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Służby�porządkowe�przygotowują�miasto�do�wiosny.�
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Salon Artystyczny Miejskiego Domu Kultury 
„Koszutka” : 12.04.2021., godzina 17.00.

Długo�oczekiwany,�w�końcu�jest!�Aczkolwiek�w�nieco�innej�niż�dotąd�

odsłonie�i�to�nie�tylko�na�wersję�on-line!�Wieczór�autorski�Grzegorza�

Poloczka!�Słynny�kabareciarz,�dawny�członek�Kabaretu�Rak,�konfenan-

sjer�i�artysta�estradowy�dziś�skupia�rzesze�publiczności�w�trakcie�swoich�

autorskich�programów�scenicznych�w�towarzystwie�Kasi�Piowczyk�oraz�

Bartos�Band.�Tym�razem�będziemy�mogli�poznać�nieco�inne�niż�dotych-

czas�oblicze�Grzegorza�Poloczka,�bo�literackie.�A�mianowicie�jako�autora�

publikacji�„Historie�z�mojego�placu”.�Książka�tak�cudownie�przyjemna,�

pozytywna�i�zabawna,�że�w�trakcie�jej�lektury�nawet�najwięksi�ponuracy�

się�rozweselą.�Jestem�o�tym�bardziej�niż�przekonana.�„Historie�z�mojego�

placu”�ponadto�tak�bliskie�wydawać�się�mogą,�że�z�pewnością�wielu�z�nas�

odnajdzie�w�nich�coś�z�własnego�placu.

Zapraszam�już�teraz!�Więcej�szczegółów�na�www.mdkkoszutka.pl.�

Polecam�też�uwadze�naszą�rozmowę�z�Grzegorzem�Poloczkiem�oraz�

Bronisławem�Wątrobą,�jurorami�Konkursu�„Skecz�vs�wic”,�który�trwa�

w�MCK�im.�Henryka�Bisty�w�Rudzie�Śląskiej.�
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Nowy? Jak nowy! Teatr 
Nowy w Zabrzu

A�tak�naprawdę�znowu�nie�taki�nowy,�bo�jego�
założenie�datuje�się�w�1959�roku.�Natomiast�
faktycznie�niemal�nowy,�odnowiony,�no�więc�
Teatr�Nowy!�� � � � Str.6-7

R E K L A M A

�!!!!!��PROTEZY�ZĘBOWE�NA�NFZ�!!!!�

WOLNE�TERMINY�NA�2021�ROK

ZAPISY:�

UL.�WIŚLAN�10/I

41�608�ŚWIĘTOCHŁOWICE,�TEL.�(32)�740�92�58

„Historie�z�mojego�placu”�
–�spotkanie�on-line�z�Grzegorzem�Poloczkiem



Przed nami. Za chwil do-

słownie� parę� przyjdzie�

nam� cieszyć� się� nadej-

ściem� Wielkanocy.� Tej�

radości� z� jej� przeżywania�

życzę�Wam,� Drodzy� Czy-

telnicy,� z� całego� serca!�

Najpiękniejszych� Świąt�

Wielkanocnych,� pełnych�

wiary,� miłości� i� nadziei,�

obfi�tych� w� łaski� wszel-

kie.�Myślę,� ze�moment� to�

dobry,� by� przystanąć,� za-

trzymać� się,� a� na� pewno�

oddać�się�refl�eksji�nad�tym�

i� owym,� czymś� więcej.�

I�oby�ten�niezwykły�czas�nie�skończył�się�wraz�z�końcem�Wiel-

kiej�Niedzieli,�czy�Wielkanocnego�Poniedziałku.�Niech�towa-

rzyszy�Wam�do�kolejnej�Wielkanocy�co�najmniej.�Jak�najdłużej.�

W�zdrowiu!�Tym�fi�zycznym,�jak�i�psychicznym.

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:

Wyjątkowy�czas

2
Z drugiej strony  Nr 4 (63) l 1 kwietnia 2021 r.

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

To podstawowe filary Wielkiego 
Postu, okresu poprzedzającego 
Wielkanoc. Pomagają nam przy-
gotować się do autentyczne-
go świętowania Wielkiej Nocy. 
A co oznaczają i jak możemy 
je praktykować we współczes-
nym świecie?

Nasze rozważania w tym temacie wspiera 
Ojciec Przemysław Ciesielski, Dominikanin, 
Duszpasterz Dominikańskiego Duszpaster-
stwa Rodzin z Klasztoru Ojców Dominika-
nów przy Para� i Przemienienia Pańskiego 
w Katowicach.

- Już na samym początku Wielkiego Postu 
– Środę Popielcową – w trakcie Eucharystii 
słyszymy Ewangelię, w której Pan Jezus po-
daje trzy konkretne pomysły na to, jak ten 
czas sensownie przeżywać. Te trzy pomysły, 
to post, modlitwa i jałmużna. One mają nas 
przygotować do tego, by móc jak najpełniej 
uczestniczyć w Misterium Paschalnym - owej 
Tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa. Rzeczywiście tu pytanie, jak po-
ścić jest bardzo ważne. Czym jest ta jałmużna, 
czym jest nasza modlitwa?

Post – tutaj mamy pewnie skojarzenia takie, 
że to jest kwestia odmówienia sobie jedzenia. 
No to jest ważne, bo to przez wieki tradycja 
kultywuje. Odmówienie sobie czegoś tak 
bardzo istotnego, jak pożywienie, czy ujęcie 
sobie czegoś z tego pożywienia, to jest rzecz 
niebagatelna. Ale tu chodzi o to, by na tę spra-
wę spojrzeć szerzej. Tu kluczowym jest to, że 
post ma być ściśle związany z jałmużną. To 
znaczy – jeśli sobie odmawiam pokarmu, to 
po to, żeby mieć z czego użyczyć komuś, kto 
jest głodny po prostu, a nie że przez cały okres 
Wielkiego Postu nie jemy słodyczy i kiedy się 
kończy zjadamy ich tyle, że od razu musimy 
jechać na pogotowie, czy do szpitala z chorym 
żołądkiem. Wielki Post nie jest też dietą-cud, 
ani ćwiczeniami odchudzającymi, że o będę 
mieć lepszą � gurę i będę lepiej wyglądać 
w trakcie chociażby świątecznych spotkań 

rodzinnych. Oczywiście to samo w sobie wcale 
nie jest czymś złym, ale w prawdziwym po-
ście wiąże się to z bardzo konkretną postawą 
miłości: niosę pomoc w postaci dzielenia się 
swoim pokarmem. Nasza jałmużna bynajmniej 
nie dotyczy samego jedzenia, ale na przykład 
tego, żeby po prostu zwrócić więcej uwagi 
na drugiego człowieka, na to by na przykład 
o� arować mu swój czas, czy to osobie bliskiej, 
komuś z rodziny, czy zupełnie obcemu. Dziś 
tego czasu na co dzień bardzo nam brakuje. 
Możemy go znaleźć, zaoszczędzić, a potem 
dać. Myślę, że obecnie bardzo dużym proble-
mem jest to, że wiele ludzi czuje się po prostu 
nie wysłuchanych, osamotnionych, wyalie-
nowanych. No niestety pogłębia to jeszcze 
bardzo pandemia. Są osoby, które przez czas 
jej trwania nie miały osobistego kontaktu 
z drugim człowiekiem. Ten czas przemyśleń 
na pewno ułatwi nam naszą Drogę Krzyżową 
i pozwoli na mądra ascezę. 

Czym jest ta mądra asceza? - Myślę, że 
warto jej się przyjrzeć. My, nawet ja sam, takie 
pierwsze skojarzenia mam z „Żywotami świę-
tych”, które analizowało się jeszcze w trakcie 
edukacji szkolnej. Pamiętamy z pewnością: 
„Legendę o Świętym Aleksym” – jako wzór 
i szczyt chrześcijańskiej ascezy. Mieszkał 
pod schodami, wylewano na niego pomyje. 

Przeinterpretowane. W hagiogra� ach często 
pojawiają się takie momenty ekstremalne 
po to, żeby zrobić na czytelniku wrażenie, 
wstrząsnąć nim. Natomiast w chrześcijań-
skim pojęciu tego słowa chodzi o ćwiczenie. 
I to nierozerwalnie wiąże się też z drugim 
bardzo opacznie interpretowanym pojęciem, 
jakim jest cnota. Cnota to sprawność. A zatem 
asceza to rozwój, umacnianie się w cnocie. 
Czyli podejmowanie pewnych ćwiczeń, które 
spowodują, że będziemy coraz sprawniejsi 
w czynieniu dobra, żeby coraz sprawniej Pana 
Boga, drugiego człowieka i samego siebie 
kochać. Dla łatwiejszego zobrazowania: spor-
towiec, żeby być mistrzem w swojej dziedzinie 
musi bardzo regularnie i wytrwale ćwiczyć. 
Muzyk poświęca wiele czasu, wiele wysiłku, 
by doskonalić i rozwijać swój talent. To masa 
energii, wysiłku, poszukiwań, co zrobić, by 
być lepszym. I oto właśnie chodzi w chrześ-
cijańskiej ascezie: ćwiczenia, by czynienie 
dobra przychodziło z coraz większą łatwością 
i dawało coraz więcej radości, To oczywiście 
kosztuje wiele wyrzeczeń, ale proszę mi wie-
rzyć, da się!

A ja pozwolę dodać sobie na zakończenie: 
warto oddać się re� eksji na ten temat na co 
dzień. Nie tylko przy okazji Wielkanocy.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

WOKÓŁ�WIELKANOCY

Post, modlitwa, jałmużna
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Katowice sprzątają po zimie

Bieżące naprawy jezdni i chodników, 
zamiatanie ulic, mycie przystanków 
i ławek oraz kontrole czystości. W Ka-
towicach trwają prace porządkowe 
po zimie. Każdego dnia służby miej-
skie dbają o to, aby przestrzeń pub-
liczna była czysta i przygotowana na 
nowy sezon.

- Każdego roku w Katowicach prowadzone są 
prace, które mają uporządkować przestrzeń miejską 
po miesiącach zimowych i są w nie zaangażowane 
wszystkie miejskie służby. Porządki prowadzone 
są zarówno w ramach bieżącej działalności oraz 
doraźnie na prośby katowiczan. Wszystko po to, aby 
Katowice i przestrzenie dostępne dla mieszkańców 
były zadbane i zachęcały do korzystania z nich. 
Usuwanie resztek soli, czyszczenie ulic czy mycie 
przystanków oraz ławek, to tylko kilka takich przy-
kładów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Sporo pracy po zimie mają drogowcy, którzy 
dbają o to, aby ulice były czyste i bezpieczne w użyt-
kowaniu. Miejski Zarząd Ulic i Mostów prowadzi 
bieżące naprawy dróg i chodników. Każdego dnia dba 
o to około 60 pracowników, których zadaniem jest 
usuwanie ubytków w jedniach czy chodnikach oraz 

czyszczenie ciągów pieszych. Dodatkowo MZUiM 
wyznaczył 3 zespoły zajmujące się wyłączone myciem 
znaków drogowych oraz balustrad przy drogach. 
Zima wpływa nie tylko na czystość oznakowania, ale 
także jego stan. Dlatego też około 20 pracowników 
dba również o odświeżenie znaków poziomych, 
czyli tych namalowanych na jezdniach. Osobne 
ekipy wysyłane są do mycia przystanków i ławek, 
ogólnodostępnych poręczy, a także czyszczenia 
kratek ściekowych. 

KONTROLE BUDYNKÓW 

I�PORZĄDKOWANIE�ZIELENI

Intensywne prace porządkowe dotyczą również 
budynków oraz przestrzeni zielonych. Komunalny 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 
na bieżąco dba o czystość terenów i budynków, 
które mu podlegają. W sumie o porządek dba 148 
pracowników oraz 16 osób nadzorujących. Tylko 
od 2 marca skontrolowanych zostało 246 lokalizacji 
pod kątem czystości i porządku. 

- Nasi pracownicy dokonują cotygodniowych 
przeglądów wszystkich 11 placów zabaw, które są 
w naszym zarządzaniu, pod kątem ich stanu tech-
nicznego oraz czystości. Dodatkowo prowadzimy 
także przeglądy elementów małej architektury, jak 
ławki czy altany śmietnikowe. Z kolei pracownicy 
działu eksploatacji, w tym specjalista do spraw ziele-

ni, kontrolują stan roślinności i dokonują przeglądu 
stanu � tosanitarnego drzew, które znajdują się 
przy naszych obiektach lub na ich terenie – mówi 
Marcin Gawlik, dyrektor katowickiego KZGM. 

Tylko w dniach od 2 do 12 marca przeprowadzona 
została gruntowna kontrola 10 zrewitalizowanych 
terenów oraz zieleni. Tam, gdzie było to konieczne, 
wydane zostały zalecenia prac pielęgnacyjnych. 

Intensywne prace na terenach zielonych prowadzi 
Zakład Zieleni Miejskiej. Obecnie trwa sprzątanie 
ok. 170 hektarów pasów drogowych, a prace prowa-
dzą 4 � rmy wyłonione w ramach przetargu. Z kolei 
w ramach prac własnych ZZM dodatkowo sprząta 
100 hektarów terenów miejskich. Rozpoczęły się 
już prace mające na celu wiosenne porządki na 
terenie miejskich parków. Pracownicy Zakładu 
Zieleni Miejskiej prowadzą prace pielęgnacyjne 
oraz pozimowe przycinki krzewów, aby wiosną 
mogły one rozkwitnąć w pełnej formie. Trwają 
także przygotowania do planowanych na wiosnę 
nasadzeń drzew, krzewów oraz kwiatów. 

CZYSZCZENIE ULIC I INNYCH 

NAWIERZCHNI

Powoli dobiega końca „Akcja zima”, prowadzo-
na każdego roku przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Działania 
są umownie prowadzone do 31 marca, jednak po-

zimowe doczyszczanie ulic, placów i parkingów 
powinno się zakończyć do 15 kwietnia. Wszystko 
uzależnione jest od warunków atmosferycznych, 
a do prac związanych z doczyszczaniem po zimie 
wymagane są dodatnie temperatury dobowe. Takich 
dni było już kilkanaście i prowadzone było wtedy 
mechaniczne oczyszczanie ulic dostępnym sprzętem 
zamiatającym. W chwili obecnej spółka dysponu-
jemy łącznie 14 zamiatarkami. Od początku akcji 
zima zebrano ok. 800 ton zmiotek – czyli odpadów 
i śmieci, które zalegały na ulicach. Zakład Oczyszcza-
nia katowickiego MPGK jest w bieżącej gotowości, 
utrzymując łącznie 25 pojazdów zimowych w razie 
nagłych opadów śniegu.

- W lutym i pierwszych tygodniach marca oczyś-
ciliśmy w całości Śródmieście miasta, katowicki 
odcinek Drogowej Trasy Średnicowej, drogi kra-
jowe, główne drogi w poszczególnych dzielnicach, 
Centra Przesiadkowe, Międzynarodowy Dworzec 
Autobusowy przy ul. Sądowej i rozpoczęliśmy mycie 
elementów małej architektury. W sprzyjających wa-
runkach będziemy intensywnie kontynuować zimo-
we doczyszczanie, uruchamiając docelowo większą 
ilość sprzętu, z brygadą  sprzątającą, dostępne do 
oczyszczenia parkingi oraz rozpoczniemy mycie 
nawierzchni w ścisłym centrum Katowic – mówi 
Czesław Kopiec, kierownik Zakładu Oczyszczania 
MPGK Katowice.
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Z humorem… po śląsku
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Nic obecnie chyba nie jest tak potrzebne, jak to, by mimo wszyst-
ko nie stracić dobrego humoru. Konkurs „Skecz vs wic” nam 
to gwarantuje?

Bronisław Wątroba: Kej MCK zwrōciyło sie do mie ze tym cobych 
sie „pobawiōł” we jurora, toch sie uradowoł. Rachowoł żech, co kōnkurs  
„Skecz vs wic” bydzie ciekawy, ze szpasym. No bo jako inaczyj?

Kej skecze, jako te krōtke scynki rodzajowe, to przeca tyż ze 
szpasym, a do tego po ślōnsku. To prawie, jako Pani pedziała, dzisioj 
je richtig potrzebne. Trza nōm sie polachać, trza nōm szpasu. Tak 
tym kierzy wystympujōm we skeczu, jako tyż i tym kierzy bydōm 
to ôglōdać.

Grzegorz Poloczek: W takich sytuacjach jaką obecnie mamy na świe-
cie trzeba próbować wszystkiego aby nas dobry humor nie opuszczał. 
Poza tym, ludzi należy mobilizować do każdej formy kultury szeroko 
pojętej. Sam byłem ciekaw jaki będzie poziom konkursu i czy przysy-
łane skecze i wice mnie rozbawią, i jak uda się ta inicjatywa MCK-u. 

No właśnie skecz – krótka humorystyczna scenka rodzajowa. 
A cóż to takiego ten wic?

GP: Skecze można codziennie oglądać w telewizji i to na kilku 
programach jednocześnie, ale wice najlepiej działają przy stole na 
urodzinach. Wic to żart a konkretnie dowcip tyle, że w całej Polsce 
opowiadają właśnie dowcipy, a tylko my Ślązacy godomy wice. To 
doskonała forma rozbawienia publiczności bo mówimy krótko, ale 
z mocną puentą.

BW: Wic to po naszymu przeca kawał. Takich roztomajtych ślōnskich 
wicōw je richtig wiela. Conikere sōm już gynau stare, dyć ciyngym 
słychać tyż jakesik nowe. Pewno we takim kōnkursie on-line wiyncyj 
bydzie tych wicōw, bo to drapci sie nagro. We skeczu pokazuje sie już 
przinojmni  dwōch ludzi. Przi pandymji trza sie jednak wpiyrw tre� ć 
coby to nagrać, a wic idzie pedzieć yno samymu.

Na co szczególnie jury zwracało uwagę?
BW: Jo żech chciał uwidzieć cosik nowego, czego bych niy wysznupoł 

we swoji pamiyńci. Niy cosik przerobiōnego nawet na nowy muster, 
a richtig świeżego, czego piyrwyj niy było. Idzie mi ô tyn nasz ślōnski 
humor, kery zdo mi sie być tyż taki trocha na muster Pepikōw. Noj-
ważniejsze przi tymu zdo sie być u mie to, iże poradzymy sie jeszcze 
polachać ze samych siebie. Nō, mono jednak już terozki tego prawie 
je myni. Mono lekci nōm już teroz lachać sie ze inkszych. Prawie to 
nos bardzi wciōngo, choć czynsto tyż ciōngnie ku ôstudzie, kery zdo 
sie być za wiela.

GP: Nie zawsze śmieję się głośno, ale ocenić, czy coś jest śmieszne 
na pewno potra� ę. A dziś powiem szczerze, bardzo pragnę, aby mnie 
po prostu rozśmieszano.

Dziś bardzo często i chętnie śmiejemy się z kogoś, a z samych 
siebie potra� my zażartować?

GP: Jestem kabareciarzem od dziecka, a zawodowo od 30-tu lat 
i proszę mi wierzyć, że znam wielu topowych kabareciarzy, którzy 
nie potra� ą żartować z siebie. Przyznam, że jest to dla mnie bardzo 
dziwne, ale niektórzy tak mają. Takie żartowanie z siebie moim zda-
niem zbliża komika z publicznością.

Skąd się to bierze? Nie mamy do siebie dystansu? 
BW:  Anō, coroz myni. Medykuja iże mono to skiż Interneca, kaj 

trolligu niy brakuje. Czynsto wciepywane sōm tam memy kere yno 
ôbrożajōm, bo to co na nich widać, to zdo sie nawet niy je czorny 
humor. Tyn kery je wciepuje pewnikiym sōm by sie fest zesztero-
woł jakby cosik takego prawie jego miało tyczyć. Ja, czasym idzie 
sie polachać, dyć czynsto je we tym yno jakiś maras. Bestōż wola 
szpas kery tyczy sie nos, kery pokazuje iże poradzymy lachcać sie 
ze samych siebie.

Panowie są znakomitym duetem jurorów. Można powiedzieć: 
specjalista od dobrego humoru i specjalista od poprawnej śląsz-
czyzny. Czyli kwintesencja tego konkursu!

GP: Zawsze ocenianie kogoś to trudne zadanie. Każdy ma swoje 
poczucie humoru, więc aby jeden oceniał drugiego potrzebne jest 
wyczucie. Są osoby, które czują żart, a niestety są też takie, które 
nie posiadają finezji zrozumienia żartu. Sam byłem ciekaw jak 
sobie razem z Bronkiem poradzimy. Osobiście lubię żarty trochę 
ukryte, nie takie bezpośrednie, albo nie daj Boże wulgarne. Sam 
nie zawsze śmieję się głośno, ale ocenić, czy coś jest śmieszne na 
pewno potrafię.

BW: Nō, mono jakosik we tym jurorowaniu my sie uzupełniali, 
choć ślōnsko godka to dzisioj tyż je dość ciynżki tymat. Na pewno niy 
pedziołbych iże je to gwara, bo przeca je to cosik wiyncyj, conojmni 
etnolekt. Jakby mie ktōsik pytoł czy gynau je to już jynzyk, to bych 
ôdpedzioł iże może być. Ô to przeca tyż je dużo ôstudy. To co prziszło 
konkursowego starali my sie akuratnie „przeświylić” pod kōntym 
ślōnski godki. Jo, brōń Boże, niy uwożōm sie za jakegosik ekszperta, 
a yno starōm sie trzimać tego coch sōm spamiyntoł, ze czasōw we 
kerych wiyncyj ludzi ofyn godało. Dzisioj ponoć „ekszpertōw” nōm 
niy brakuje, choć zdo mi iże łōni sami takimi sie miyniōm. We kożdym 
kōnsku Gōrnego Ślōnska ta naszo godka je jednak ździybko inszo, 
tōż kożdy po czyści zdo sie mieć recht.

ROZMAWIAŁA: HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

A ja gorąco polecam Konkurs „Skecz vs wic”. Jestem przekonana, 
że udział w nim nie tylko poprawi nam nastrój, ale może być dobrym 
sprawdzianem, czy potra� my pośmiać się z samych siebie? Co Wy na 
to? Nie czekajcie! Zgłoszenia przyjmowane są do 16 kwietnia! Szczegóły 
na plakacie.

ROZMOWA�Z�GRZEGORZEM�POLOCZKIEM,�KABARECIARZEM,�SATYRYKIEM,�DAWNYM�CZŁONKIEM�KABARETU�RAK,�ARTYSTĄ�ESTRADOWYM�I�KONFERANSJEREM�

ORAZ�BRONISŁAWEM�WĄTROBĄ,�LITERATEM,�POETĄ�I�POPULARYZATOREM�ŚLĄSKIEJ�MOWY,�JURORAMI�KONKURSU�„SKECZ�VS�WIC”,�

ORGANIZOWANEGO�PRZEZ�MIEJSKIE�CENTRUM�KULTURY�IMIENIA�HENRYKA�BISTY�W�RUDZIE�ŚLĄSKIEJ.
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3 mln zł na termomodernizację strażackich remiz

„Za treści zawarte w publikacji do� nansowanej ze środków WFOŚiGW 
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja”.

Trwa nabór drugiej edycji programu dofinan-
sowania termomodernizacji remiz strażackich. 
Konkurs przeznaczony jest dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych z woje- wództwa śląskiego. 
Nabór wniosków odbywa się, podobnie jak 
w ubiegłym roku, w trzech rundach. Ostatnia 
potrwa do końca czerwca lub do wyczerpania 
środków. Łączna pula do- finansowania, jaką 
Fundusz przeznaczył na ten cel, to 3 mln zł.

- W ubiegłym roku ogłosiliśmy ten konkurs po raz pierwszy, można 
powiedzieć pilotażowo w ramach programu wsparcia dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Okazało się, że zainteresowanie jest spore. Dlatego 
kontynuujemy go również i w tym. Mamy nadzieję, że dzięki tym 
środkom jakość wielu strażackich siedzib zmieni się diametralnie – 
mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

W poprzedniej edycji konkursu wpłynęło w sumie 16 wniosków, z których 
10 przeszło pozytywną wery� kację, na ponad 425 tys. zł do� nansowania.

Konkurs przebiega w trzech rundach: pierwsza potrwa do 30 
kwietnia, druga - od 1 do 31 maja, a ostatnia - od 1 do końca czerwca. 

Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie 
rundy w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych 
w programie. Do pozyskania są łącznie 3 mln zł do� nansowania, 
z przeznaczeniem na termomodernizację budynków, w tym również 
zastosowanie OZE. O środki mogą się ubiegać jednostki samorządu 
terytorialnego szczebla gminnego lub ochotnicze straże pożarne 
z terenu województwa śląskiego.

Szczegóły na stronie:
https://bit.ly/3bLi2Cj
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Ponad miliard złotych do� nansowania udzielił w 2020 roku Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach na działania związane z ochroną środowiska w województwie 
śląskim - wynika z przyjętego właśnie sprawozdania z działalności 
za ubiegły rok. To rekordowy wynik, który w 28-letniej historii dzia-
łalności Funduszu wcześniej się nie wydarzył. Lwią część z tej kwoty 
pochłonęła walka ze smogiem. Spore środki przeznaczone zostały 
także na ochronę wód oraz gospodarkę odpadami.

Ze sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynika, że łączna 
pomoc udzielona na do� nansowanie zadań w 2020 roku to dokładnie 1 
002 161 000 zł. Dla porównania w 2019 roku do� nansowanie wyniosło 
„tylko” nieco ponad 513 mln zł. - Ta kwota robi olbrzymie wrażenie. 
Mogę powiedzieć, że to historyczny wynik. Do tej pory Fundusz 

tak dużych pieniędzy rocznie na do� nansowania nie przeznaczał. 
Tym bardziej, że przecież ubiegły rok był wyjątkowy. Pojawiła się 
bowiem pandemia COVID-19 i mieliśmy obawy, czy wiele działań 
prowadzonych przez bene� cjentów nie zostanie sparaliżowanych bądź 
mocno ograniczonych. Jak widać tak się nie stało – tłumaczy Tomasz 
Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Ubiegłoroczne wyniki wyraźnie pokazały, że mocno wzrosły wydatki 
na poprawę jakości powietrza, w tym szczególnie na walkę ze smogiem. 
Z ponad miliarda złotych w ubiegłym roku Fundusz przeznaczył na ten 
cel aż niemal 873 mln zł. Prawie 65 mln zł - na ochronę wód, adaptację do 
zmian klimatu i gospodarkę wodną, a ponad 31 mln zł - na gospodarkę 
odpadami i ochronę powierzchni ziemi. Wśród do� nansowanych zadań 
są również: zapobieganie poważnym awariom, edukacja ekologiczna, 
zarządzanie środowiskowe w regionie oraz różnorodność biologiczna.

Największe środki pochodzą z zasobów własnych Funduszu. 
Z nich w ubiegłym roku udzielono do� nansowania na kwotę prawie 
395 mln zł. WFOŚiGW w Katowicach aktywnie uczestniczy też we 
wdrażaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego  
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Jako Instytucja 
Wdrażająca dla Działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej 
emisji na terenie województwa śląskiego”, udzielił wsparcia w łącznej 
wysokości 388 mln zł złotych. Z kolei ze środków udostępnionych 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej - niemal 220 mln zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach powstał w 1993 roku. Jest publiczną instytucją � nan-
sową, która realizuje działania proekologiczne na terenie wojewódz-
twa śląskiego.

REKORDOWY WYNIK - MILIARD ZŁOTYCH 
NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
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Nowy? Jak nowy! Teatr Nowy w Zabrzu
A tak naprawdę znowu nie taki nowy, bo jego 

założenie datuje się w 1959 roku. 
Natomiast faktycznie niemal nowy, 

odnowiony, no więc Teatr Nowy!
Zabrzańska scena przeszła gruntowny remont (nie tylko sama scena rzecz jasna!). 

Choć mogłoby się wydawać… i słusznie,… że to najważniejsze miejsce w teatrze! I ona 
oko widzów ucieszy z wszelką pewnością, bo metamorfozę przeszła wraz z całą salą wi-
dowiskową. – Nigdy chyba jeszcze nie była tak piękna, jak w tej chwili. Ja przynajmniej 
jej takiej nie pamiętam. Jasne, czyste, świeżo odmalowane ściany we wszystkich ogól-
nodostępnych przestrzeniach. To daje po oczach! Odnowiona widownia, scena, nowe 
urządzenia, sprzęt nagłośnieniowy! Daje to efekt! – podkreśla dyrektor naczelny Teatru 
Nowego w Zabrzu Jerzy Makselon. Należy też na pewno pamiętać, że widzowie teatralne 
spektakle będą mogli także podziwiać z balkonu. – Człowiek szybko przyzwyczaja się 
do dobrego. Niemal zapomniałem już, że tego balkonu kiedyś nie było. A jednak! Przez 
długie lata był niedostępny z powodu braku wyjścia ewakuacyjnego. Teraz to wyjście już 
jest, a balkon dzięki temu daje nam dodatkowe miejsca - dodaje. Jednak, jak tłumaczy 
dyrektor naczelny, nie poprawa estetyki była głównym celem przeprowadzonych prac 
remontowych! – Nowe wnętrza, nowe pomieszczenia wyremontowane z myślą o naszych 
aktorach – czyli garderoby – wymienia Jerzy Makselon. – To ta część teatru niedostępna 
na co dzień dla widzów. Gdyby nie pandemia, to z pewnością mogliby zajrzeć w te zaka-
marki, jak co roku miało to miejsce przy okazji nocnego zwiedzania teatru. W obecnych 
warunkach nie jest to niestety możliwe – zaznacza Jerzy Makselon. – One wszystkie są po 
prostu jak spod igły. Być może niestety straciły na atrakcyjności, bo ciekawsze dla widzów 
były na pewno takie lekko stare, zaciemnione, a przez to tajemnicze. Ich odkrywanie wtedy, 
było na pewno magiczne. Za to teraz stały się komfortowe dla pracy naszych aktorów 
-  zauważa szef Teatru Nowego.

Tym, co szczególnie frapowało, był spory problem z wilgocią w pomieszczeniach przy-
piwnicznych. Powodowało to konieczność regularnego skuwania ścian w celu usunięcia 
powracającego zagrzybienia, osuszenia i malowania. – Była to prawdziwie syzyfowa 
praca – stwierdza dyrektor Makselon. Dużym problemem były także złe zabezpieczenia 
przeciwpożarowe, instalacja elektryczna nie pierwszej świeżości, kłopoty z hydrauliką. To 
jednak problemy, z którymi ekipa zabrzańskiego Teatru Nowego nie musi się już borykać!

Co jeszcze poza gwarantem bezpieczeństwa dla wszystkich ludzi teatru i widzów? Montaż 
klimatyzacji! – Przy dłuższych spektaklach granych szczególnie w miesiącach o wyższych 
temperaturach, brak jakiejkolwiek wentylacji dawał się bardzo we znaki! I to zarówno dla 
widzów, jak i aktorów. Do tego stopnia, że w pewnym momencie oglądanie przedstawienia 
przestawało być przyjemnością. Nie mówiąc już o artystach, którzy grają często przecież 
w sposób bardzo intensywny, bywa że w ciężkich kostiumach. Niejednokrotnie przeżywali 
prawdziwe męczarnie. Żeby zapewnić naszej publiczności jakikolwiek komfort w trakcie 
przedstawienia, do naszych promocyjnych gadżetów dodawaliśmy teatralne wachlarze. Nie 
powiem, robiły furorę, niemniej myślę, że na pewno lepiej jeśli pozostaną miłym ciekawym 
dodatkiem, a nie niezbędnym wyposażeniem – zauważa Jerzy Makselon.

Jest też nowy system inspicjencki, czyli system komunikacji pomiędzy aktorami, 
pracownikami technicznymi, akustykami, a inspicjentem, prowadzącym spektakl. Do-
budowana została także nowa klatka schodowa. Jak mówi Jerzy Makselon, koniec prac 
remontowych bynajmniej nie oznacza tego, że nie ma nowych planów w tym temacie. 

A obejmują one pomieszczenia administracyjne, w których znajdują się także te, gdzie 
przyjezdni aktorzy, czy reżyserzy będą mogli pomieszkiwać na czas trwania prac nad 
spektaklem przygotowywanym dla zabrzańskiej sceny.

Teatry przeżywają obecnie niełatwy czas. Ludzie sceny nierzadko muszą szukać alter-
natywy dla gry na żywo. Tego tak naprawdę chyba nie wie już nikt jak długo sytuacja: 
otwieranie, zamykanie, otwieranie zamykanie, potrwa. Układanie chociażby repertuaru, 
które w normalnych warunkach nie wydaje się raczej czymś skomplikowanym, dla 
fachowców to pewnie bułka z masłem, staje się wyczynem na miarę zdobywania Mont 
Everest. Zawsze jednak podkreślam! Nawet w najbardziej beznadziejnej sytuacji, trzeba 
szukać światełka w tunelu. Zamknięcie teatru za sprawą pandemii w kontekście remontu 
Teatru Nowego nie było chyba jednak aż takie złe. Nikt nie podglądał, nie szwędał się, 
nie przeszkadzał, a zespół teatralny nie musiał mierzyć się i ścigać z ekipą remontową, 
kto teraz na scenie, kto w garderobie. Każdy robił swoje! A otwarcie, choć krótkotrwałe 
(po miesiącu grania, nastąpił kolejny lockdown), było prawdziwą radością zarówno dla 
widzów, jak i ludzi teatru. Odbyła się długo oczekiwana premiera: „Stosunki prawne” 
Szymona Turkiewicza w reżyserii Zbigniewa Stryja. Nasza autorska recenzja obok. Patrz 
i czytaj wnikliwie - str.7! Zachęcam do lektury! 

Swojej premierowej emisji doczekali się także „Żywi ludzie” w reżyserii Zbigniewa 
Stryja. Produkcja powstała na kanwie napisanej niegdyś przez artystę sztuki o tym sa-
mym tytule. Tym razem jednak reżyser przekuł teatralny spektakl w mini serial, a raczej 
teatr telewizji w odcinkach. (Obszerny reportaż z planu pojawił się na naszych łamach 
w styczniu tego roku).

To opowieść osadzona na Śląsku lat 20. XX wieku. Właściciel kopalni Hrabia Wonberg 
zamierza zamknąć swój zakład, a przyczynkiem ku temu jest awaria maszyny wyciągowej. 
To, jak się pewnie domyślacie, powoduje całą lawinę wydarzeń. 

W produkcji wzięli udział aktorzy Teatru Nowego w Zabrzu, gościnnie znani artyści 
scen śląskich i cała teatralna zabrzańska ekipa techniczna, a także wielu statystów (w tym 
ja i moja córka!) – co ciekawe też pracowników różnych działów teatru: księgowości, 
promocji, ochrony. Jak mówią, praca na planie była fantastyczną przygodą, a dla co 
poniektórych nowym ciekawych doświadczeniem i wyzwaniem zawodowym. – Praca 
przy realizacji teatru telewizji to dla mnie taka trochę nowość - mówi Wacław Czarnecki, 

odpowiadający za realizację i oświetlenie. – Do tej pory bowiem to, co nagrywałem, to 
były spektakle teatralne, koncerty, teledyski. A „Żywi ludzie” to ogromne pole do popisu. 
Trzeba zaznaczyć, że nagrywaliśmy nie tylko we wnętrzach, ale i w plenerze. Oczywiście 
plener przeważnie nie stwarza jakiś szczególnych trudności, bo korzysta się ze światła 
dziennego, natomiast we wnętrzach bywa bardzo różnie – zaznacza.  Jeśli pozwolicie, 
podzielę się też re� eksją osobistą. Dla mnie i mojej córki statystowanie było jedną z takich 
chwil, dla których warto żyć! 

Niewątpliwym atutem jest fakt, że grający w teatrze telewizji aktorzy, a szczególnie ci 
wcielający się w postaci górników, pracowników kopalni, znają śląską gwarę. – U mnie 
w domu godo się na co dzień, więc dla mnie to zupełnie naturalne, prawdziwe, a dla mojej 
postaci kluczowe – zauważa Jan Woldan, serialowy Gustaw Skrzydło, mechanik kopalni.  

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny walor tej produkcji. Jej powstawanie 
doskonale wpisało się w czas teatralnego lockdownu. W momencie, kiedy świat ponownie 
się zatrzymał i wokół nie działo się zupełnie nic. W Teatrze Nowym w Zabrzu praca szła 
pełną parą! Maszynową można powiedzieć. Chociaż niezupełnie. Ta przecież popsuła 
się. – No tak, nasza główna bohaterka zaniemogła, a tym samym przysporzyła mi nielada 
kłopotów, gdyż jestem mechanikiem, który odpowiada za jej naprawę – mówi Jan Woldan, 
kreujący postać maszynisty Gustawa Skrzydło. – A od tego, czy jej naprawa się powiedzie, 
zależy � nał naszej opowieści. Proszę zauważyć, jak ważne zadanie stoi przed Gustawem 
Skrzydło! Można powiedzieć, los wielu ludzi spoczywa w jego rękach. To dla nich być, albo 
nie być!  A tak naprawdę położenie żadnego z bohaterów jest nie do pozazdroszczenia. 
Doskonale wie o tym dyrektor kopalni Jakub Mikosz. W tej roli zobaczymy Jarosława 
Karpuka.  Znalazł się bowiem, mówiąc metaforycznie, pomiędzy trybami popsutej właśnie 
maszyny. Jak mówi artysta Teatru Nowego w Zabrzu, Mikosz czuje, że awaria urządzenia 
to nie dzieło przypadku. – Jestem przekonany, że maszyna została zepsuta celowo. Hrabia 
Wonberg sam raczej przy niej nie majstrował, ale na pewno to komuś zlecił, bo szukał 
pretekstu do likwidacji zakładu. Myśli o przebranżowieniu się, inwestowaniu w bardziej 
opłacalną od węgla stal. Mikosz jest w bardzo trudnej sytuacji. Hrabia to w końcu jego 
przełożony, ale doskonale też rozumie strajkujących górników, skądinąd jego dawnych 
kolegów – podkreśla Jarosław Karpuk. Dla stróża prawa – policjanta (Krzysztof Urbano-
wicz) wydarzenia na kopalni to sprawa natury moralno-prawnej. Która natura przeważy? 
Wypełnienie obowiązków? A może jednak policjant ma dużą dozę empatii? I przez wzgląd 
na dawne czasy przymknie oko na to i owo. Nie mówiąc już o górnikach i ich rodzinach. 
Wydawać by się mogło, że jedynie sam Hrabia ma bardzo dobre samopoczucie i tym co 
może się wydarzyć, w ogóle się nie przejmuje. Czy nasi bohaterowie udźwigną ciężar tych 
niełatwych decyzji, sprostają zadaniom, które zakończone sukcesem (naprawa maszyny) 
uchronią przed śmiercią wielu ludzi. Strajkujący na dole w kopalni górnicy stawiają bowiem 
na szali swoje życie! Ciekawych zapraszam na teatralny Pro� l FB. 

A nade wszystko do jak najczęstszego przekraczania nowych progów, odwiedzania 
nowych wnętrz Teatru Nowego w Zabrzu. Oby było to szybko możliwe i miejmy nadzieję, 
że już na stałe. Żadna zaraza wszak nie trwa wiecznie i nawet jeśli tak bardzo daje się nam 
już we znaki, to jak zaznacza Zbigniew Stryj, dyrektor ds. Artystycznych Teatru Nowego, 
zabrzański zespół działa i nie spoczywa na laurach. Mimo wszystko i na ile to możliwe. 
- To jest trudny czas, ale my nie składamy broni. Jesteśmy po premierze i ruszamy dalej 
do pracy. To nie jest tak, że oto udało się i teraz będziemy siedzieć w kącie i czekać, na to, 
co nam los przyniesie, czy ten wirus wleci nam przez okno, czy nie. Działamy – kwituje. 
I tego się trzymajmy.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Nowy? Jak nowy! Teatr Nowy w Zabrzu

„Proste słowa z gardła nie chcą 
wyjść najbardziej”

odpowiadający za realizację i oświetlenie. – Do tej pory bowiem to, co nagrywałem, to 
były spektakle teatralne, koncerty, teledyski. A „Żywi ludzie” to ogromne pole do popisu. 
Trzeba zaznaczyć, że nagrywaliśmy nie tylko we wnętrzach, ale i w plenerze. Oczywiście 
plener przeważnie nie stwarza jakiś szczególnych trudności, bo korzysta się ze światła 
dziennego, natomiast we wnętrzach bywa bardzo różnie – zaznacza.  Jeśli pozwolicie, 
podzielę się też re� eksją osobistą. Dla mnie i mojej córki statystowanie było jedną z takich 

Niewątpliwym atutem jest fakt, że grający w teatrze telewizji aktorzy, a szczególnie ci 
wcielający się w postaci górników, pracowników kopalni, znają śląską gwarę. – U mnie 
w domu godo się na co dzień, więc dla mnie to zupełnie naturalne, prawdziwe, a dla mojej 
postaci kluczowe – zauważa Jan Woldan, serialowy Gustaw Skrzydło, mechanik kopalni.  

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny walor tej produkcji. Jej powstawanie 
doskonale wpisało się w czas teatralnego lockdownu. W momencie, kiedy świat ponownie 
się zatrzymał i wokół nie działo się zupełnie nic. W Teatrze Nowym w Zabrzu praca szła 
pełną parą! Maszynową można powiedzieć. Chociaż niezupełnie. Ta przecież popsuła 
się. – No tak, nasza główna bohaterka zaniemogła, a tym samym przysporzyła mi nielada 
kłopotów, gdyż jestem mechanikiem, który odpowiada za jej naprawę – mówi Jan Woldan, 
kreujący postać maszynisty Gustawa Skrzydło. – A od tego, czy jej naprawa się powiedzie, 
zależy � nał naszej opowieści. Proszę zauważyć, jak ważne zadanie stoi przed Gustawem 
Skrzydło! Można powiedzieć, los wielu ludzi spoczywa w jego rękach. To dla nich być, albo 
nie być!  A tak naprawdę położenie żadnego z bohaterów jest nie do pozazdroszczenia. 
Doskonale wie o tym dyrektor kopalni Jakub Mikosz. W tej roli zobaczymy Jarosława 
Karpuka.  Znalazł się bowiem, mówiąc metaforycznie, pomiędzy trybami popsutej właśnie 
maszyny. Jak mówi artysta Teatru Nowego w Zabrzu, Mikosz czuje, że awaria urządzenia 
to nie dzieło przypadku. – Jestem przekonany, że maszyna została zepsuta celowo. Hrabia 
Wonberg sam raczej przy niej nie majstrował, ale na pewno to komuś zlecił, bo szukał 
pretekstu do likwidacji zakładu. Myśli o przebranżowieniu się, inwestowaniu w bardziej 
opłacalną od węgla stal. Mikosz jest w bardzo trudnej sytuacji. Hrabia to w końcu jego 
przełożony, ale doskonale też rozumie strajkujących górników, skądinąd jego dawnych 
kolegów – podkreśla Jarosław Karpuk. Dla stróża prawa – policjanta (Krzysztof Urbano-
wicz) wydarzenia na kopalni to sprawa natury moralno-prawnej. Która natura przeważy? 
Wypełnienie obowiązków? A może jednak policjant ma dużą dozę empatii? I przez wzgląd 
na dawne czasy przymknie oko na to i owo. Nie mówiąc już o górnikach i ich rodzinach. 
Wydawać by się mogło, że jedynie sam Hrabia ma bardzo dobre samopoczucie i tym co 
może się wydarzyć, w ogóle się nie przejmuje. Czy nasi bohaterowie udźwigną ciężar tych 
niełatwych decyzji, sprostają zadaniom, które zakończone sukcesem (naprawa maszyny) 
uchronią przed śmiercią wielu ludzi. Strajkujący na dole w kopalni górnicy stawiają bowiem 
na szali swoje życie! Ciekawych zapraszam na teatralny Pro� l FB. 

A nade wszystko do jak najczęstszego przekraczania nowych progów, odwiedzania 
nowych wnętrz Teatru Nowego w Zabrzu. Oby było to szybko możliwe i miejmy nadzieję, 
że już na stałe. Żadna zaraza wszak nie trwa wiecznie i nawet jeśli tak bardzo daje się nam 
już we znaki, to jak zaznacza Zbigniew Stryj, dyrektor ds. Artystycznych Teatru Nowego, 
zabrzański zespół działa i nie spoczywa na laurach. Mimo wszystko i na ile to możliwe. 
- To jest trudny czas, ale my nie składamy broni. Jesteśmy po premierze i ruszamy dalej 
do pracy. To nie jest tak, że oto udało się i teraz będziemy siedzieć w kącie i czekać, na to, 
co nam los przyniesie, czy ten wirus wleci nam przez okno, czy nie. Działamy – kwituje. 

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

A może te słowa wcale nie są takie 
proste? Na pewno szczere, a zatem 

na pewno nieproste.
Bo czyż wypowiadanie słów szczerych, jest proste? No 

chociaż wydawać by się mogło, że nie ma nic banalniej-
szego… No właśnie wydawać by się mogło. A szczególnie 
wtedy, gdy za sprawą naszych słów szczerych, komuś może 
być bardzo przykro, bądź ktoś poczuje się wzgardzony, 
zdradzony, obrażony. 

O znaczeniu tychże i o tym, czy to rzeczywiście takie 
proste oraz czy warto je w ogóle wypowiadać przekona się 
każdy, kto wybierze się do Teatru Nowego w Zabrzu na 
najnowszy spektakl „Stosunki prawne”. Premiera odbyła 
się 12 marca.

Zbigniew Stryj bierze tym razem na warsztat tekst Szymo-
na Turkiewicza. Autor „Stosunków prawnych” przekonuje 
nas jak bardzo i zupełnie nieproste są relacje międzyludzkie, 
a szczególnie te damsko-męskie. Tu, myślę, jakoś specjalnie 
chyba nic udowadniać nie trzeba, bo używając kolokwiali-
zmu, to prawda stara jak świat. I wie to każdy, kto kiedykol-
wiek był z kimś w związku: partnerskim, małżeńskim. Miał 
stosunki. Jak niełatwo jest je budować, przez lata, niekiedy 
całe życie i jak każdy wspólny dzień, każda wspólna chwila są 
ważne. Zdarza się i tak, że nie udaje się tych relacji zbudować. 
Nie ma chyba zatem nic trudniejszego, niż bycie z drugą 
osobą. Natomiast jakże odkrywczym może być spisanie 
tych relacji w Kodeks Prawa Cywilnego. I to jest pomysł 
godny patentu! Lecz czy na pewno przekucie stosunków 
damsko-męskich w literę prawa, pozwoli na połączenie tak 
różnych planet jak Mars i Wenus? W teatrze? Być może, 
bo tam wszystko jest możliwe, choć jak pokazuje Szymon 
Turkiewicz, chyba też nie do końca! A w życiu? Czy taka 
sytuacja mogłaby się zadziać naprawdę? – Ależ oczywiście! 
Tyle osób chodzi do psychologów ze swoimi problemami. 
Niejednokrotnie jedna osoba z tymi wszystkimi, które ma 
moja bohaterka. Myślę jednak, że jeśli ktoś raz był u psy-
chologa, to zauważy w tych naszych scenach jakąś prawdę 
– podkreśla Dorota Rusek-Binowska, ona, podmiot prawa 
numer 1. Czyżby zatem receptą na rozwiązanie problemów 
w związku miały być paragrafy? – O zdecydowanie nie! – 
zaznacza Andrzej Kroczyński, on, podmiot prawa nr 1, 

który wciela się też w psychologa. – To o wiele bardziej 
skomplikowana sprawa – dodaje.

Pomimo, że tekst Turkiewicza to samo życie, szczerze 
w to wątpię, by przepisy prawne określiłyby ostro i raz 
na zawsze te kwestie. Nie zapominajmy wszak o takim 
ważnym zjawisku, jak uczucia! A kiedy one dochodzą do 
głosu, komplikuje się dosłownie wszystko i wszystkie pra-
wa, normy biorą w łeb! – Przepisy są czarno-białe, a życie 
jest szare – kwituje Dorota Rusek-Binowska. Czujecie się 
rozczarowani? Ja poniekąd czuję się rozczarowana. Myślę, 
że wówczas byłoby znacznie łatwiej. Przykre nawet, że nie 
ma takiego prawa, które ujednoliciłyby i określiły co to 
znaczy udany związek. Każdy bowiem rządzi się innymi 
prawami. (Cóż za gra słów?!?).

Jakiż chichot losu! (No nie tylko losu, ale głównie mój 
i innych widzów w trakcie spektaklu. No trudno było nie 
chichotać. Dawno tak cudownie i szczerze się nie śmiałam. 
Oczyszczające wręcz zbawiennie…). Kobieta i mężczyzna. 
Różni ich po prostu wszystko, a łączy fakt, że żyć bez siebie 
nie mogą. Nigdy zatem nie wierzcie w podobne bzdury, 
kiedy ktoś Wam powie, że mógłby żyć bez faceta, albo po 
co Pan Bóg stworzył te baby? No właśnie po to!

Premiera „Stosunków prawnych w reżyserii Zbigniewa 
Stryja była długo oczekiwana. Prace nad nią z powodu 
pandemii COVID-19 były niejednokrotnie przerywane. 
Nie był to dla twórców czas łaskawy. Z pewnością wypeł-
nienie dwoma aktorami przestrzeni dużej sceny też nie było 
zadaniem łatwym, jednak, jak już nie raz przekonałam się: 
artyści zabrzańskiej sceny i niemożliwe – to się wyklucza 
z samej de� nicji. – Emocje chyba większe niż zwykle – 
mówi Zbigniew Stryj, reżyser „Stosunków prawnych”. – Nie 
da się ukryć, że ta ekstremalna sytuacja jest odczuwalna. 
Widzowie w maskach. Niby przyzwyczailiśmy się już do 
tego, ale proszę mi wierzyć, że ze sceny wygląda to zu-
pełnie inaczej. My – aktorzy nie widzimy roześmianych 
twarzy. Kiedy jest taka sytuacja, że gramy komedie to nie 
mamy sygnałów, czy widzów ona śmieszy. Nauczyliśmy 
się to już rozpoznawać po oczach, no i słyszymy śmiech. 
Radość jest ogromna, a po premierze to –  jak się wydaje 
dodatkowo z satysfakcją i sukcesem – zauważa Zbigniew 
Stryj. – Aktorstwo, które prezentują zarówno Dorota, 
jak i Andrzej, mówi samo za siebie. Kto nie zobaczył 

spektaklu, powinien go zobaczyć, a ten kto widział, ten 
wie, że ta para roznosi ten teatr swoja energią talentem, 
niezwykłością. Grają po prostu fantastycznie! – podkre-
śla Zbigniew Stryj. Spektakl ma niebywały rytm, ruch 
sceniczny i nieprzeciętną oprawę muzyczną. Genialną, 
doskonale przemyślaną, cudownie minimalistyczną, ale 
jakże symboliczną scenogra� ę! 

Dorota Rusek-Binowska i Andrzej Kroczyński to duet, 
na który widzowie czekali od lat! Takie właśnie mogliśmy 
przeczytać wpisy internautów na teatralnym Pro� lu FB 
pod postami zapowiadającymi premierę. – O to bardzo 
mile. Bo to nie jest też tak, że w naszym teatrze wystawiamy 
tylko sztuki dwuosobowe, w ogóle nie jest to norma. Raczej 
należy to do rzadkości. Z Andrzejem realizowałem już kilka 
przedstawień. Z Dorotą chyba raz robiłem coś na OFF-ie, 
ale ja po prostu wiem, co oni potra� ą! Wierze w ich talent, 
umiejętności – zaznacza reżyser „Stosunków prawnych”. 
-  Znamy się z Dorota już ponad 20 lat. Uwielbiam z nią 
grać, ale rzeczywiście po raz pierwszy złożyło nam się, że 
mamy takie swoje przedstawienie we dwoje – mówi Andrzej 
Kroczyński. – To jest mój dream team. Ufam mu zawodowo 
i na scenie czuję się z nim po prostu bezpiecznie, ale żeby 
tak tylko my: Andrzej i Dorota to po raz pierwszy – dodaje 
Dorota Rusek-Binowska. 

To co na mnie zrobiło niewątpliwie największe wrażenie? 
Precyzja tekstu „Stosunków prawnych” w kreacji Doroty 
Rusek-Binowskiej i Andrzeja Kroczyńskiego. Zadziwia 
ogrom pracy, jaki, wyobrażam sobie, musieli poświęcić 
każdemu słowu. To tekst bardzo trudny i wymagający! 
Zatem spektaklu tego przede wszystkim się słucha! Cie-
szę się, że ja na ten duet się doczekałam. Doczekajcie się 
i Wy! Nie tylko spędzicie przemiło i zabawnie wieczór, ale 
w opowieści tej, jestem w stanie się o to nawet założyć, od-
kryjecie fragmenty i swojej historii. Proste? Proste! Prosto 
i szczerze polecam! Aczkolwiek tak naprawdę nic nie jest 
proste! A nawet bardzo trudne. W teatrze, życiu i słowach… 
Szczególnie dziś. Więcej na: www.teatrzabrze.pl.

Na kilka chwil po premierze nastąpił ponowny lockdown 
dla teatrów. Zostały zagrane zaledwie cztery spektakle. 
Bardzo trzymam kciuki, by jak największej liczbie widzów 
było dane „Stosunki prawne” jak najszybciej zobaczyć.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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 Jednymi z najczęściej rozpatrywanych przez sądy powszechne 
spraw, są z  tytułu wyrządzenia szkody. W dobie globalizacji oraz 
szeroko pojętej informatyzacji świata, takie sprawy przybierają jeszcze 
większą wagę. Dlatego tzw., „cyberprzestępczość”, jest coraz częściej 
spotykaną sytuacją. Tenże problem należy rozważyć pod względem 
cywilnoprawnym, jak i karnym. 

Na wstępie należy omówić pojęcie odpowiedzialności na gruncie 
prawa cywilnego W polskim prawodawstwie została przewidziana 
instytucja odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną drugiej osobie 
w sytuacji, gdy strony nie wiąże żaden stosunek obligacyjny. W pierwszej 
kolejności należy przytoczyć art. 415 kodeksu cywilnego, tj. „kto z winy 
swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. 

Omawiany przepis nakłada odpowiedzialność przede wszystkim 
z zachowaniem osoby � zycznej, jednakże rzeczona odpowiedzialność 
może się wiązać z zaniechaniem człowieka w sytuacji, gdy ciążył na nim 
obowiązek czynnego działania, Takim przykładem może być obowiązek 
udzielenia pomocy medycznej przez lekarza. Zatem należy stwierdzić, 
że zachowanie jest zależne od woli konkretnej osoby. Niemniej działanie 
na skutek odruchu,  np. odruch kierującego samochód w celu ominięcia 
pieszego, który znalazł się na drodze w sposób nieprawidłowy celem 
jego ominięcia, nie może rodzić odpowiedzialności deliktowej.  To 
samo się tyczy działania pod przymusem, np. przymusem psychicznym.

Dalej należy podkreślić, iż również nie rodzi odpowiedzialności 
odszkodowawczej samo usiłowanie wyrządzenia szkody drugiej 

osobie. W tym wypadku można zastosować inne przepisu kodeksu 
cywilnego, jak np. art. 24 w przedmiocie ochrony dóbr osobistych. 
Osoba dochodząca roszczenia odszkodowawczego winna wykazać 
swoje roszczenie, zgodnie z treścią art. 6 kodeksu cywilnego. Zatem 
należy wykazać szkodę, zdarzenie je powodujące oraz adekwatny 
związek przyczynowy. W orzecznictwie słusznie podnosi się to, iż 
szkodę należy rozumieć jako majątkową oraz niemajątkową. 

Jak już było wspomniane na wstępie, omawiana odpowiedzial-
ność odszkodowawcza. zachodzi, gdy stron nie wiązało wcześniej 
żadne zobowiązanie albo gdy szkoda została wyrządzona poza nim, 

a niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania stanowiło 
jednocześnie czyn niedozwolony. Jednakże niewykonanie zobowią-
zania samo przez się nie może być uznane za działanie bezprawne 
w rozumieniu art. 415 kodeksu cywilnego. W orzecznictwie podnosi, 
iż niewykonanie umowy o tyle może stanowić czyn niedozwolony, o ile 
sprawca szkody naruszył obowiązek powszechny ciążący na każdym. 
Niewykonanie zobowiązania samo przez się nie może być uznane 
za działanie bezprawne w rozumieniu art. 415 kodeksu cywilnego. 
Taka jego kwali� kacja jest uzasadniona tylko wtedy, gdy jednocześnie 
następuje naruszenie obowiązku powszechnego. Nie zawsze w razie 
naruszenia przez sprawcę obowiązku oznaczonego zachowania zachodzi 
bezprawność relewantna z punktu widzenia zasad odpowiedzialności.

Wyrządzenie szkody obliguje do jej naprawienia, zgodnie z zasadą 
pełnej kompensacji. Jednakże należy zauważyć, iż przy szkodzie nie-
majątkowej nierzadko będzie dochodziło do trudności w realizacji 
obowiązku pełnej rekompensaty szkody.

Tematyka odpowiedzialności w prawie cywilnym jest obszerna, 
zaś postępowania z tego tytułu są częstym punktem na wokandzie 
sądowej. Nie należy zapominać, iż szkodę można wyrządzić poprzez 
działania informatyczne. Niemniej z uwagi na obszerność tematyki, 
będzie ona kontynuowana w następnej części niniejszego artykułu. 

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

ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI

Cyberprzestępczość – cywilna odpowiedzialność 
za wyrządzoną szkodę, część I 

Dzieje�się
piątek
�����

��������W��
sobota
�����

Na�dwóch�kołach
piątek�
�����

��������

TELEWIZJA
NAZIEMNA

Czas�lockdownu�pandemii�COVID-19,�a�także�

okres�zimowy�sprzyjają�rozleniwieniu,�rozprę-

żeniu,�a�co�za�tym�idzie�–�są�niestety�bardzo�

często�sposobem�na�to,�by�przygarnąć�co�nieco�

kilogramów.�Przeważnie�zbędnych.�

Zamknięcie�wielu�obiektów�sportowych,�

ośrodków�narciarskich,�siłowni�to�dodatkowa�

przeszkoda,�by�ruszać�się�rzadziej,�bo�żeby�

wyjść�z�domu�i�na�przykład�pobiegać�–�nie�

zawsze�są�chęci,�niskie�temperatury�i�wcześnie�

zapadający�zmrok�też�raczej�nie�są�wabikiem,�

a�wręcz�przeciwnie.

Natomiast�wraz�z�powiewem�wiosny,�kiedy�

dziś�w�końcu�dłuższy,�wychodzimy�z�naszych�

domów�z�większą�ochotą.�Spacer�–�nawet�długi�

może�być�niewystarczająco�intensywny�dla�

tych,�którzy�za�dużo�przybrali.�Radziłbym�coś�

bardziej�żwawego.�Co�będzie�połączeniem�

ruchy,�w�trakcie�którego�będą�nam�pracować�

wszystkie�mięśnie�oraz�zdobywaniem�nowych,�

bądź�doskonaleniem�nabytych�już�umiejętności.

Bardzo�polecam�grę�w�tenisa.�To�sport�nie-

trudny,�który�wspomoże�nasz�ogólny�rozwój�

sportowy.�Warto�jednak�pamiętać,�że�jeśli�je-

steśmy�w�tym�temacie�nowicjuszami,�lepiej�

najpierw�pożyczyć�rakietę�i�zasięgnąć�porady�

przy�doborze�odpowiedniej,�niż�od�razu�kupo-

wać�nową.�Dobry�fachowiec�na�pewno�wskaże�

taką,�która�będzie�adekwatna�w�stosunku�do�

naszej�wagi,�będzie�miała�właściwy�naciąg.�

Wiadomo�–�taka�rakieta�nie�może�być�przecież�

za�ciężka,�bo�wtedy�gra�na�pewno�nie�będzie�

przyjemnością.�Każda�rakieta�jest,�albo�powinna�

być�opisana�ile�waży,�jak�silny�naciąg�ma.�Warto�

też�wziąć�ją�do�ręki�i�sprawdzić,�czy�dobrze�nam�

się�ja�trzyma.�I�kiedy�ten�etap�mamy�już�za�sobą,�

to�pozostaje�–�kierunek�kort!�Tam�instruktor�

już�będzie�czuwał�nad�tym,�by�tenis�przypadł�

nam�do�gustu.

A�obecnie,�jak�sądzę,�tenis�może�przezywać�

prawdziwy�renesans�za�sprawą�Igi�Świątek.�Tak�

jak�niegdyś�wszyscy�chcieli�być,�jak�Radwańska,�

tak�teraz�mamy�nową�gwiazdę�–�Igę.�I�nieba-

wem�będzie�okazja�ku�temu,�by�pójść�za�jej�

przykładem.�Nie�zdradzając�jeszcze�zbyt�wielu�

szczegółów,�katowicka�Akademia�Wychowania�

Fizycznego�bardzo�mocno�inwestuje�w�tym�

zakresie�i�szykuje�odpowiednie�warunku,�by�

zdobywać�tenisowe�szlify.�Plany�są,�powie-

działbym�ambitne!

Edward Wrona

Sklep-Serwis Wrona Sport 

AWF Katowice

EDWARD WRONA RADZI

Tenis – najlepszy sposób 
na�zbędne�kilogramy



dzieje�się�w�Mysłowicach Nr 4 (63) l� 1�kwietnia�2021�r.www.goniec-gornoslaski.pl 9
p r o m o c j a

Sprzedaż�nieruchomości�niezabudowanej�
Miejskie�Przedsiębiorstwo�Wodociągów�
i�Kanalizacji�sp.�z�o.o.�

w�Mysłowicach�ogłasza�I�pisemny�
przetarg�nieograniczony�na�sprzedaż�
nieruchomości�niezabudowanej�–�działka�
nr�2400/137�zlokalizowanej�

w�Mysłowicach,�przy�ulicy�Obrzeżnej�
Północnej.�

Opis�nieruchomości�
Niezabudowana�działka�położna�w�
Mysłowicach�przy�ulicy�Bończyka,�zapisana�
w�księdze�wieczystej�nr�KA1L/00023358/4,�
która�obejmuje�prawo�własności�gruntu�
działki�2400/137�o�powierzchni�9�340,00�
m²�oraz�1/6�udziału�w�wydzielonej�działce�
drogowej�nr�2406/137�powierzchni��4�
126�m²�o�wartości�49�500,00�zł�ne��o.��
Działka�2400/137�posiada�dostęp�do�drogi�
publicznej.�
Przedmiotowa�działka�objęta�jest�
miejscowym�planem�zagospodarowania�
przestrzennego��Bolina�Północ�w�
Mysłowicach�(Uchwała�Rady�Miasta�
Mysłowice�z�dnia�18-10-2018�nr�
LVI/842/18�rozstrzygnięciem�nadzorczym�
Wojewody�Śląskiego�i�oznaczona�jest�
symbolem:��
•�1PU�-�tereny�zabudowy��produkcyjno�
–�usługowej�

Cena��
Cena�wywoławcza�wynosi:�1�017�500,00�
zł�ne��o�(słownie:�milion�siedemnaście�
tysięcy�pięćset�złotych)�w�tym�udział�w�
drodze

Obciążenia�nieruchomości�
Nieruchomość�nie�jest�obciążona�
prawami�osób�trzecich�i�nie�jest�
przedmiotem�zobowiązań.��Dział�II�
i�IV�ksiąg�wieczystych�dla�niniejszej�
nieruchomości�nie�zawiera�wpisów.��
Postępowanie�niniejsze�prowadzone�
jest�w�trybie�opisanym�w�rozdziale�III�
Regulaminu�sprzedaży�nieruchomości.�

Wadium�
Wadium�w�wysokości���101�750,00�zł�
należy�wnieść��przelewem�

Konto�do�wpłaty�wadium:�
BOŚ�S.A.�O/M-ce�numer:�93�1540�1128�
2011�7080�1420�0001�w�tytule�należy�
wpisać:�wadium�PS/01/04/2020.�

Dowód�wniesienia�wadium�powinien�
stanowić�załącznik�do�składanej�oferty.�

Oferta�
Ofertę�zawierającą�cenę�nabycia�należy�

przesłać�na�adres:�
Miejskie�Przedsiębiorstwo�Wodociągów�i�
Kanalizacji�ul.�Fabryczna�10,�
41-404�Mysłowice,�z�dopiskiem:�
„POSTĘPOWANIE�PRZETARGOWE�NR�
PS/01/01/2021”�do�dnia�09�kwietnia�
2021�godz.�1200�–�liczy�się�data�wpływu�
do�MPWiK.�

Oferta�winna�zawierać:�
Oświadczenie�o�zapoznaniu�się�ze�
stanem�nieruchomości�oraz�Regulaminem�
sprzedaży�–�zgodnie�z�załączonym�do�
regulaminu�wzorem�(dostępnym�na�www.
mpwikmyslowice.pl�z�zakładce�Przetargi).�
Dane�podmiotu�składającego�ofertę:�
imię�i�nazwisko�oraz�adres�lub�nazwę�
i�adres.�W�przypadku�osób�prawnych�
lub�jednostek�organizacyjnych�
nieposiadających�osobowości�prawnej�
należy�dołączyć�aktualny�wypis�z�
właściwego�rejestru).�
Wskazanie�nieruchomości,�której�oferta�
dotyczy.�

Dowód�wniesienia�wadium.�
Przed�przystąpieniem�do�przetargu�
należy�zapoznać�się�z�dokumentacją�
dotyczącą�nieruchomości,�miejscowym�
planem�zagospodarowania�
przestrzennego�oraz�Regulaminem�
Sprzedaży.�Regulamin�i�oświadczenie�
do�pobrania�na�stronie�www.
mpwikmyslowice.pl�w�zakładce�Przetargi�

Termin�i�miejsce�otwarcia�ofert.  
Otwarcie�ofert�odbędzie�się�w�siedzibie�
spółki�w�dniu�09�kwietnia�2021�r.�godz.�
1300�r.�Spółka�zastrzega,�że�jawność�
otwarcia�ofert�może�być�zrealizowana�
za�pomocą�elektronicznych�systemów�
komunikacji�audiowizualnej.�

Uwagi�do�Nabywcy: 
Koszty�notarialne�związane�z�nabyciem�
nieruchomości�spoczywają�na�Nabywcy.��
W�przypadku�wystąpienia�w�obrębie�
nabytej�nieruchomości�nieujawnionych�
na�mapach��i�w�dokumentach,�a�
występujących�w�terenie�sieci�uzbrojenia�
terenu�lub�drzew�i�krzewów�kolidujących�
z�planowaną�inwestycją�Spółka�nie�
ponosi�z�tego�tytułu�odpowiedzialności.�
Na�Nabywcy�będzie�spoczywał�
obowiązek�i�koszty�związane�z�ich�
przebudową,�usunięciem�etc.��

W�przypadku�dodatkowych�pytań�w�
sprawie�przedmiotowej�nieruchomości�
lub�warunków�przetargu�prosimy�o�
kontakt�pod�numerem�telefonu�32�
2235930�lub�adresem�mailowym�Spółki�
mpwik@mpwikmyslowice.pl

Postępowanie�przetargowe�PS/01/04/2020�
Sprzedaż�nieruchomości�niezabudowanej�–�działka�nr�2396/3�w�Mysłowicach�przy�ul.�Bończyka.�
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...

Niech�nas�kwiecień�kwieciem�cieszy

niech�rozpiękni�się�barwami

z�bladych�chłodów�niech�rozgrzeszy

szare�dni�co�już�za�nami

Jeszcze�śniegu�plamy�białe

gdzieś�na�stokach�pod�smerkami

a�już�w�złocie�niebo�całe

myśli�w�zgodzie�z�marzeniami

Odchodzenia�i�powroty

obietnice�i�czekanie

ciche�słowa�czuły�dotyk

tajemnicze�nienazwanie

Czy�przedwiośnie�to�czy�wiosna

przedsłoneczność�czy�już�słońce

czy�to�tylko�cień�czy�postać

dzień�czy�gwiazdy�wirujące

Kwiecień�dziwną�ma�naturę

nie�wiesz�jakie�ma�zamiary

szepce�solo�śpiewa�chórem

gani�klątwy�chwali�czary.

 ZBIGNIEW STRYJ

NA AFISZU TEATRU ROZRYWKI: 

STAŃCZYK. MUSICAL (historia być może aktualna)
ZŁOTA MASKA 2019 DLA GRZEGORZA DOWGIAŁŁY!
SPEKTAKL PRZEZNACZONY 
DLA WIDZÓW DOROSŁYCH
Jeden z najsłynniejszych spektakli znajdujących 

się wciąż w repertuarze chorzowskiej sceny. To mu-
zyczna wycieczka do XVI wieku - najwspanialszego 
podobno okresu dziejach Polski? Zmierzmy się zatem 
z mitem „złotego wieku”. Opowiadana z perspektywy 
krakowskiego zamczyska historia naszych dawnych 
władców: Zygmunta Starego, Bony Sforzy i Zygmunta 
II Augusta. I historia towarzyszącej im dziwnej postaci 
błazna. Pamiętamy go z obrazu Matejki – smutny, 
zamyślony mędrzec, symbol patriotów, patron zatro-
skanych o ojczyznę. Przypisujemy mu wiele znaczeń, 
choć wiemy o nim w gruncie rzeczy bardzo mało. 
Wymyśliliśmy go sobie, nie wiedząc do końca, kim 
był i jaką pełnił rolę. Jedno wiemy jednak na pewno: 
jest wcieleniem nieomal anarchistycznej tradycji, w ra-
mach której za patriotyczne uchodzi przede wszystkim 
to, co skierowane przeciwko władzy. Każdej? I może 
dlatego warto go dziś znowu przywrócić do życia.

tekst i dramaturgia: Jan Czapliński,kompozycja pio-
senek: Maja Kleszcz Wojciech Krzak, Grzegorz Do-
wgiałło, muzyka elektroniczna: Wojciech Urbański, 
reżyseria: Ewelina Marciniak, choreogra� a: Agnieszka 
Kryst, konsultacje muzyczne: Ewa Kaim, scenogra-
� a: Piotr Choromański, współpraca scenogra� czna: 
Grzegorz Layer, kostiumy: Natalia Mleczak, reżyseria 
świateł: Jakub Lech, orkiestracje i aranżacje: Jacek 
Kita, Piotr Kubiak, konsultacje historyczne: dr Rafał 
Szmytka, kierownictwo wokalne: Ewa Zug, asystent 
reżysera: Estera Sławińska-Dziurosz, asystent choreo-
grafa: Natalia Gajewska, asystent kostiumografa: Mag-
dalena Wiluś, inspicjent: Beata Jabłońska-Rakoczy, 
su� er, rekwizytor: Katarzyna Grad, dźwięk: Paweł Łosik

OBSADA : STAŃCZYK:  Grzegorz Dowgiał-

ło  (gościnnie),ZYGMUNT STARY:  Artur Święs,
BONA SFORZA: Alona Szostak, ZYGMUNT AU-
GUST: Hubert Waljewski, ELŻBIETA HABSBUR-
ŻANKA:  Mirosława Żak  (gościnnie),BARBARA 
RADZIWIŁŁÓWNA:  Dominika Guzek, CÓRKI 
KRÓLEWSKIE:ZOFIA: Wioletta Białk, IZABELA: Este-
ra Sławińska-Dziurosz, MARTWA JUŻ NIESTETY 
ANNA: Izabella Malik, KATARZYNA: Katarzyna Hołub,
PANI SZYDŁOWIECKA:  Małgorzata Witkow-
ska  (gościnnie),  MIKOŁAJ REJ: Daniel Cebula-
-Orynicz, SZLACHCIC: Dominik Koralewski.
TEATR STAŃCZYKA: Dominik Koralewski jako Bona, 

Barbara Ducka jako Zygmunt Stary, Zuzanna Mar-
szał jako Zygmunt August, Daniel Cebula-Orynicz 
jako Elżbieta Habsburżanka,  Maciej Cierzniak jako 
Barbara Radziwiłłówna oraz: Barbara Ducka, Natalia 
Gajewska (gościnnie), Zuzanna Marszał, Maria Pite-
ra, Sebastian Chwastecki, Maciej Cierzniak, Daniel 
Dąbrowski, Daniel Sze� er I zespół muzyczny Teatru 
Rozrywki. 

prapremiera: 13 czerwca 2018 r.
czas trwania: 190 minut, w tym 30-minutowa przerwa
Repertuar na www.teatr-rozrywki.pl
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Jeszcze do 20 kwietnia można zgłaszać utwory do tego-
rocznej edycji konkursu poetyckiego, organizowanego 
przez Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach.

Cel to rozwój umiejętności literackich poprzez własny proces 
twórczy oraz uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka polskiego. 
Konkurs  jest adresowany do osób, które ukończyły 16 rok życia.

Aby wziąć udział należy nadesłać mailowo jeden wiersz o do-
wolnej tematyce. Ale tutaj ważna informacja: prace nie mogą 
być wcześniej nagradzane lub publikowane. Laureaci pierwszych 
nagród wcześniejszych edycji Turnieju Jednego Wiersza organi-
zowanych przez Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach 
nie mogą brać udziału w konkursie. Jak to zrobić: prace wysłać 
wyłącznie na adres  mailowy: TJW2021@mdkkoszutka.pl wraz 
z Kartą zgłoszenia w formie skanu z niezbędnymi podpisami oraz 

zaznaczonymi zgodami i oświadczeniami. Termin nadsyłania prac: 
upływa 20 kwietnia 2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
do 30 czerwca 2021roku.

Jury przyzna nagrody pieniężne oraz wyróżnienia rzeczowe. 
Wyniki Turnieju zostaną podane do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej Organizatora. 

Uczestnicy składają w karcie zgłoszenia oświadczenie o wyraże-
niu zgody na publikację swoich utworów na stronie internetowej 
Organizatora. 

Organizator dołoży wszelkich starań, aby wyróżnione wiersze 
zostały opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym. Nagro-
dzeni i wyróżnieni autorzy Turnieju zostaną powiadomieni o tym 
fakcie telefonicznie lub mailowo. 
Regulamin oraz karty uczestnictwa do pobrania na: www.mdk-
koszutka.pl.

XXII Ogólnopolski 
Turniej Jednego Wiersza



„DZIEJE APOSTOLSKIE”

Bronisław Wątroba, Wydawca: Grzegorz Grzegorek, 
Projekt okładki: Marek Wacław Judycki
Ô biblijnych parafrazach słowo autora

Kej na podzim 2017 roku ukozoł sie 
„Nowy Testamynt po ślōnsku” przetupli-
kowany przez Gabriela Tobora, toch to 
ôbsztalowoł jeszcze we przedpłacie. Nō, jak 
żech już mioł ksiōnżka we ryncach i mōg ze 
tego cosik poczytać prawie po ślōnsku, to 
zarozki mi wloz do gowy ciekawy kōncept. 
Zamarzyło mi sie szkryfniyńcie parafrazy 
jakiś Wanieliji po ślōnsku i do rymu.

Sztimowała mi do tego prawie Wanie-
lijo podug Świentego Jōna, bo jakosik niy 
poradziōł żech wpiyrw zrymować ty ty 
cołki genealogiji Pana Jezusa  we dziesiyń-
ciozgłoskowych wersach po ślōnsku, a tam 
tego prawie niy było. 

Ta parafraza ukozała sie drukom na 
podzim 2018 roku.

No dyć, kej żech szkryfnoł tako jedna 
Wanielijo, toch zarozki potym zabroł sie 
za szkty� anie drugi, na tyn sōm muster. 
Kolejny tōmik ze parafrazōm Wanieliji 
podug Świyntego Łukasza ukozoł sie jeszcze 
we tym samym roku, we grudniu.

Tōż potym zabroł żech sie za tekst 
Świyntego Marka. Ta parafraza udało 
sie wydać na wiosna 2019.

Szworto Wanielijo, podug Świynte-
go Mateusza ukozała sie we grudniu 
2019 roku.

Po prowdzie, potym zaczōn żech szkry-
� ać i „Dzieje Apostolske”, i „Ksiynga  Ro-
dzaju. Ja, ze „Ksiyngōm Rodzaju” szło 
poleku, boch niy mioł tekstu po ślōnsku 
do wglōndu. Jednak pandymjo pomiyszała 
mi szyki i na pōł roku żech to ôdłożōł. 
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GWIAZDY�GOTUJĄ

POLECA 
KRZYSZTOF WIERZCHOWSKI

Wychowałem�się�w�śląskiej�rodzinie,�a�z�tym�wiąże�się�wiele�
tradycji,�zwyczajów�itd.�Ilekroć�wracam�pamięcią�w�lata�
dziecięce�i�młodzieńcze,�chłopaka�chodzącego�do�szkoły�

podstawowej,�a�następnie�szkoły�średniej�[lata�70te�i�80te�
ubiegłego�stulecia]�mam�przed�oczami�obrazy�związane�
chociażby��z�gotowaniem�[po�śląsku:�ważyniem]��przez�moją�
mamę.�Często�pomagałem�mamie�nie�tyle�przy�gotowaniu�

obiadów�co�przy�pieczeniu�ciasta�w�niedzielę�[sernik�lub�
babka,�murzynek].�Kiedy�piszę�ten�tekst�jest�czwartek,�
a�w�czwartki�w�moim�domu�zazwyczaj�królowało�na�obiad�

danie�[jak�chyba�w�większości�śląskich�rodzin],�a�mianowicie,�
w�czwartek�najczęściej�na�obiad�był�kotlet�mielony�[karmi-
nadla�–�j.�śląski],�ziemniaki�czyli�kartofl�e�i�“jakoś”�surówka.�
W�dzisiejszych�czasach�możemy�kupić�już�gotowe�mięso�

mielone,�a�więc�jest�prościej�przygotować�“tako�karminadla”�
czyli�mielone.�A�jak�ja�to�proponuję�zrobić,�a�no�właśnie�tak:
Mięso�mielone�z�indyka�[kupione�w�sklepie].�Dodajemy�
wcześniej�drobno�pokrojoną�cebulę�i�przesmażoną�na�maśle.�

Następnie�dodajemy�ząbek�czosnku,�doprawiamy�solą,�pie-
przem,�dodajemy�jajko�i�pokrojoną�nać�pietruszki�i�następnie�
wszystko�mieszamy�ugniatając.�Na�marginesie�dodam,�że�
moja�mama�dodawała�jeszcze�rozmoczoną�bułkę�i�robiła�

kulki�[to�były�typowe�karminadle].�Ja�natomiast�robię�typowy�
kotlet�z�tego�wszystkiego�co�jest�wymieszane.�Następnie�
formuję�kotlet,�obtaczam�w�bułce�tartej�i�kładę�na�patelnię��
i�pieczę�na�oleju�roślinnym.�Kotlet�nabiera�koloru�brązowego�

podczas�pieczenia�to�znak,�że�jest�gotowy�do�spożycia.�Do�
tego�ugotujemy�ziemniaki�czyli�kartofl�e�i�suróweczkę,�najle-
piej�jarzynową�i�mamy�gotowe�pyszne�danie�obiadowe.
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Jak i dlaczego zbudowany jest Chorzów? Co drzemie pod płytami 
jego chodników? Co stanowi krwiobieg miasta? Czy naprawdę żyły 
tu dinozaury? Jaka jest przyszłość miasta bez 7 dumnych kominów 
Huty Kościuszko? Wreszcie… o co chodzi z tym zębem?! 

Muzeum w Chorzowie i Muzeum Hutnictwa (w organizacji) zapra-
szają na pierwszą wspólną rodzinną wystawę historyczno-przygodową, 
która jest już dostępna  dla zwiedzających. Niezwykła, komiksowa 
wręcz ekspozycja stara się rozgryźć historię Chorzowa i wyjaśnić jak 
powstało miasto. Oczywiście nie zapominamy o hutniczym dziedzi-
ctwie, a wątek tajemniczego zęba prowadzi nas także do przyszłej 
siedziby Muzeum Hutnictwa. 

Przygotowaną wystawę zwiedzać można w różnych formach – in-
dywidualnie z „Dziennikiem Tropiciela” w ręku (samodzielna karta 
gry), w towarzystwie historyka, a nawet... z Emille Stolle, burmistrzem 
Królewskiej Huty, niestrudzonym podróżnikiem i poszukiwaczem 
źródła wiecznego ognia. Poznawanie historii to nie tylko kolejne daty, 
fakty, bohaterowie. By zrozumieć przeszłość warto poznać zachodzące 
w niej procesy. Na tapetę bierzemy absolutnie wyjątkowe miasto, 
“krainę wygasłych wulkanów”. 

Swoje granice Chorzów przybrał tuż przed II wojną światową, ale 
wcześniej rozwijały się tu samodzielne miejscowości. Jedne jeszcze 
w średniowieczu, inne, jak Królewska Huta powstały w wyniku re-

wolucji przemysłowej. I to właśnie przestrzeń stale zmieniającego się 
miasta jest zarówno bohaterem, jak i tłem dla opowieści przygodowo-
-kryminalnej z wątkami obyczajowymi. Opowieści, która mogła 
wydarzyć się naprawdę. Podróż w czasie rozpoczynamy w roku 1825, 
w którym spotykamy rodzinę Schymalla. Przestrzeń gry stanowi 

mieszkanie Schymallów, które skrywa w sobie mnóstwo zagadek 
oraz tajemnic. Łamigłówki pozwalają nam poznać i zrozumieć etapy 
powstania miasta - “domu” dla kolejnych pokoleń jego mieszkańców. 
W podróży przez dwa wieki spotkamy � eodora Erdmanna Kalidego, 
Wojciecha Korfantego, czy Alfonsa Zgrzebnioka. Poznamy kuluary 
pracy w Hucie Kościuszko, w spółdzielni spożywców SPOŁEM, czy 
Planetarium Śląskim. Zbadamy przekrój miasta od czubków kominów 
okolicznych zakładów, aż po kości dinozaurów, które spoczywają gdzieś 
głęboko pod ziemią. Poznamy miejskich rzemieślników i wytwórców, 
którzy do niedawna zaopatrywali mieszkańców w produkty pierwszej 
potrzeby. Dowiemy się jakie sekrety skrywały walizki podróżujących do 
wód zdrojowych w XIX w. oraz jak i czym dojeżdżano do uzdrowisk. 
Wszystko po to by w niezwykle ciekawy sposób odkryć dzieje mia-
sta, które „nie od razu zbudowano”. Co łączy pierwszego burmistrza 
Królewskiej Huty z rodziną Szymałów? Co ma do tego ząb? Dlaczego 
rolnik został hutnikiem. Gdzie jest źródło hutniczego, wiecznego 
ognia? O tym przekonacie się, decydując się na podróż wehikułem 
czasu. Gotowi? Lecimy! Koszt biletu już od 4 zł za osobę. Zwiedzanie 
z animatorem dla grupy nie liczniejszej niż 5 osób (ze względu na 
wymogi sanitarono-epidemiologiczne) to łącznie 80 zł. Przewidywany 
czas zwiedzania wynosi ok. 60 minut. Szczegóły na: https://www.mu-
zeumwchorzowie.pl/pl/rodzinna-wystawa-historyczno-przygodowa.

Historia z zębem w tle... albo jak i dlaczego zrobiony jest Chorzów 
- i co ma do tego rzeczony ząb 

„KOLEJE LOSU”

Marian Piegza
Wydawnictwo: Novae Res

Przedstawiamy kolejną po „Odnalezionym portre-
cie” oraz „Indze i Mutku” książkę autorstwa Maria-
na Piegzy, literata, publicysty, pedagoga i dawnego 
nauczyciela i dyrektora chorzowskiego Gimnazjum 
nr 1, popularyzatora historii Śląska, a nade wszystko 
świętochłowiczanina. Współpracował z różnymi 
czasopismami, jak m.in. „Goniec Górnośląski” i wiele 
innych tytułów mocno kojarzonych ze Śląskiem. Po-
zycją książkową zadebiutował w roku 1981, wydając 
w Instytucie Śląskim w Opolu „Życie teatralne na Gór-
nym Śląsku w okresie powstań śląskich i plebiscytu”. 
Później dochodziły kolejne publikacje ukazujące 
przeszłość Śląska, a głównie Świętochłowic, ale także 
Chorzowa i Rud (Raciborskich). Wydany w roku 2019 
„Odnaleziony portret”, zapoczątkował śląską sagę. Jej 
kolejna odsłoną są właśnie „Koleje losu”.

Z
D
JĘ
C
IA
:�
P
A
W
E
Ł
�M
IK
O
Ł
A
JC
Z
Y
K

Dopiyro po lecie chyciōł żech sie zaś tego, 
jednak już yno „Dziejōw Apostolskich”, 
coby choć jedyn tekst skōńczyć i go wy-
dać. Tōż tako sie stało. Parafraza je już 
u wydowcy i ukoże sie latoś we kwietniu. 
Na jakiś promocyjny tref autorski skiż ty 
pandymji rachować niy moga. Je żech jed-
nak rod iże już piōnty mōj tomik biblijny 
bydzie wydany.

Okładka do tego, jak zowdy, zaprojek-
towoł Marek Wacław Judycki, za co gorko 
mu dziynkuja.

Terozki już siedza nad „Brifami Apo-
stolskimi”. Jednak zetrwo trocha czasu, 
niym je wszyske sparafrazuja i niy byda już 
wydowoł ich ôddzielnie. Marza ô tym, coby 
nojniyskorzyj na wiosna 2024 roku ukozała 
sie ślōnsko parafraza cołkego Nowego Te-
stamyntu, bo przeca chnetko 2/3 tekstu już 
żech zrymowoł po ślōnsku – ôstała reszta.

Co do szkryfniōnego już drapci kōnska 
parafrazy „Ksiyngi Rodzaju” – przidzie 
jeszcze na to czas. Chciołbych tako 
szkryfnōńć kejsik cołki „Piyńcioksiōng 
Mojżeszowy”. Ô cołki Bibliji jednak niy 
marza, bo zdo mi sie iże mojego życio 
już na to niy styknie.
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