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ZIELONE INWESTYCJE W KATOWICACH

Lasy,�parki�i�coraz�więcej�zieleni�w�przestrzeni�miejskiej.�
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TEATR NOWY W ZABRZU ZAPRASZA:

Premiera: 12 marca 2021, godzina 19.00
Reżyseria: Zbigniew Stryj
Obsada: Dorota Rudek-Binkowska, Andrzej Kroczyński
Kobieta i Mężczyzna... Wenus i Mars... Plus i minus... w wiecznym przyciąga-
niu. Dwie połówki jabłka...Miłość. Pragnienie. Namiętność... ale … czasem... 
wojna, walka płci, kon� ikt i niszcząca siła razy dwa... Nie ma recepty na ideal-
ny związek. Nie ma uniwersalnego sposobu na spokój, szczęście i harmonię. 
A może jest?! Może należy stworzyć przepisy... prawo regulujące relacje dam-
sko-męskie? Absurdalne? Śmieszne? Tak! To wydaje się śmieszne! „Stosunki 
prawne” najnowsza premiera Teatru Nowego w Zabrzu w reżyserii Zbigniewa 
Stryja. To trzeba zobaczyć! Prawdziwe komediowe szaleństwa w centrum 
małżeńskiego życia! Uwaga: Śmiejecie się na własną odpowiedzialność.

Szymon Turkiewicz: „Stosunki prawne”

Wild, Wild West... 
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...czyli,�by�bandyci�mieli,�co�grabić!?!
“In a cavern, in a canyon,
Excava��ng�for�a�mine�
Dwelt�a�miner�forty�niner,�
And�his�daughter�Clemen��ne...”

No�prawie�wszystko�się�zgadza...�Str.�7



Już� na� szczęście� niecały�

miesiąc� pozostał� do� jej� na-

dejścia!� Tej� kalendarzowej�

co� prawda� tylko� (albo� aż),�

bo�zanim�ogrzeje�nas�swoim�

ciepłem,�opromieni�słońcem�

(albo�i�nie,�bo�to�różnie�bywa),�

trochę�czasu�jeszcze�upłynie.�

Mowa�o�wiośnie�rzecz�jasna!�

Natomiast�nawet�jeśli�będzie�

bardziej� deszczowa� niż� sło-

neczna,� zawsze� przyniesie�

już�ten�dłuższy�dzień.�A�wraz�

z�nim�mocną�dawkę�sił�wital-

nych,�by�odradzające� się�po�

zimie� wraz� z� nią� życie� mo-

gło�tętnić�nie�tylko�w�przyrodzie.�W�nas!�By�napełniło�nasze�serca,�

umysły,�dając�wszystko�co�najlepsze!�Zdrowie,�nowe�nadzieje…�Ja�

wypatruję�jej�i�czekam�na�nią�niecierpliwie�co�roku.�A�Wy,�Drodzy�

Czytelnicy?�Też�czekacie�tak�jej�przybycia?
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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

�!!!!!��PROTEZY�ZĘBOWE�NA�NFZ�!!!!�

WOLNE�TERMINY�NA�2021�ROK

ZAPISY: 

UL.�WIŚLAN�10/I

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

Zwiedzanie kuratorskie:

W�środy�od�14:00�do�

18:30� oraz�w� soboty�

w godzinach otwarcia 

Muzeum�czyli�od�11:00�

do�15:30�po�uprzednim�

umówieniu�się.

Kontakt:�Beata�Cieślak

509�350�526

beatacieslak@poczta.fm

Chorzowska�Galeria�Jed-

nego�Obrazu:�Marzena�

Naliwajko�(Pola�Minster),�

Więcej�się�już�nie�da�

POLA�MINSTER.�KAŻDA�OSTATNIA�CHWILA.�(WYSTAWA�PRZEDŁUŻONA�DO�MAJA)
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Zielone inwestycje w Katowicach
Lasy, parki i coraz więcej zieleni w przestrzeni 
miejskiej. Tak wyglądają Katowice, jedno z naj-
bardziej zielonych miast w Polsce. Stolica woje-
wództwa śląskiego od lat inwestuje w zielone 
rozwiązania, które są widoczne każdym kroku. 

Nasadzenia nowych drzew, zazielenienie przystanków, budki 
lęgowe dla ptaków czy też zajęcia z recyclingu – to wszystko 
pomysły mieszkańców, które zostaną zrealizowane w tym roku 
w ramach I edycji tzw. Zielonego Budżetu. 

–  Nasi  mieszkańcy  najlepiej  wiedzą,  czego  potrzeba  w  ich  
otoczeniu.  Coraz  częściej słyszałem  od  mieszkańców, że budżet 
obywatelski powinien w większym stopniu umożliwiać mieszkań-
com  zgłaszanie zielonych projektów. Uznałem, że warto podjąć 
takie działanie i tak powstał Zielony Budżet. Jest on  podobny  
do  „zwykłego” budżetu obywatelskiego  na  etapie  zgłaszania  
wniosków oraz  ich  wery� kacji. Pula 3 mln zł została rozdzielona 
na zadania  ogólnomiejskie i dzielnicowe. – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic.

Wśród wybranych zadań znalazły się m.in. zazielenienie 22 
przystanków – po jednym w każdej dzielnicy Katowic, odtworzenie 
małej retencji w Katowickim Parku Leśnym czy też urządzenie 
zielonego skweru przed Superjednostką. W Brynowie powstanie 
ogród deszczowy, a w Kostuchnie łąka kwietna. Poza zazielenie-
niem miasta katowiczanie zgłosili propozycje, których realizacja 
oznacza wsparcie dla zwierząt. W tym roku na terenie Ligoty-
-Panewnik oraz Wełnowca-Józefowca pojawią się m.in. budki 
lęgowe dla ptaków miejskich, takich jak sikorki, szpaki i wróble, 
a w Koszutce nowe hotele dla owadów.

NAJWIĘKSZY�ZIELONY�PROJEKT�

W�HISTORII�KATOWIC

Połączenie wodne między stawami Morawa i Borki, drogi 
rowerowe, kąpieliska wraz zapleczem, 500-metrowa promenada, 
monitoring i pomosty wędkarskie - warta 50 milionów złotych 
rewitalizacja Doliny Pięciu Stawów będzie największym zielonym 
projektem w historii Katowic. Prace w terenie wystartują z po-
czątkiem 2023 roku. 

W pierwszej kolejności powstanie nowa stanica żeglarska 
przy stawie Morawa, która ma być gotowa w połowie przyszłego 
roku. Budynek będzie miał trzy kondygnacje i znajdą się w nim: 
hangar na łodzie, szkutnia, żaglownia, magazyn oraz cztery sale 
spotkań. Nabrzeże zostanie przystosowane do wodowania jedno-
stek pływających, powstaną tutaj m.in. keja i pomost dla żeglarzy, 
przebieralnia i natryski plażowe. Cały obiekt będzie przystosowany 
do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Nowa aranżacja 
terenu obejmie także uporządkowanie zieleni, wykonanie alejek dla 
pieszych i montaż nowego oświetlenia. Prace w terenie rozpoczną 
się w pierwszej połowie tego roku i zakończą w połowie 2022 roku. 

Przy stawie Borki powstaną m.in. plaże rekreacyjne i molo 
prowadzące do wyspy, toalety, natryski, boisko do siatkówki 
i krąg grillowy. Zainstalowany zostanie tam także monitoring 
i nowe oświetlenie. Borki zostaną połączone z Morawą kanałem, 
co zwiększy możliwości w zakresie rekreacyjnego korzystania 
z kajaków i łódek. Na północnym brzegu Morawy powstanie pla-
ża, boisko do siatkówki, toalety i natryski. Wzdłuż wschodniego 
brzegu powstanie drewniana promenada spacerowa. Z kolei trzy 
stawy Hubertus będą miały bardziej „dziki” charakter – zostaną 
oczyszczone z szuwarów i połączone wąskimi kanałami. Pojawią 
się tam pomosty wędkarskie oraz ścieżka edukacyjna. 

Okolice stawów Morawa, Borki oraz trzech Hubertusów znaj-
dujących się na terenie katowickich dzielnic Szopienic i Burowca 
tworzą urokliwy, zajmujący 157 hektarów kompleks przyrodniczo-
-krajobrazowy, z czego powierzchnia samych zbiorników wodnych 
wynosi 91 hektarów – czyli tyle, co 127 pełnowymiarowych boisk 
piłkarskich. 

Z
D
JĘ
C
IE
:�
R
A
D
O
S
Ł
A
W
�K
A
Z
IM
IE
R
C
Z
A
K



4
ludzie�wokół�nas  Nr 3 (62) l� 4�marca�2021�r.

P R O M O C J A

Kompetentni na rynku pracy z trzech 
zespołów szkół średnich w Chorzowie
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To już drugi rok realizacji projektu  „Kompetentni 
na rynku pracy” w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 
11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia 
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego do-
stępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 
kształcenia podstawowego i średniego. Projekt  
wspiera uczniów, w tym ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi, w ramach zajęć uzupełnia-
jących ofertę edukacyjną trzech zespołów szkół 
średnich w Chorzowie: Zespół Szkół Technicz-
nych Nr 1, Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługo-
wych, Zespół Szkół Budowlanych.

Działania edukacyjne są skierowane  zarówno do uczniów 
technikum, jak i do uczniów szkoły branżowej. Realizowane są 
dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz zajęcia dydaktyczno- wyrów-
nawcze w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.  
W ramach projektu szkoły zostały doposażone w zestawy pomocy 
dydaktycznych potrzebnych do realizacji projektu oraz sprzęt 
cyfrowy: laptopy, rzutniki oraz interaktywne monitory, przy wy-
korzystaniu których zdobywanie wiedzy stało się łatwiejsze. Umoż-
liwią one pracę metodą eksperymentu, poprzez doświadczenia, 
prezentacje nauczycieli oraz pobudzą kreatywność i logicznie 
myślenie uczniów. Nauczyciele  dostosowują treści, metody i środki 
nauczania do indywidualnych możliwości, zdolności, umiejętności 
i zainteresowań uczniów.  Zajęcia  dodatkowe wzbogacają ofertę 
edukacyjną szkół realizujących projekt.

Projekt przyczynia się do wzmocnienia powiazania systemu 
kształcenia  z rynkiem pracy oraz wzrostu jakości usług edukacyj-
nych pełnionych przez chorzowskie szkoły  na rzecz uczniów szkół 
i placówek biorących udział w projekcie. Zaplanowane działania 
mają na celu zwiększenie szans na zatrudnienie - młodzież łatwiej 
przejdzie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia.

Ważnym elementem projektu jest wsparcie rozwoju pro-
fesjonalnych kompetencji nauczycieli, potrzebnych do takiej 
pracy z uczniami. W ramach projektu realizujemy  wsparcie 
w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych poprzez szkolenia 
rozwijające umiejętności „miękkie” dla uczniów, m.in. „Auto-
prezentacja” „Praca w zespole”  „Radzenie sobie ze stresem” 
„Trening asertywności” „Zarządzanie czasem” . Wszystkie 
zajęcia są  prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczo-
ną kadrę nauczycieli w omawianych dziedzinach.   W ramach 
projektu przygotowujemy nauczycieli do prowadzenia procesu 
indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi , w tym rozpoznawania potrzeb rozwojowych, 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efek-
tywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy – poprzez 
udział nauczycieli w szkoleniu z wykorzystaniem narzędzia 
diagnozującego indywidualne predyspozycje uczniów dotyczące 
metod uczenia się.

Wdrożona w ramach realizowanego projektu platforma Szkolnego 
Biura Karier zapewni narzędzia badawcze dzięki którym uczniowie 
objęci projektem poznają swoje kluczowe umiejętności oraz obszary 
do rozwoju. Przełoży się na zwiększenie ich szans edukacyjnych 
i podjęcia aktywności zawodowej. Ta część projektu realizowana 
jest przez zespoły szkół  wraz z partnerem technologicznym, � rmą 
Asseco Data Systems.

AK
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Termomodernizacje 
na wielka skalę

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

I to w wymiarze terytorialnym, jak i finansowym. Mi-
liony złotych przeznaczy bowiem  WFOŚiGW w Kato-
wicach, by wesprzeć niemal 40 projektów.

A dokładnie ponad 92 mln zł! To prawie dwukrotnie więcej niż 
pierwotnie zaplanowano. Ale tyle przyznał WFOŚiGW w Katowicach 
gminom, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym na kompleksową 
termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Łącznie 
do� nansowanych zostało 39 projektów. Środki pochodzą z unijnego 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020, poddziałanie 1.7.1. 

Ważna informacja! W marcu rusza nabór wniosków w kolejnym, 
szóstym już konkursie!

Tymczasem pora na podsumowanie edycji piątej. - Pula środków 
w piątej edycji unijnego konkursu wynosiła 50 mln zł. Ale ze względu 
na olbrzymie zainteresowanie, szczególnie ze strony samorządów, 
udało nam się ją zwiększyć prawie dwukrotnie. W marcu zaczniemy 
przyjmować wnioski w następnej edycji konkursu i jeśli będzie nadal tak 
duże, to również nie wykluczamy zwiększenia do� nansowania – mówi 
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Największą kwotę do� nansowania, bo aż blisko 20 mln zł, otrzyma 
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa. Kompleksową termomoder-
nizację przejdą należące do niej 52 wielorodzinne budynki mieszkalne 
(657 gospodarstw domowych). Dzięki temu zmniejszone zostanie 
zużycie energii i spadnie emisja gazów cieplarnianych. Całkowity 
koszt inwestycji ma wynieść około 32,5 mln zł. Według planów prace 
termomodernizacyjne powinny się zakończyć we wrześniu 2022 roku.

Drugie co do wielkości do� nansowania i najwyższe do� nansowanie 
wśród gmin otrzyma Rybnik – niemal 17 mln zł. Środki będą przezna-
czone na termomodernizację wraz z wymianą źródeł ciepła 27 budynków 
(409 gospodarstw domowych) w dzielnicach Boguszowice-Osiedle 
oraz Niedobczyce.

- Choć w statystykach zanieczyszczenia powietrza Rybnik bardzo 
często plasuje się w czołówce, trzeba podkreślić, że jest to też miasto, 
które robi wiele, by z tych niechlubnych rankingów zniknąć – stwierdził 
prezes katowickiego Funduszu podczas podpisywania umowy z prezy-
dentem miasta Piotrem Kuczerą.

Termomodernizację przejdzie również 19 budynków wielorodzinnych 
na terenie Zawiercia. Dzięki czemu lepszą klasę zużycia energii zyska 
blisko 250 gospodarstw domowych. Projekt zostanie do� nansowany 
kwotą ponad 10 mln zł.

Z kolei najmniejsze do� nansowanie tra�  do gminy Irządze, w powiecie 
Zawierciańskim. Na termomodernizację budynku wielorodzinnego 
gmina dostanie nieco ponad 267 tys. zł. 

Środki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020, poddziałania 1.7.1. tj. Wspieranie efek-
tywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie 
śląskim. Za jego wdrażanie odpowiedzialny jest Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łączna suma 
do� nansowania po pięciu edycjach konkursu wynosi blisko 327 mln 
zł. Dzięki temu zmodernizowane energetycznie zostaną 663 budynki 
(15 479 gospodarstw domowych).

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 
2014-2020) to krajowy program wspierający m.in. gospodarkę nisko-
emisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian 
klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.
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Wild, Wild West... 
...czyli, by bandyci mieli, co i kogo grabić!?!

“In a cavern, in a canyon,
 Excavating for a mine 
Dwelt a miner forty niner, 
And his daughter Clementine...”

No prawie wszystko się zgadza... Bo trudno tej dawnej ludowej amery-
kańskiej pieśni nie skojarzyć z Dzikim Zachodem? Tylko tak naprawdę 
nie zgadza się tu nic, a może jednak wszystko: wiek minera, jak i imię 
córki... co prawda inne, ale jakże umowne być może. A sama opowieść? 
Nadzieję mieć pozostaje, że też nie... Wszak opowieść ta z sandałami 
i gonieniem kaczuszek do wody w roli głównej nie jest zbyt sielankowa, 
a raczej zupełnie niewesoła, bo choć ani Clementine, ani jej ojcu lufy 
do skroni nikt nie przystawił w celu... no chociażby podjęcia ich złota 
z banku, to tytułowa bohaterka tej piosenki nie skończyła zbyt szczęś-
liwie. Utwór autorstwa Freddiego Quina „Oh my darlin Clemetine” nie 
ma elementów sensacji, czy jakiejkolwiek przemocy... Ot, smutny los... 
Dramatyczny, niemniej pozbawiony scen drastycznych. Rzeczywistość 
na Dzikim Zachodzie lubiła być przecież różna... 

I... zatrważające jak bardzo wciąż uniwersalna... I żeby nie było, że 
w odległej Ameryce... In a canyon... Ale zupełnie blisko, bo tu w Polsce, 
na Śląsku, w Katowicach! A minerem i Klementyną może być tak na-
prawdę każdy z nas i jest! I tak, jak opisuję powyżej, nie będzie rozlewu 
krwi, by kogoś okraść (a na pewno nie dosłownie). 

Dziś sceny rodem z kultowych westernów trudno sobie wyobrazić. 
Osadzone we współcześni nie mają raczej szansy powodzenia. (Aczkol-
wiek napady na banki z bronią w ręku nie są niczym nietypowym, czy 
dziwnym. Zdarzają się rzecz jasna i teraz). Natomiast odnoszę wrażenie, 
że co poniektórzy tak bardzo ulegli ich magii, że pomylili � kcję z rze-
czywistością. Z drugiej strony trudno się temu dziwić... Czyż trzeba 
szczególnie to tłumaczyć? Ach ten kurz wzbijany końskimi kopytami 
w kierunku zachodzącego słońca przy dźwiękach gitary... Uwodzi i to 
bardzo... Niemniej... Warto pamiętać też o tym, za co tak naprawdę 
uwielbiamy ten gatunek � lmu. Gdyby ktoś zapomniał, to chętnie przy-
pomnę: ano za to, że od samego początku wiadomo, kto jest dobry, a kto 
zły i za to, że właśnie ulegamy tej cudownej złudzie, że tę wiedzę mamy. 
Najwyraźniej niestety nie pamiętają o tym ci źli. Ci współcześni źli. Nie 
pamiętają też i o tym, że niemal każdy western kończy się zwycięstwem 
dobra nad złem. W � lmie. A w rzeczywistości? Nieważne czy to fantazja 
reżyserska, czy samo życie, to nie ma innego wyjścia! Gdy o rozboje, 

rabunki, napady, wymuszenia i wyłudzenia się rozchodzi... Do akcji 
wkracza on! Szeryf! Uprzedzam jednak, że ci, którzy oczekują spektaku-
larnych strzelanin, dźwięku ostróg na bankowej posadzce i dymu z lufy 
pistoletu, (albo nieco współcześniejszej wersji z kominiarkami) tym razem 
poczują się na pewno zawiedzeni. Nie oznacza to jednak, że nie będzie 
emocji: strachu, stresu, poczucia utraty bezpieczeństwa. I dręczącego 
pytania: dlaczego ja? Jak mogłem dać się tak podejść? – Zdecydowanie 
dziś łatwiej wykorzystać w ten sposób klienta danego banku, niż sam 
bank – mówi młodszy aspirant Adam Basoń, pro� laktyk społeczny 
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. - Użytkownicy kont 
bankowych są po prostu mniej świadomi takich zagrożeń, a „napastnik” 
jest w tym celu specjalnie wyszkolony, jest po prostu fachowcem. A z 
uwagi na powszechny dostęp do Internetu, przestępczość przeniosła się 
do sieci – zaznacza Adam Basoń. 

Czyli zamiast naciskać spust pistoletu, wystarczy jeden klik i to, co 
ciekawe… przeważnie nie klika sam przestępca, ale klient na polecenie 
przestępcy… co jeszcze ciekawsze… bez stosowania przez tegoż przestępcę 
form przymusu. Jak to zatem możliwe? Czyżby robił to dobrowolnie? 
Otóż właśnie niezupełnie. Bo nieświadomie! – No niestety. Musimy być 
dziś bardzo wyczuleni na wszelkie telefony, które odbieramy z banku. 
Ignorujmy wszelkie prośby o szybkie zmiany loginów, sprawdzenie stanu 
naszych środków na koncie. Jeśli jesteśmy pytani o zbyt dużą ilość danych 
typu pesel, adres zamieszkania, informacji dotyczących naszej osoby, to 
powinno wzbudzić to naszą nieufność. Bank raczej zawsze prosi o sta-
wiennictwo osobiste, a takie prośby zwykle przychodzą na piśmie, a nie 
są załatwiane przez telefon. Co ważne! Zwróćmy też uwagę na wszelkie 
komunikaty, na przykład linki – nie klikajmy, nie pobierajmy żadnych 
sugerowanych aplikacji, otrzymanych teoretycznie z naszego banku 
z prośbą o potwierdzenie hasła, pinu. Jeśli taki link otworzymy, najczęściej 
zostajemy przekierowani na stronę banku, która tak naprawdę jest tylko 
łudząco podobną, ale fałszywą kopią. Z reguły to strona � kcyjna! Jeśli 
podamy login, hasło, przestępcy maja nasze dane do zalogowania się na 
oryginalnym koncie – przestrzega pro� laktyk społeczny w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

- Pamiętajmy jednak i o tym – to taka przestroga dla wszystkich tego 
typu przestępców - że oszustwa dokonywane w sieci, nie są trudniejsze 
do namierzenia, czy zwery� kowania, niż te powiedzmy – tradycyjne. 
Nasze przeświadczenie, że w tej sieci jesteśmy anonimowi, a zatem 
bezkarni, jest błędne. Nasze działania, manewry są zapisane, zawsze 

zostaje ślad naszych operacji – w myśl zasady, że jak coś raz tra�  do 
Internetu, to już w nim zostaje na zawsze. I to jest prawda! Nawet 
jeśli ktoś jest mocno wyspecjalizowany, to w przypadku kradzieży 
pieniędzy z konta, one zawsze gdzieś muszą zostać wypłacone, czy to 
w bankomacie, czy w formie przelewu na inne konto, to zawsze są to 
miejsca omonitorowane, zarejestrowane. Nawet jeśli są to konta osób 
podstawionych, tak zwanych słupów, to ten dany słup też dokonuje 
z tymi pieniędzmi dalszych operacji i zawsze to pozostawia ślad – 
dodaje Adam Basoń. 

A zatem i takich przestępców, oszustów można namierzyć? Kluczowe 
w takiej sytuacji jest szybkie działanie: oszukanego klienta! – Dużo 
zależy od samej o� ary. Cenne, aby zostawiać wszystkie wiadomości, 
połączenia od oszusta. Niezwłocznie należy powiadomić organy ściga-
nia, czyli policję, należy także zwrócić się do samego banku w celu, jak 
najszybszego zabezpieczenia środków i blokady naszego konta, kart. 
Im szybciej zauważymy, zareagujemy, zgłosimy, tym lepiej – kwituje.

A co na to dzisiejsi bankierzy? - Przeciwdziałanie oszustwom i ata-
kom hackerskim to bankowa codzienność. Fraudsterzy nigdy nie śpią, 
a metody przez nich wykorzystywane są ekstremalnie dynamiczne 
i przeprowadzane czasami na wielką skalę. Od prostych smishingów, 
przez ataki malware, do spersonalizowanych ataków SIM-Swap - bank 
dokłada wszelkich starań, aby odeprzeć je wszystkie i zapewnić jak 
najszczelniejszą ochronę swoim klientom. Jest to ciągła walka, w któ-
rej żadna ze stron nigdy nie może osiągnąć ostatecznego zwycięstwa, 
a jedynie okresowo triumfuje. Z tego powodu systemy zabezpieczeń są 
skomplikowane, wielowarstwowe i ciągle ulepszane. Zabezpieczenia są 
stale rozwijane, aby nadążyć za rozwojem przestępstw, a nawet być o krok 
do przodu – mówi Patrycja Molęda z ING Bank Śląski.

Jakie zatem bank stosuje zabezpieczenia, by uchronić swoich klientów 
przed takimi atakami? Jak mówi Patrycja Molęda, są na to sposoby, 
system ochrony musi być jednak wciąż aktualizowany i dostosowywany 
do zmieniających się technologii. (więcej szczegółów na temat kategorii 
zabezpieczeń na naszych stronach poradnikowych Warto wiedzieć str.8). 
Co jeśli jednak żadne z zabezpieczeń nie wystarczą, bo jak tłumaczy 
ekspert ING Bank Śląski i tak się niestety zdarza. Jak do tego dochodzi? 
- Czasem przez działania samego klienta, który nie stosując się do zasad 
bezpieczeństwa, poda swoje dane uwierzytelniające osobom trzecim 
lub ściągnie złośliwe oprogramowanie, które z czasem przejmie poufne 
dane. Mogą to być również bardziej spersonalizowane ataki, takie jak 

Inscenizacja napadu na bank w żorskim Miasteczku Twinpigs. 
Dziś takie sceny w rzeczywistości się nie zdarzają.

Mierzenie z broni trakcie spektaklu Teatru Nowego w Zabrzu „Ku Klux Klan. W krainie 
miłości” w reżyserii Macieja Podstawnego.

ZDJĘCIE:�MIASTECZKO�TWINGPIGS ZDJĘCIE:�MIASTECZKO�TWINGPIGS ZDJĘCIE:�PAWEŁ�JANIC�JANICKI
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Powszechnie�uważa�się,�że�pierwszym�hakerem�był�Kevin�Mitnick,�działający�od�końca�lat�siedemdziesiątych�ubiegłego�wieku.�W�istocie�próby�nieuprawnionego�
dostępu�do�urządzeń�technicznych�są�tak�stare�jak�same�te�urządzenia.�Próbowano�przejmować�informacje�przekazywane�telegrafem�(początek�XX�wieku)…�W�istocie�
Marian�Rejewski,�Henryk�Zygalski,�Jerzy�Różycki,�a�potem�ekipa�Alana�Touringa�„zhakowali”�Enigmę…�Co�akurat�można�uznać�za�hakerstwo�w�najbielszym�kapeluszu.�
Warto�też�zdawać�sobie�sprawę�z�tego,�że�ataki�hakerskie�bardzo�często�przechodzą�niezauważone.�Zatem�należy�uznać,�że�ujawniane�w�mediach�przypadki�wykry-
tych�ataków�hakerskich�to�tylko�wierzchołek�góry�lodowej.�Warto�pamiętać�o�białych�i�czarnych�kapeluszach.�Aktualnie,�rzeczywiście�haker�kojarzony�jest�powszechnie�
negatywnie.�Hakerzy�są�często�bardzo�dobrze�wykształceni,�ale�to�również�zdolni�i�kreatywni�samoucy.�Warto�pamiętać,�że�w�dobie�Internetu�zdolny�i�zmotywowa-
ny�człowiek�jest�w�stanie�nauczyć�się�wiele�samodzielnie.�Zauważmy,�że�prawdziwi�hakerzy,�zdolni�do�przeprowadzania�udanych�ataków�na�dobrze�zabezpieczone�
systemy�komputerowe,�to�technologicznie�specjaliści�najwyższej�klasy.��I�w�sensie�czysto�zawodowym�to�ludzie,�którzy�mogą�być�podziwiani�i�cenieni.�I�jeżeli�działają�
etycznie,�to�taki�podziw�się�im�należy.�Czy�podziwiać�hakerów,�którzy�poszli�w�cyberprzestępczość…?�Nie,�bo�są�po�stronie�„tych�złych”.�A�co�jeżeli�są�jednak�świetnymi�
fachowcami?�Temat�wykracza�poza�ramy�informatyki�i�ma�charakter�ogólny�i�stary�jak�świat.

SIM-Swap czy konkretne ataki socjotechniczne. Co wtedy, gdy dane 
klienta zostaną przejęte? Jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości dotyczy 
jedynie pojedynczych transakcji, na przykład w przypadku fraudów 
towarzyskich, najczęściej następuje wstrzymanie lub odrzucenie danej 
transakcji. Wstrzymana, będzie w najbliższym czasie przeanalizowana. 
W przypadku wątpliwości nałożone mogą być również dodatkowe 
wymogi autoryzacyjne, takie jak podwójny kod autoryzacyjny, czy 
wprowadzenie PINu. Jednak jeżeli stwierdzone zostanie przełamanie 
zabezpieczeń klienta i obecność oszusta w bankowości internetowej 
właściciela, następuje całkowita blokada użytkownika oraz ewentualnie 
również blokada wszystkich jego rachunków.  Działania banku mogą 
również doprowadzić do blokowania klientów powiązanych ze sprawą, 
takich którzy również padli o� arami oszusta lub są szczególnie narażeni 
na takie konsekwencje. W niektórych przypadkach następuje również 
telefoniczny kontakt z klientem. Następnie podejmowane są wszelkie 
działania, w tym prawne, mające na celu rozwiązanie sprawy, zabezpie-
czenie pieniędzy, ewentualną rekompensatę oraz ponowne zabezpieczenie 
użytkowników, którzy padli o� arami przestępstwa i odblokowywanie 
ich bankowości – zaznacza Patrycja Molęda.

Dziś ci współcześni rabusie, jak już pewnie domyślacie się w trakcie 
lektury tego tekstu, to hakerzy. - Słowo haker wywodzi się od angielskiego 
hack, a to oznacza m.in. włamywanie się – mówi doktor Roman Simiń-
ski z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. - I rzeczywiście, haker w kontekście systemów informa-
tycznych i komputerów, kojarzy się nam z włamaniami do pojedynczych 
komputerów jak i – częściej – centrów komputerowych, sieci korporacji 
czy instytucji państwowych. Haker to osoba dogłębnie znająca systemy 
komputerowe, posiadająca wiedzę umożliwiająca łamanie zabezpieczeń 
takich systemów – analizuje doktor Simiński. 

Zdaniem doktora Simińskiego pojęcie to nie jest jednak zdecydowanie 
o wydźwięku negatywnym. - Nie jest jednoznaczne, mówi się o białych kape-
luszach, czyli etycznych hakerach, dla których celem nie jest wykorzystywanie 
swojej wiedzy i umiejętności w celach przestępczych czy destrukcyjnych. 
Białe kapelusze wykorzystują swoje umiejętności aby znajdować dziury 
w zabezpieczeniach, często o� cjalnie wspomagają � rmy tworzące oprogra-
mowanie w testowaniu bezpieczeństwa. A nawet gdy działają nieo� cjalnie 
czy skrycie, nie szkodzą, a głównym źródłem satysfakcji jest popisanie się 
umiejętnością przeprowadzenia skutecznego ataku i popisania się nim 

w środowisku. Dla kontrastu czarne kapelusze, działają zdecydowanie 
w celu odniesienia bezpośrednich lub pośrednich korzyści � nansowych, 
szpiegostwa gospodarczego, czy siania fermentu społecznego i politycznego.

Dziś wszystko niemal schodzi do sieci, więc hakerzy mają duże pole 
do popisu. I w konfrontacji z ich działaniem przeważnie nie mamy 
szans. - Narastająca fala cyberprzestępczości każe utożsamiać haker-
stwo z jego czarnokapeluszowym wydaniem. Boimy się „zhakowania”, 
bo to oznacza dla nas stratę większą lub mniejszą, a prawie zawsze 
jakiś problem. Ale sprawców owych negatywnych działań nazywajmy 
cyberprzestępcami, i pamiętajmy o białokapeluszowym, etycznym ha-
kerstwie – zauważa ekspert Wydziału Nauk Ścisłych i technicznych UŚl. 
I dodaje: - Nie mamy szansy. Tak jak nigdy na 100% nie zabezpieczymy 
się np. przed kradzieżą samochodu. Co nie znaczy, że mamy nie dbać 
o zabezpieczenia. Aktualizujmy system operacyjny i oprogramowanie, 
a szczególnie przeglądarki internetowe – przeterminowane mogą mieć 
dziury ułatwiające atak. Chowajmy się za ścianą ogniową, niech cały czas 
będzie aktywny system antywirusowy, dbajmy o zróżnicowane i niełatwe 
do złamania hasła. A przede wszystkim zachowajmy uwagę, nie dajmy 
się nabierać na fałszywe emaile, smsy i nie buszujmy w szemranych 
stronach internetowych – najczęstszą przyczyną włamań są nie sprawy 
technologiczne, a nasza nieuwaga, bądź nonszalancja

Czy można ich przyrównać do dawnych rabusiów, bandytów, któ-
rzy okradali banki? - Hakerzy po stronie cyberprzestępczości są jak 
czarne charaktery w � lmach o Dzikim Zachodzie. Tamci mieli zwykle 
czarne kapelusze i przemoc była ich środkiem działania. Dziś mamy 
do czynienia z inną przemocą, wydaje się wirtualną, ale mogącą skut-
kować realnymi startami. Niefrasobliwość w stosowaniu zabezpieczeń 
i korzystaniu z Internetu może sprawić, że zostaniemy okradzeni ze 
środków � nansowych spoczywających na koncie, ale pamiętajmy, że 
„zhakowanie” naszego konta w mediach może przynieść nam szkody, 
włącznie z tymi � zycznymi, pamiętajmy, że cyberprzestępczość może 
być tylko furtką otwieraną dla przestępców działających w prawdziwym 
życiu – zaznacza dr Simiński.

“Oh my darling, oh my darling, Oh my darling, Clementine!” Przy-
puszczam, że niejednokrotnie też mają swój Darling: żonę, córkę, mamę. 
Po takim, czy innym wymuszeniu, zhakowaniu konta, wracają do tych 
swoich Darlings, do domu, jedzą wspólnie obiad... I cieszą, że oszukali 
poszukiwacza złota i jego Clemetine (?). Zdumiewa mnie po prostu to, 
co mogą mieć w głowach, poza niestety mega mózgiem.

W dodatku obecnie okoliczności jakże są sprzyjające! Jak historia 
długa i szeroka nic tak nie skłania i nie determinuje do nieuczci-
wości, a jak... zaraza. Wynaturzony czas, wynaturzone zjawiska! 
„Wolna Amerykanka” po prostu! No więc jak to się nie skusić? Po-
szukiwacz złota to wszak nie lada gratka! No gorzej, jeśli to jednak 
nie poszukiwacz złota. – Taki temat do rozważenia z pogranicza 
ciekawostki: czy dziś jeszcze napada się, można powiedzieć, na 
banki – zastanawia się nasz „poszukiwacz złota”. - Pamiętnego dnia 
27.01. w godzinach popołudniowych odebrałem telefon. Tajemniczy 
gość po drugiej stronie słuchawki podawał się za pracownika banku, 
muszę przyznać że brzmiał bardzo wiarygodnie. Pozwoliłem się 
poprowadzić jak po sznurku, albo na sznurku – snuje swoją balladę 
główny bohater – ten dobry – naszej opowieści. - Jak później się 
okazało, wprost w pułapkę. Złapali mnie chyba na lasso – sili się na 
gorzki żart. - Wszystko wyglądało i brzmiało na tyle prawdziwie, 
by wpaść w sidła oprawcy. Myślę jednak, że byłem przypadkową 
osobą, która akurat padła ofiarą przestępcy internetowego i została 
wyciśnięta niestety jak cytryna. Doznałem chyba jakiegoś zaćmienia. 
Po powrocie do domu przeanalizowałem jeszcze cała sytuację na 
spokojnie, zauważyłem dużo niepokojących zdarzeń. Postanowiłem 
to skonsultować osobiście z pracownikiem banku. Na pozór niby 
wszystko było okay, ale przy składaniu kolejnych wyjaśnień, sytu-
acja zaczęła się robić coraz bardziej zamglona, a atmosfera - gęsta, 
nerwowa. Po analizie pracowników banku, doszliśmy wspólnie do 
wniosku, że parłem ofiarą oszustwa. Trzeba było działać - teraz 
liczyła się każda sekunda - by bandyta nie zwiał skutecznie z forsą, 
gruba forsą. Nie zagłębiając się w szczegóły, dołożyłem wszelkich 
starań, by mu to udaremnić, niemniej nie mogę pozbyć się wrażenia, 
że cała ta sytuacja była co najmniej dwuznaczna i niestety mimo 
moich natychmiastowych zabiegów, coś chyba poszło nie tak… 
Działając bez żadnego profesjonalnego wsparcia trudno cokolwiek 
zrobić - zastanawia się na głos. 

Czy ten western znajdzie swój happy end wraz z zachodzącym słoń-
cem? “On the street, in a town... Live Luke... no a duke (ani poszukiwacz 
złota)... and his daughter no Clementine.... Lucky Luke? Czas pokaże! 
Nie dajcie się Braciom Daltonom... Ci współcześni bynajmniej nie są 
ciapowaci jak ci � lmowi... Działają tak zatrważająco profesjonalnie 
i bezwzględnie! To tak ku przestrodze!

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Mierzenie z broni trakcie spektaklu Teatru Nowego w Zabrzu „Ku Klux Klan. W krainie 
miłości” w reżyserii Macieja Podstawnego.

ZDJĘCIE:�PAWEŁ�JANIC�JANICKI
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Warunkowe przedterminowe zwolnienie jest jednym ze środków 
związanych z poddaniem sprawcy próbie, uregulowanym w Kodek-
sie karnym wykonawczym. By móc skorzystać z dobrodziejstwa tej 
instytucji należy spełnić przesłanki formalne oraz materialne, okre-
ślone w Kodeksie karnym. Przesłankę formalną stanowi przepis art. 
78 Kodeksu karnego, wskazując, iż skazany może zostać warunkowo 
zwolniony po odbyciu co najmniej połowy kary. Skazany w warun-
kach recydywy podstawowej może zostać warunkowo zwolniony 
po odbyciu dwóch trzecich kary, natomiast skazany w warunkach 
recydywy wielokrotnej, po odbyciu trzech czwartych kary. Osoby 
skazane na karę 25 lat pozbawienia wolności mogą zostać warun-
kowo zwolnione po odbyciu 15 lat kary, natomiast skazany na karę 
dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu co najmniej kary 25 
lat pozbawienia wolności. 

Sąd penitencjarny może udzielić  warunkowego przedterminowego 
zwolnienia tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki 
osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po 
jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, 
że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka 
karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, 
w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. 

Pod pojęciem ,,właściwości i warunków osobistych’’ kryją się oko-
liczności, które pozostają w ścisłym związku z jego osobą. Przez 
właściwości osobiste rozumie się między innymi wiek, płeć, cechy 
charakterologiczne, stan zdrowia, zdolność do samokrytyki, poziom 
rozwoju intelektualnego, plany życiowe. Oceniając indywidualne 
warunki osobiste skazanego należy wziąć pod uwagę, jego sytuację 

materialną, zawodową, mieszkaniową a także utrzymywanie wię-
zi rodzinnych.

Sąd Penitencjarny decydując o udzieleniu warunkowego przed-
terminowego zwolnienia ocenia również prognozę społeczno- kry-
minologiczną skazanego. Należy ocenić postępowanie skazanego 
przed osadzeniem w jednostce penitencjarnej, a więc stosunek do 
alkoholu oraz środków odurzających, sytuację rodzinną, dotychcza-
sową karalność. Ważna jest również ocena czy przestępstwo, którego 
dopuścił się skazany ma charakter incydentalny, czy tez wynika  
z celowego działania.

Przy ocenie przesłanki materialnej warunkowego przedterminowego 
zwolnienia – wystarczy wyłącznie uzasadnione przypuszczenie, że 
skazany będzie przestrzegał porządku prawnego, a w  szczególności nie 

popełni ponownie przestępstwa. Prognoza społeczno-kryminologiczna 
jest  jedynie przewidywaniem przyszłych zdarzeń, i w swej istocie nie-
pewna. Przepisy prawa nie wymagają od Sędziego absolutnej pewności 
co do późniejszego zachowania skazanego. Oceniając postawę skaza-
nego, Sąd bierze pod uwagę czy  w czasie pobytu w zakładzie karnym 
podjął działania zmierzające do zniwelowania skutków popełnionego 
przestępstwa. Do ,, postawy’’ skazanego zalicza się również jego stosu-
nek do popełnionego przestępstwa, podjęcie pracy zarobkowej, chęć 
naprawienia szkody, pojednanie się z pokrzywdzonym. 

Jeśli  działania resocjalizacyjne zakończą się powodzeniem, przed 
upływem okresu kary,  jej część pozostała jeszcze do odbycia powinna 
służyć jedynie utrwalaniu już ukształtowanych, właściwych postaw 
skazanego. W sytuacji, gdy ocena przesłanek materialnych przemawia 
na korzyść skazanego – odmówienie mu dobrodziejstwa jakim jest 
warunkowe przedterminowe zwolnienie szkodziłoby działalności 
penitencjarnej i procesowi resocjalizacji. Bez wątpienia, pozostawa-
nie osoby praktycznie zresocjalizowanej w jednostce penitencjarnej, 
wśród innych osadzonych, może prowadzić do zaprzepaszczenia 
rezultatów tego procesu. 

Skazanego, który został warunkowo zwolniony, można poddać na 
okres próby pod dozór kuratora sądowego, osoby godnej zaufania, 
stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, do której działalności należy 
troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym. 

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

ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI

Instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia 
z odbycia kary pozbawienia wolności

Zabezpieczenia w bankowości internetowej 
możemy umownie podzielić na kilka kategorii. 
Zabezpieczenia podstawowe, zabezpieczenia stałe 
i zabezpieczenia reaktywne. 

Podstawowe - są pierwszą linią ochrony klientów. 
Raz ustalone stanowią bardzo skuteczną barierę 
pomiędzy pieniędzmi klienta, a oszustami. Niestety 
te rozwiązania mają poważną wadę - ich efektyw-
ność jest ściśle uzależniona od przestrzegania za-
sad bezpiecznego bankowania. Nawet najsilniejsze 
hasło do bankowości internetowej nie zatrzyma 
oszusta, jeżeli właściciel po prostu mu je poda. 
Do tej kategorii moglibyśmy zaliczyć login i hasło 
do bankowości, PIN do aplikacji, a także numer 
autoryzacyjny i kody autoryzacyjne wysyłane po-
przez SMS lub wiadomość PUSH. Dopóki klient 
zachowuje ostrożność, w większości przypadków 
te środki ochrony wystarczają do utrzymania jego 
pieniędzy nietkniętych przez niepożądane osoby.

Stałe - zaliczyć można elementy, które działają 
24/7 w formie rzadko podlegającej mody� kacji. 
Takimi zabezpieczeniami może być bezpieczna 
i certy� kowana domena strony ING, zapewnia-
jąca klienta, że wchodząc na nasz portal ing.pl na 
pewno znajduje się w miejscu bezpiecznym. Inną 
formą jest również maskowanie hasła podczas jego 
wprowadzania i wymaganie od klienta wpisania 
jedynie pięciu losowych znaków z jego hasła. Jednak 
najważniejszym rozwiązaniem jest całodobowy 
monitoring działań przeprowadzanych w banko-
wości internetowej. Analiza wszystkich podejmo-

wanych akcji, takich jak logowanie, wykonywanie 
przelewów, pobieranie pożyczek, czy mody� kacje 
podstawowych danych klienta, stanowi podstawę 
wykrywania podejrzanych działań. Z jednej strony 
jest to monitoring automatyczny, potra� ący prze-
twarzać setki tysięcy zdarzeń w krótkim czasie 
w poszukiwaniu anomalii. Z drugiej jest to praca 
przeprowadzana przez grupę specjalistów, którzy 
na podstawie automatycznie wygenerowanych 
ostrzeżeń dokonują ścisłej analizy zdarzeń i ko-
rzystając ze swojego doświadczenia podejmują 
dodatkowe decyzje i działania w celu zabezpie-
czenia środków klientów.

Reaktywne - kategorię tę tworzą rozwiązania, które 
podlegają częstym i dynamicznym mody� kacjom. 
Głównym środkiem takiej ochrony są reguły wykry-
wające anomalie, wykorzystywane przez wspomniany 
w poprzednim akapicie system monitoringu prewen-
cyjnego. Reguły te są pisane przez doświadczonych 
specjalistów, którzy na podstawie aktualnych trendów, 
analizy schematów działań oszustów, dedukcji i obe-
znania z technologicznymi możliwościami, starają się 
stworzyć jak najściślej działającą sieć zależności, która 
na czas wykryje wszystkie fraudowe działania i w spo-
sób automatyczny zminimalizuje lub zniweluje szkody 
przez nie wyrządzone. Innym przedstawicielem takiego 

środka ochrony może być biometria behawioralna. 
Automatyczna analiza ruchów myszy, sposobu czy 
prędkości pisania na klawiaturze itp., dostosowująca 
się do każdego z klientów z osobna i wykrywająca 
anomalie wskazujące na to, że z urządzenia korzysta 
osoba niepowołana - może być bardzo skuteczną 
metodą ochrony. Taka analiza jednak wymaga zgo-
dy zainteresowanych klientów na przeprowadzanie 
badań ich zachowań i dynamiczne dostosowywanie 
systemu. Bardzo ważnym zabezpieczeniem reaktyw-
nym jest również komunikacja z klientami. Czasami 
najlepszym sposobem na zapobieżenie masowych 
kradzieży jest udostępnienie globalnej informacji 
dla klientów banku, zawierającej szczegóły przebiegu 
danego przestępstwa, sposobów ochrony i działań 
jakie powinni podjąć jeżeli sądzą, że padli jego o� arą. 
Tego typu kampanie uświadamiające przeprowadza-
ne mogą być w mediach społecznościowych, czy na 
żywo poprzez prelekcje. Informacje bezpieczeństwa 
znajdują się również na naszym portalu, najważniejsze 
wyświetlane są również na naszej stronie logowania. 
W przypadkach wyjątkowych dodawane są również 
specjalne komunikaty w samej aplikacji bankowości 
internetowej, tuż po zalogowaniu.

Bez względu na to, o której kategorii zabezpieczeń 
mówimy, czy który konkretny środek ochrony weź-
miemy pod uwagę - wszystkie z czasem podlegają 
mniejszym lub większym mody� kacjom. Tak, aby 
wszelkie zabezpieczenia były zgodne z prawem, 
wykorzystywały aktualne możliwości technologiczne 
i były jak najbardziej skuteczne. 

PATRYCJA MOLĘDA ING BANK ŚLĄSKI

ATAK HAKERSKI NA KONTO: ZABEZPIECZENIA SYSTEMU 

BANKOWEGO�PRZED�DZIAŁANIEM�OSZUSTÓW
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Nie�wiesz�jaką�masz�twardość�wody�w�kranie?
Na�terenie�Mysłowic�woda�w�sieci�wodociągowej�jest�miękka.�

Oznacza�to,�że�kosmetyki�myjące,�środki�do�prania�ubrań�czy�detergenty�
świetnie�rozpuszczają�się�w�wodzie�miękkiej�i�w�rezultacie�powoduje,�to�że�

są�bardziej��wydajne�i�rzadziej�je�kupujemy.�
Poniżej�twardość�wody�podana�jest�też�w�innych�jednostkach.
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...

Rozbłękicił�się�nieboskłon
słońca�złoto�topi�mrozy
droga�znów�się�zdaje�prostą
i�pomyślne�są�prognozy

Dobre�już�się�budzą�myśli
plany�wielkie�są�i�śmiałe
to�co�złe�już�się�nie�przyśni
łąki�już�nie�będą�białe

Sople�płaczą�za�mrozami
raz�za�razem�krople�ronią
pod�rynnami�i�dachami
łzami�się�przed�wiosną�bronią

Znowu�serca�mocniej�biją
na�dźwięk�szeptów�tajemniczych
a�poeci�wino�piją
każdy�nowe�rymy�ćwiczy

Szal�już�tylko�od�parady
palto�lekkie�i�przewiewne
już�w�kawiarniach�ślą�na�zwiady
spojrzeń�błyski,�strofy�rzewne

Dni�przeminą�i�miesiące
kartki�spadną�z�kalendarza
raz�dzień�słotny,�a�raz�słońce
coś�przemija,�coś�się�zdarza

Lecz�w�jasności�jest�cień�mroku
niech�że�każdy�w�to�uwierzy
czas�co�zmienia�pory�roku
od�nas�przecież�nie�zależy

 ZBIGNIEW STRYJ

„Mąż mojej żony”
Zapraszają: Formacja Artystyczna 

Kandyd 2 i Teatr Rozrywki

Mieszkającego od kilku lat we 
Frankfurcie Ślązaka, niejakiego 
Zeflika, odwiedza przybysz z War-
szawy, niejaki Edmund. Mężczyźni 
nie znają się wcale, lecz łączy ich 
– co okazuje się w trakcie wizy-
ty – jakże istotna rzecz: kobie-
ta. Dokładnie mówiąc, wspólna 
żona Helena.

Jak poradzą sobie z tym proble-
mem? Czy w jego rozwiązaniu po-
mogą butelki wypitego alkoholu? Co 
wyniknie z niezwykłego spotkania? 
Wszystkiego dowiecie się Państwo, 
oglądając spektakl Formacji Arty-
stycznej Kandyd 2.

reżyseria: Henryk Adamek
występują: Dariusz Niebudek, 
Dariusz Wiktorowicz
czas trwania: 100 minut 
bez przerwy
premiera: grudzień 2016

Duża Scena Teatru Rozrywki, 29.03., godz. 19:30
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Oddział�Teatralno-Filmowy
ul.�Kopernika�11
MARZEC�2021

�

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

Wydarzenia�online:

-�18.02,�godz.�18.00�–�Co�widać�
w�malarstwie.�Rozmowa�z�
Renatą�Bonczar.�
Facebook:�Kopernika�11�
Muzeum�Historii�Katowic�
/www.facebook.com/
kopernika11/
Kolejna�z�„rozmów�
pandemicznych”,�nagrana�
w�pustym�salonie�Działu�
Teatralno-Filmowego.�
Renatą�Bonczar:�artystka�
malarka,�rysowniczka,�
projektantka,�autorka�wystaw�i�
wykładowczyni�akademicka.�

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!!

Jeśli chcecie dowiedzieć się jak dawniej 
oprawiano skórę i poznać tajniki pracy 
garbarza, to koniecznie musicie odwiedzić 
wystawę „Na własnej skórze. Tradycyjne gar-
barstwo”, która powstała w budynku garbar-
ni z Koniakowa znajdującym się na terenie 
Muzeum „Górnośląski Park Etnogra� czny 
w Chorzowie”. Wystawa jest unikatowa, bo 
łączy w sobie tradycję z nowoczesnością. 

- Sposób prezentacji wystawy nawią-
zuje do współczesnych trendów w muze-
alnictwie, czyli wprowadzania rozwiązań 
multimedialnych i rezygnację ze stosowa-
nia plansz, z nierzadko długimi i skompli-
kowanymi tekstami. W tym przypadku 
zwiedzanie wystawy oparte jest raczej na 
podobieństwach do spektaklów „światło 
i dźwięk”, niż do rozwiązań opartych na 
umieszczaniu treści na ekranach. Dzięki 
temu zabytek jest w minimalnym stopniu 
wypełniony nowoczesnością, natomiast 
zwiedzający w ciągu kilku minut w atrak-
cyjny sposób mogą zapoznać się z historią 
budynku i procesem garbowania – mówi 
Paweł Roszak-Kwiatek, współtwórca wysta-
wy, pracownik Działu Obiektów i Zabytków 
Ruchomych muzeum.

Wchodząc do wnętrza garbarni zwie-
dzających wita lektor, który w charaktery-
stycznej, koniakowskiej gwarze opowiada 
o pracy w dawnej garbarni. Wraz z opowieś-
cią podświetlają się poszczególne przestrze-
nie – kadzie, narzędzia i skóry. Większości 
rzeczy można dotknąć, a nawet…powąchać. 

- Chcieliśmy, aby każdy mógł odwiedzić 
naszą wystawę, dlatego została ona dosto-

sowana również do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, niewidzących i niedowidzących 
- mówi Wojciech Madeja  współtwórca 
wystawy z Działu Obiektów i Zabytków 
Ruchomych, specjalista od multimediów.

Nad skórami umieszczono tabliczki 
z informacjami odnośnie ich typu. Duże, 
kontrastowe napisy, wykonane alfabetem 
Braille’a, pozwolą na zapoznanie się z in-
formacjami osobom niewidomym i nie-
dowidzącym. 

- Jest też wydrukowany za pomocą dru-
karki 3D model przestrzenny wnętrza gar-
barni, co dodatkowo ułatwia wyobrażenie 
sobie tej przestrzeni osobom z dysfunkcją 
wzroku - dodaje Wojciech Madeja.

Autorzy wystawy liczą na duże zainte-
resowanie, bo i sam obiekt jest unikatowy 
na skalę kraju, a po latach został ponownie 
udostępniony publiczności. Wystawę można 
zwiedzać w godzinach otwarcia muzeum.

Do� nansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

„Na własnej skórze”
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Nasze recenzje

GWIAZDY�GOTUJĄ

POLECA 
JACEK KAWALEC

Bardzo�lubię�gotować,�ale�u�mnie�to�jest�taki�impuls�–�
przyrównałbym�to�do�tańca,�bo�kiedy�słyszę�muzykę,�

tańczę,�a�kiedy�jestem�głodny,�to�po�prostu�zaglądam�
do�lodówki…�i�wtedy�gotuję,�to�co�akurat�jest�pod�ręką.
Podaję�przepis�na�jajka�sadzone!�Bardzo�piękne�jajka�
sadzone…�Zatem�podstawa:�jajka.�Uwaga!�Do�przygo-

towania�tej�potrawy�potrzebna�jest�tak�naprawdę�tylko�
porządna�patelnia,�do�której�nie�przywiera…�Trzeba�
też�uważać,�żeby�się�nie�rozlały�żółtka,�ale�też�trzeba�
pilnować,�żeby�nie�były�zbyt�ścięte.

Jajka�lubię�poza�tym�pod�każdą�postacią.�Najbardziej�
omlety,�sufl�ety.
Jeśli�o�gotowanie�chodzi,�to�jakiś�czas�temu�zostałem�
przepędzony�zupełnie�z�kuchni�przez�moją�żonę.�Nie�

dopuszcza�mnie�do�kuchni.�I�wszelkie�moje�próby�
związane�z�kucharzeniem�-�nawet�jeśli�chodzi�o�załado-
wanie�zmywarki,�to�są�nieudane,�bo�według�mojej�żony�

zawsze�źle�położę�talerzyk,�czy�inny�kubek.�Staram�się�
zatem�schodzić�z�linii�strzału,�ale�nie�zrażam�się�tym�
bynajmniej�i�nie�bronię�przed�aktywnością�kuchenną.�
Chętnie�pomagam,�chętnie�sprzątam.�A�jak�już�uda�mi�

się�dorwać�do�gotowania,�to�gotuję�–�na�przykład�na�
Boże�Narodzenie�–�zupę�grzybową�z�własnoręcznie�
zbieranych�grzybów�na�mojej�działce.
Podsumowując:�gotowanie�to�dla�mnie�jedna�wielka�

improwizacja!
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„Który głos twej chwale zdoła? Kto twe 
wczasy, kto pożytki. Może wspomnieć 
zaraz wszytki?”

Kto? Zo� a Przeliorz, autorka niezwy-
kle sielskiej publikacji „Dusza starego 
domu”. (Wywiad z pisarką ukazał się na 
naszych lutowych łamach). Ale nie tylko 
ona może wspomnieć zaraz wszytki! Bo 
może wspomnieć każdy, kto pochylił się 
nad historią i codziennym życiem, jakie 
toczyło się w Osinach, jednej z dawnych 
górnośląskich wsi w okolicy Żor. To właś-
nie dzieje społeczności Osin i zarazem 
swoje własne opisuje Zo� a Przeliorz. 
A wszystko osnute oprawą pięknej ślą-
skiej gwary ciotki Jadwigi. Czytelnik 
poznaje zatem przodków naszej autorki, 
jej rodzinny dom, stając się niemalże 
od pierwszych stronnic uczestnikiem 
wydarzeń, ulegając wraz z domownika-
mi wzruszeniom: radościom, smutkom 
i wielu innym emocjom. Przenosi się 
w czasie do Osin i może całym sobą 
chłonąć i zachwycać się ich urokiem… 
Urokiem wsi… Chociaż oczywiście 
miastowa taka pani nigdy nie zrozu-
mie w pełni wiejskich realiów. Zachwyt 
wsią to zachwyt okazjonalny, kiedy może 

z miasta przy niedzieli skorzystać z in-
nego niż te miejskie powietrza, ucieszyć 
oko pejzażem łąk, pól, nie zastanawiając 
się szczególnie chociażby nad tym, kto 
w trakcie tygodnia w nim pracuje. Ja nie 
znając zupełnie takiej teraźniejszości, 
czytałam „Duszę starego domu” trochę 
niczym piękną bajkę. Niemniej jak to 
w bajkach bywa i na mnie czekał mo-
rał! Jaki?

Zo� a Przeliorz bowiem, otwiera oczy 
i uwrażliwia Czytelnika, by mógł prze-
konać się, że wieś tak naprawdę czasem 
wcale ani wesoła, ani spokojna… Uka-
zuje, jak dawniej między innymi wyglą-
dała właśnie praca na roli, czym była dla 
ówczesnych ludzi, jak dzieci nauczano 
w szkole i jak ważną personą był pan 
„rechtor”, czy jakim wydarzeniem dla 
mieszkańców była cotygodniowa msza 
święta, jak obchodzono Boże Narodzenie 
i Wielkanoc i wiele innych świąt, a także 
tradycje i obyczaje w nimi związane, 
dawne obrzędy, wierzenia, a nade wszyst-
ko jak wraz z zmieniającymi się pora-
mi roku zmieniało się życie w Osinach 
i okolicach na przełomie 100 lat. Książka 
ma w związku z tym cenny walor etno-

gra� czny, poznawczy, badawczy nawet. 
Interesującym zabiegiem literackim jest 
stosowanie przez autorkę na przemian 
mowy śląskiej (w rozmowach w ciotką 
Jadwigą, jedną z najważniejszych osób 
w życiu pisarki) i czystej polszczyzny. Co 
ciekawe – publikacja została wyposażona 
dodatkowo w słownik gwarowy, gdyby 
któryś z czytających nie do końca znał 
znaczenie śląskich słów. Ogromnego 
uroku dodają dawne rodzinne fotogra� e 
i rysunki.

Polecam gorąco lekturę „Duszy starego 
domu”. Cudowna, ciepła opowieść o tym, 
jak to downi bywało. Jestem przekona-
na, że czytając, nie tylko uśmiechniecie 
się nie raz, ale może przywołacie w pa-
mięci wspomnienie związane z historią 
i swoich przodków?  A może książka 
ta zainspiruje Was, by spisać te swoje 
wspomnienia i odkryć duszę i własnego 
domu. Kto wie?

Publikacja została wydana przez Mu-
zeum „Górnośląski Park Etnogra� czny 
w Chorzowie” i do� nansowana przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego z Funduszu Promocji Kultury.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Wsi spokojna, wsi wesoła…

BEZONOMIKA.�JAK�AMAZON�ZMIENIA�NASZE�ŻYCIE

I�CZEGO�UCZĄ�SIĘ�OD�NIEGO�NAJLEPSZE�FIRMY�

NA�ŚWIECIE

Briana Dumaine.
Wydawnictwo: Studio Emka

Premiera: 3.02.2021

Bezonomika to nie tylko 
książka o Amazonie, ale też 
o rewolucji technologicznej, 
która dokonuje się na naszych 
oczach – mówi Andy Karsner, 
główny strateg i „kosmiczny 
kowboj” w Google X. To fa-
scynująca opowieść o feno-
menie sztucznej inteligencji 
wzorcowo wykorzystanym 
przez Je� a Bezosa, od kilku 
lat najbogatszego człowieka 
na świecie. Szczególnie dziś, 
kiedy w wielu krajach odby-
wają się protesty pod ogól-
noświatowym hasłem „Make 
Amazon Pay”, kiedy Amazon 
ogłosił wejście do Polski, a Je�  
Bezos postanowił przekazać stery nad � rmą to książka ważna, nie 
tylko ze względu na studium przypadku sukcesu marki, ale także 
niezwykle cenne, bo czynione w czasie rzeczywistym obserwacje 
dotyczące jej przemian.

- Amazon nie jest za duży, żeby upaść. Przeciwnie, przewiduję, 
że pewnego dnia Amazon upadnie. Amazon zbankrutuje. Z historii 
wielkich � rm wynika, że zazwyczaj istnieją trzydzieści kilka lat, a nie 
sto z okładem -  powiedział sam Je�  Bezos na zebraniu pracowni-
ków w 2018 roku. Czyżby na naszych oczach działa się historia? 

„MÓJ�CIEŃ�JEST�RÓŻOWY”�

Scott Stuart
Wydawnictwo Znak Emotikon 

Premiera: 24.02. 2021
Przekład: Michał Rusinek

Książka powsta-
ła pod wpływem 
osobistych do-
świadczeń autora 
z 3-letnim wów-
czas synem, który 
przeżywał fascy-
nację postacią Elsy 
z „Krainy lodu”. 

To inspirująca 
opowieść o ma-
łym chłopcu, któ-
ry odkrył, że ma 
różowy cień… 
i poszedł do szko-
ły w spódnicz-
ce  ora z o ojcu ,    któr y p okazał,  co  t o zna czy 
naprawdę wspierać swoje dziecko  w jego wyborach.   
Scott Stuart mieszka w Melbourne, w Australii z żoną i synkiem 
i zajmuje się pisaniem książek dla dzieci. Od ponad dziesięciu lat 
związany jest z branżą rozrywkową również w zakresie projektowa-
nia, ilustracji i animacji. Pracował przy projektach, między innymi 
dla Disneya, Warner Bros & Dreamworks. Odkąd sięga pamięcią, 
zawsze uwielbiał opowiadać bajki. W Australii Scott Stuart został 
okrzyknięty mianem Ojca Roku. Nagrany przez niego � lm na Tik 
Toku z udziałem syna miał ponad 17 milionów odtworzeń. Scott 
utworzył też zbiórkę na kickstarterze, by na podstawie książki zrobić 
swój własny � lm animowany. Zbiórka zakończyła się sukcesem!
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