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RYMEM NA TEMAT

Kompletowane,�redagowane…�i�na�pewno�długo�oczekiwane.�Rymy�

z�naszej�gońcowej�rubryki�„Zbigniew�Stryj:�Rymem�na�temat”�doczekały�

się�swojej�publikacji.�Zebrane�w�formie�tomiku�poetyckiego�pod�tytułem�

„Rymem�na�temat”,�stanowią�kolejny�akcent�obchodów�naszego�jubileuszu.�

I�podsumowują�rymy�na�temat,�które�ukazały�się�na�przestrzeni�dwóch�lat.�

Pięknie�wydane�i�opatrzone�nigdy�wcześniej�nie�publikowanymi,�co�więcej�

nieznanymi�(w�przypadku�co�poniektórych)�nawet�najbliższej�rodzinie,�

rysunkami�i�akwarelami�autorstwa�profesora�Tadeusza�Grabowskiego,�

artysty�plastyka�i�…�mojego�dziadka.�Wydane�już�po�jego�śmierci,�właści-

wie�w�pierwszą�rocznicę�śmierci.�To�edycja�limitowana�okolicznościowa,�

niekomercyjna�i�bardzo�sentymentalna.�A�forma�wydania�na�pewno�

niecodzienna,�unikatowa.

Premiera:�maj�2021!

Rymy�na�łamach�Gońca�Górnośląskiego�są�kontynuowane�-�czasem�

trochę�ku�pamięci,�ku�odrobinie�refl�eksji�są�na�pewno�sympatycznym�

uśmiechem�do�Czytelników.�

Jubileusz�5-lecia�naszej�gazety�minął�w�grudniu�2020�roku.�Stąd�data�na�

tomiku�1�grudnia�2020,�tak�jak�data�pierwszego�po�przerwie�wydawniczej�

numeru�Gońca�Górnośląskiego�–�1�grudnia�2015!�Z�powodu�pandemii�

COVID-19�termin�głównych�wydarzeń�z�tym�związanych,�jak�wiele�in-

nych�terminów,�musiał�ulec�zmianie�–�chociażby�ukazanie�się�„Rymem�na�

temat”.�Żywię�głęboką�nadzieję,�że�mimo�tej�korekty,�uda�się�w�tym�roku!

HANNA�GRABOWSKA�MACIOSZEKZ
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Kryształy Śląska, czyli 15 lat 
Turystyki Trzeciego Wieku

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

Tym�razem�na�temat�5-lecia�Gońca�
Górnośląskiego�od�momentu�wznowienia�
druku�po�niemal�3�latach�przerwy�na�rynku�
wydawniczym!

To�w�nawiązaniu�do�rocznic�ślubu�rzecz�jasna…�Piętnasta�–�to�bowiem�kryształowe�gody.�Co�
do�tego�ma�zainicjowane�w�2006�roku�turystyczno-krajoznawcze�przedsięwzięcie�rodem�z�
Chorzowa?�Poza�tym,�że�obchodzi�właśnie�tenże�jubileusz?�I�skąd�ten�wektor�Śląska?�Już�spieszę�
z�wyjaśnieniem.�� � � � � � � � � Str.7



Niby� ulubiony…� życzenia,� pre-

zenty,�goście…,�a�dodaje�mi�lat.�

Miniony� kwiecień� postarzył�

mnie�niechlubnie�o�kolejny� rok�

tym� razem� w� sposób� szcze-

gólny…� Przyszło� mi� bowiem�

pożegnać� się� raz� na� zawsze�

z� cyfrą� „3”.�Za� rok�powitam�za�

to�pierwszą�„4”.�Niebywałe!�Kto�

przypuszczałby,� że� i� mnie� to�

dopadnie?� I� że� czas� od� pierw-

szej� do� ostatniej� „3”�minie� tak�

szybko.�Za�szybko.�Zdecydowa-

nie.�Podobno�wraz�z�rosnącymi�

cyframi�z�przodu� leci�jeszcze�szybciej.�No�zobaczymy…�Jeśli�

w�dodatku�ilość�wydarzeń�też�się�zwielokrotnia,�to�szykuje�się�

prawdziwy�roller�coaster.�Zawrót�głowy�gwarantowany,�a�jeśli�

biorąc�pod�uwagę�moją�wrodzona�awersję�do�tego�typu�urzą-

dzeń,� to�może�mogę�odmówić� i� zatrzymać� ten�biego-czas?�

Oj,�gdyby�było�to�możliwe…�Pomarzyć�zawsze�miło.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

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

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

Tym jest tenże Święty Sakrament. 
O tym, czy zostaniemy ochrzczeni, 
bądź też nie, decydują przeważ-
nie nasi rodzice, czy opiekunowie. 
W przypadku Pierwszej Komunii 
Świętej poniekąd też, bo przystę-
pując do niej, jeszcze nie jesteśmy 
pełnoletni. Natomiast w przeci-
wieństwie do Chrztu Świętego – 
Pierwsza Komunia Święta to Sakra-
ment w pełni już świadomy. 

A przynajmniej taki być powinien. I nasze 
rozważania w tym temacie wspiera Ojciec 
Przemysław Ciesielski, Dominikanin, Dusz-
pasterz Dominikańskiego Duszpasterstwa 
Rodzin z Klasztoru Ojców Dominikanów 
przy Para� i Przemienienia Pańskiego w Ka-
towicach.

Temat jak najbardziej na czasie nie tyl-
ko z tego względu, że mamy maj – miesiąc, 
w którym przeważnie komunie się odbywa-
ją (przeważnie, bo ze względu na panującą 
pandemię kalendarze komunijnie niekiedy 
muszą ulec korektom) – ale i dlatego, że moja 
córka w tym roku do Pierwszej Komunii Świę-
tej przystępuje.

Od niemalże roku komunia to temat numer 
1 na wszystkich rodzinnych spotkaniach. Co 
interesujące – bynajmniej nie rozpatrywa-
ny pod kątem tego, co fakt przystąpienia do 
komunii rzeczywiście oznacza. Omawia się 
szeroko zakup butów komunijnych, garni-
turu dla mojego męża (hmmm myślałam, 
że to córka przyjmie komunię, a nie mąż, ale 
może coś mi umknęło?), no i czy mamy już 
zamówioną restaurację na komunijne przyjęcie 
oraz rzecz chyba najistotniejsza, czy rozpo-
cznie się ono od obiadu i czy na zakończenie 
zostanie podana ciepła kolacja? A no i to, co 
najbardziej zajmuje co poniektórych… Ile 
kasy dać do koperty? Co w tym wszystkim 
jest jeszcze bardziej ciekawe – aspekt religijny 
jakby w ogóle nie jest poruszany… Sama już 
poniekąd zastanawiam się, po co moja cór-
ka do tej „całej” komunii przystępuje? Buty 
kupujemy wszak na bieżąco, garnitur męża 
prezentuje się jeszcze zupełnie przyzwoicie, 
a ze względu na pandemię, najprawdopo-
dobniej uroczystość zamknie się w obrębie 
Kościoła. No i nie będzie wyżerki na sali… 
A niech to! No co za pech!

A tymczasem wraz z innymi rodzinami, któ-
rych dzieci w tym roku przystąpią do Pierwszej 
Komunii Świętej od początku roku szkolnego 
uczestniczymy w niecodziennych spotkaniach, 
mających na celu przygotowanie naszych 
pociech do tego uroczystego wydarzenia. Bez 
komercji, bez zadęcia, skromnie i mądrze. 
Można? Można! 

- Przygotowanie do pierwszej spowiedzi, 
pierwszej komunii jest rzeczą ważną dla każdej 
rodziny, która chce być blisko Pana Boga. I na 
pewno jest to wyzwanie – mówi Ojciec Prze-
mysław Ciesielski. -  Zanim nastała pandemia, 
pięć razy w roku spotykaliśmy na wyjeździe 

weekendowym w Krzyżowej, w trakcie którego 
odbywały się różne zajęcia, mające być inspi-
racją dla rodziców naszych „Baranków”. Czyli, 
jak można być z dzieckiem, w jaki sposób 
można otworzyć je na Pana Boga. Z naszego 
doświadczenia wynika, że dzieci między 5, 
a 7 rokiem życia są najbardziej otwarte na 
Pana Boga, na wszystko, co nadprzyrodzone, 
zatem pozwolę wyrazić sobie takie zdanie, że 
tę komunię świętą powinno przyjmować się 
jeszcze w wieku przedszkolnym. Im dzieci 
starsze, tym trudniej skupić im uwagę na tym, 
co w komunii najważniejsze. Coraz częściej 
niestety wygrywa zalewająca nas zewsząd 
komercja – zaznacza Duszpasterz.

- Nasz pomysł na to, jak przygotować nasze 
„Barankowe” rodziny, który realizujemy w Pa-
ra� i Przemienienia Pańskiego w Katowicach, 
łączy się ściśle z rokiem liturgicznym. Nie ma 
w tym zatem nic wymyślnego, skompliko-
wanego. Podążamy po prostu tropem, tego 
co aktualnie dzieje się w Kościele. A zatem 
w październiku odkrywamy wspólną modlitwę 
wokół tajemnic różańca. W listopadzie snuje-
my opowieści o naszych świętych w kontekście 
oczywiście ich święta. Następnie Adwent – 
oczekiwanie na Boże Narodzenie. Tu dzieje 
się naprawdę sporo, bo jest i ten symboliczny 
� olet i roraty, kalendarz adwentowy, przy-
gotowywanie żłóbka, a wszystko w oparciu 
o Ewangelię, Liturgię. Wielki Post, Wielkanoc. 
A więc Triduum Paschalne, analogicznie przy-
gotowywanie grobu Chrystusa. Nie chodzi 
o to, by dzieci miały ogrom jakiejś niewy-
obrażalnej wiedzy. To nie jest najważniejsze. 
Zdobędą ją spokojnie w trakcie katechezy. 
Natomiast najistotniejsze jest doświadczenie! 
Doświadczenie spotkania z Bogiem. Przecież 
pierwsza spowiedź, pierwsza komunia, to nie 
jest tak, że to jest � nał. To dopiero początek. 
Pierwsze spotkanie, od którego rozpoczyna 
się nasza więź z Panem Bogiem. 

A to ciekawostka?!? A nie prezenty, wystaw-
ne przyjęcie pokomunijne, zdjęcia w trakcie 
mszy i suknia „ślubna”? (albo kupno nowego 

garnituru dla taty?) Okazuje się, że w skromnej 
szacie liturgicznej, bez upominków i zdjęć… 
Ten pierwszy aspekt szczególnie wzbudza 
sprzeciw rodziców dziewczynek. No jak to? 
Skromna alba? – Od kilku lat obserwujemy 
swoisty festiwal modowy: która dziewczynka 
będzie miała ładniejszą suknię… A tymczasem 
to nie ten przyziemny wymiar. Strój liturgicz-
ny! Biała alba to symbol tej czystej miłości, 
dlatego dzieci już w tę miłość przyoblekają 
się w trakcie spowiedzi. Spowiedź ma charak-
ter modlitwy, adoracji. Nie ma być i nie jest 
czymś, co wzbudza strach tych młodych ludzi. 
Dlatego nie przebiega w konfesjonale, ale bez 
barier, przy ołtarzu i przy wsparciu rodziców 
i kapłana. Teraz ze względu na pandemię 
przebieg musi być nieco inny, ale wcześniej 
kapłan podnosił dziecko z kolan, przytu-
lał. Następnie przytulali rodzice i nakładali 
właśnie tę białą albę i to był właśnie ten mo-
ment, że dziecko przyoblekło się w tę miłość 
Jezusa. To nawiązanie do zaproszonych na 
ucztę, o których czytamy w Ewangelii. Do 
tradycji dawniej należało, że zaproszeni na 
ucztę goście otrzymywali od gospodarza 
także strój. No i tak, jak ten jeden z gości 
nie przyjął z jakiś powodów tej szaty, tak 
tu… jeśli nie pozwalasz, by Jezus ogarnął 
cię swoją miłością, nie możesz uczestniczyć 
w Eucharystii, nie jednasz się z Bogiem, nie 
możesz być z Nim w komunii. Komunia 
bowiem oznacza zjednoczenie z Bogiem. 
Zjednoczenie, a nie uwiecznienie. W trak-
cie mszy zatem nie robimy zdjęć, bo asysta 
aparatu, � esza, przeszkadza w sakramencie. 
Zamiast go przeżywać, pozujemy do zdjęcia 
– tłumaczy Ojciec Przemysław. I kwituje: 
„Komunia Święta to nie jest cukierek, który 
dziecko dostaje za to, że wszystkiego ładnie 
się nauczyło i zdało na „5”. Dlatego też już 
na samym początku naszych przygotowań 
prosimy rodziców, by w tym dniu nie obda-
rowywać dziecka prezentami, bo to nie dla 
nich do komunii przystępuje”.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

WOKÓŁ�PIERWSZEJ�KOMUNII�ŚWIĘTEJ

Zjednoczenie z Bogiem
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Katowice przyciągają inwestorów

Bardzo dobra lokalizacja, renomowane 
uczelnie wyższe i dostęp do wysokiej ja-
kości infrastruktury komunikacyjnej. To 
tylko kilka czynników wpływających na 
potencjał inwestycyjny Katowic. Stolica 
Metropolii przyciąga kolejnych, między-
narodowych inwestorów, a to przekłada 
się na coraz większą liczbę miejsc pracy. 

- Katowice od wielu lat przyciągają największe, 
międzynarodowe firmy, które otwierają swoje 
siedziby właśnie w naszym mieście. Według 
raportu „Sektor nowoczesnych usług bizneso-
wych w Katowicach” miasto Katowice i GZM 
to jeden z pięciu najważniejszych ośrodków 
w Polsce, w których prężnie rozwija się sektor 
nowoczesnych usług dla biznesu odpowiadający 
za 3,0 - 3,5% PKB Polski. Bardzo się cieszę, że 
mimo trwającej pandemii, tempo wzrostu w tym 
sektorze utrzymuje się na wysokim poziomie. To 
bardzo ważne szczególnie teraz, kiedy światowa 
gospodarka musi radzić sobie z następstwa-
mi koronawirusa. Bardzo ważne jest tworzenie 
nowych, atrakcyjnych miejsc pracy, bo to prze-
kłada się na późniejsze decyzje młodych ludzi, 
którzy chcą pracować i mieszkać w Katowicach. 
Dzięki temu możliwy jest dalszy rozwój miasta 
i wzmacnianie jego marki – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. 

SOPRA�STERIA�POLSKA�ZATRUDNI�

PONAD�300�NOWYCH�PRACOWNIKÓW�

W KATOWICACH

Sopra Steria, europejski lider w dziedzinie kon-
sultingu, usług cyfrowych oraz tworzenia oprogra-
mowania rozpoczęła realizację ambitnych planów 

rozwojowych – w przeciągu najbliższych miesięcy 
planuje znacząco zwiększyć zatrudnienie specja-
listów z kompetencjami w zakresie technologii 
chmurowych, systemów operacyjnych, baz danych 
oraz wsparcia aplikacji. Firma poszukuje także 
specjalistów Java, .Net i Service Now. 

Sopra Steria była jednym z pierwszych dużych 
zagranicznych inwestorów z sektora usług bizne-
sowych, który zdecydował się na otwarcie swojego 
centrum w Katowicach. Wybór Katowic z pewnością 
był wynikiem szczegółowych analiz rynku pracy,  ja-
kości uczelni wyższych, czy dostępnej infrastruktury 
komunikacyjnej. Cieszy fakt, iż � rma kontynuuje 
rozwój w kierunku zaawansowanych informatycznie 
usług. To działanie jest potwierdzeniem silnego 
potencjału inwestycyjnego Katowic i zarazem szansą 
dla mieszkańców na rozwój zawodowy w nowych 
obszarach. 

 W planach jest również realizacja projektów 
w obszarach Data Science, automatyzacji oraz bez-
pieczeństwa w sieci.

Grupa Sopra Steria działa w ponad 25 krajach na 
świecie, a Polska jest wśród nich jedną z najbardziej 
strategicznych lokalizacji. Powstały w 2007 roku pol-
ski oddział � rmy zatrudnia obecnie ponad 1000 osób. 
Na przestrzeni ostatnich 13 lat, działalność � rmy 
okazała się prawdziwym sukcesem. Pozwoliło to na 
ugruntowanie silnej pozycji w branży dostarczania 
usług informatycznych, co zostało docenione przez 
wielu zagranicznych klientów. 

Pracownicy katowickiego oddziału Sopra Steria 
realizują zadania związane z oprogramowaniem 
i infrastrukturą IT głównie w językach angielskim, 
francuskim i niemieckim, ale też hiszpańskim, 
włoskim i portugalskim. To właśnie kompetencje 
i skuteczność zespołu stanowią o mocnych stronach 
polskiego oddziału � rmy, który w swoich założe-

niach podkreśla otwartość wobec różnych kultur, 
środowisk i doświadczeń zawodowych. 

- W Sopra Steria Polska trwa właśnie rekrutacja. 
Aktualnie rozwijamy oraz przejmujemy kolejne 
projekty kompleksowo obsługujące infrastrukturę 
� rm z branży bankowej, logistycznej, telekomu-
nikacyjnej, medycznej oraz sektora publicznego 
(instytucje Unii Europejskiej). Co więcej, od lat 
nieustannie zatrudniamy, szkolimy oraz towarzy-
szymy w rozwoju kariery wszystkim, którzy dopiero 
rozpoczynają swoją przygodę z IT i to również się 
nie zmieni – mówi Marzena Rybicka-Szudera, GDC 
Poland Director. 

Sopra Steria Polska wychodzi naprzeciw obecnej 
sytuacji, wprowadzając na stałe elastyczny tryb 
pracy hybrydowej, ze sporą przewagą pracy zdalnej. 
Biuro w Katowicach zostanie przeorganizowane tak, 
aby stało się miejscem do kreatywnej współpracy, 
przyjazną przestrzenią przeznaczoną zarówno do 
pracy indywidualnej, jak i spotkań w zespołach.

ROK�HYLAND�W�KATOWICACH

Amerykański inwestor z branży IT, dostarcza-
jący nowoczesne oprogramowanie do zarządzania 
treścią, w ubiegłym roku otworzył centrum R&D 
w Katowicach. To pierwszy ośrodek badawczo-roz-
wojowy Hyland w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Mimo trwającej pandemii, do końca 2020 roku 
� rma przeprowadziła z sukcesem rekrutację zdalną 
40 nowych pracowników. W tym roku planuje 
potroić tę liczbę.

Hyland to globalny lider technologiczny z siedzibą 
w Stanach Zjednoczonych, świętujący w tym roku 
30-lecie działalności na świecie. Firma zatrudnia 
ponad 4000 specjalistów pracujących w biurach 
zlokalizowanych w kilkunastu krajach na świecie, 
m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Japonii. 

Do listy międzynarodowych placówek w 2020 roku 
dołączyła również Polska. W stolicy województwa 
śląskiego, amerykański inwestor utworzył centrum 
badawczo-rozwojowe, gdzie docelowo ma pracować 
ponad 100 profesjonalistów z branży IT.  

Otwarcie kolejnego biura poza granicami USA 
wpisane jest w strategię biznesową � rmy zakładającą 
globalną ekspansję oraz rozwój nowych technolo-
gii. - Na decyzję o inwestycji w Polsce wpływ miały 
czynniki gospodarcze, geopolityczne, stabilność 
ekonomiczna oraz dostępność wysokiej klasy spe-
cjalistów IT. Podczas dogłębnej analizy sześciu miast 
w Polsce, za najatrakcyjniejszą lokalizację uznane 
zostały Katowice, oferujące wsparcie nowym inwe-
storom oraz stwarzające odpowiednie warunki do 
rozwoju. Ten ostatni aspekt jest dla nas niezwykle 
ważny, jako że katowickie centrum R&D Hyland 
odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu naszych 
możliwości badawczo-rozwojowych na świecie oraz 
rozwijaniu naszego oprogramowania - mówi David 
Luzier, vice president of research and development 
w Hyland. 

Do zespołu Hyland w Katowicach w 2020 roku 
dołączyło 40 nowych pracowników, a cały proces 
rekrutacji odbył się wirtualnie. Nad projektem stra-
tegii zdalnej rekrutacji i on-boardingu zespół � rmy 
pracował już od 2019 roku, w trakcie przygotowań 
do otwarcia placówki w Polsce. Pierwszym krokiem 
do optymalizacji procesu rekrutacji było zbadanie 
sytuacji rynkowej, w tym poznanie potencjalnych 
różnic kulturowych oraz oczekiwań kandydatów. 
Dzięki temu udało się dostosować wypracowane 
rozwiązania do polskich warunków. Nad całością 
procesów rekrutacji oraz on-boardingu współpraco-
wały ze sobą poszczególne zespoły odpowiedzialne 
w � rmie za wdrożenie, szkolenia oraz employee 
experience. 
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Ekologiczne sprinty?
Godzina punkt 12.00 – siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Po prostu „wpada” 
w drzwi. – Chyba się nie spóźniłem? – rzuca na powitanie i uśmiecha 
się promiennie. – Ależ skąd! Królewska punktualność! – witam się 
z Przemysławem Kozłowskim. – Proszę się przyznać, że pan chyba 
z Rudy Śląskiej przybiegł, a nie przyjechał na spotkanie ze mną? 
– Oj, chciałbym! Bardzo! Gdybym trenował biegi długodystansowe, to 
z przyjemnością! Ale w przypadku sprintu… hmmm… Z Rudy Śląskiej 
byłoby trochę za daleko  – żartujemy na wstępie naszej rozmowy.

Nie sposób nie zauważyć, że sport był ważny w jego życiu chyba 
od zawsze. Na taką sylwetkę, jak sądzę, pracuje się latami. - W szkole 
podstawowej i gimnazjum należałem do klasy sportowej. Ale lek-
koatletykę tak na poważnie zacząłem trenować w pierwszej klasie 
liceum – mówi Przemysław Kozłowski, który na co dzień pracuje 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach jako informatyk. Można zatem pokusić się 
o stwierdzenie, że trudno wyobrazić sobie bardziej ekologiczną 
dyscyplinę lekkoatletyki niż biegi sprinterskie. – Przyznaję, że 
nigdy w ten sposób o tym nie myślałem, ale rzeczywiście tak jest. 
Uprawianie każdego sportu to prowadzenie zdrowego trybu życia, 
blisko natury, w zgodzie z przyrodą, a zatem jak najbardziej. Idąc 
dalej – wielu sportowców angażuje się w inicjatywy ekologiczne, 
działa na rzecz ochrony środowiska, a ja poprzez swoją pracę zawo-
dową – zastanawia się pan Przemek. Co ciekawe, o tym, że trenuje 
lekkoatletykę i ma w niej już spore osiągnięcia (o tym za chwilę) 

w WFOŚiGW nikt nie wiedział, a informacja na ten temat wypły-
nęła zupełnie przypadkiem. – Nie lubię się chwalić i uznałem, że to 
nieistotne – stwierdza młody rudzianin. 

Pierwsze sukcesy przyszły stosunkowo szybko – udział w między-
szkolnych Igrzyskach Lekkoatletycznych w Rudzie Śląskiej przyniósł 
pobicie rekordu zawodów w sprincie na 60 metrów, na tle kolegów 
wyróżniał się szybkością. Potem czas płynął od zawodów do zawodów, 
aż w końcu wystartował, jak mówi, w „pierwszych poważnych” - były 
to Mistrzostwa Polski Młodzików w Radomiu, w których udało się 
wywalczyć 18 lokatę. Jednak nie tylko te wyniki zadecydowały o tym, 
że sprint stał się jego domeną. To postać znakomitego Usaina Bolta, 
jamajskiego lekkoatlety, sprintera, wielokrotnego mistrza olimpijskiego, 
który dla pana Przemka stał się inspiracją i wzorem do naśladowania. 
– Uwiódł mnie chyba najbardziej ten jego luz. Niemniej, jeśli przypo-
mnę sobie jego pierwsze starty, bodajże na olimpiadzie w Atenach, na 
której był strasznie zestresowany, pozę tę wypracował z czasem. Cztery 
lata później, kiedy wygrał olimpiadę w Pekinie, widać już było, że się 
tym po prostu bawi, że to dla niego tylko przyjemność. Rywalizacja 
w zawodach jest obciążona w jakimś stopniu stresem i to, żeby stał się 
on motywujący, a nie deprymujący, nie jest łatwe. Stres przeszkadza 
wielu zawodnikom w zdobyciu podium. Są tacy, którzy nie potra� ą 
go zwalczyć. Niepotrzebnie się spinają. O może podam taki przykład. 
W 2016 roku oglądałem w telewizji Orlen Cup w Łodzi, międzyna-
rodowy mityng lekkoatletyczny. Pomyślałem wtedy, że chciałbym 
w tych zawodach spróbować swoich sił. Rok później - w 2017 roku 

– wystartowałem na łódzkiej Atlas Arenie. No robiło to wrażenie! 
I ten stres był. A jeśli chodzi o biegi sprinterskie, najszybciej biega 
się właśnie z tak zwanego luzu. Bolt to już potra� . I ja też chciałbym 
do takiego poziomu dojść – zaznacza.

Przemek Kozłowski trenuje 6-10 razy w tygodniu. Wbrew pozorom 
nie są to tylko treningi biegowe, ale także siłowe, wytrzymałościowe 
(zdaniem pana Przemka najtrudniejsze), wspomagające. Od sierpnia 
zeszłego roku jest w reprezentacji AZS AWF Katowice. Halowe Mi-
strzostwa Polski w Sztafecie 4x200 metrów przyniosły mu złoty medal 
– wywalczony wspólnie z kolegami z drużyny. To jego siódmy medal 
Mistrzostw Polski w kolekcji, ale pierwszy złoty. Indywidualnie zajął 
czwarte miejsce w biegu na 200 metrów. Specjalizuje się w sprincie 
na 100 i 200 metrów oraz 60 metrów. – Moim koronnym dystansem 
okazało się teraz 200 metrów, choć w przyszłości nie wykluczam 
wydłużenia go do 400 metrów, bo na arenie międzynarodowej na tym 
właśnie dystansie są większe szanse na zdobycie jakiegoś miejsca na 
podium – zdradza co nieco ze swoich planów. Jest ich dosyć sporo. 
– Sport niestety jest kontuzjogenny. I czasem wystarczy jedno nie-
szczęśliwe zdarzenie i koniec. W najlepszym przypadku nie można już 
trenować, ale bywa też znacznie gorzej. Poza tym nawet wykluczając 
kontuzje, zawodowo nie można trenować całe życie. Dlatego myśląc 
o swojej przyszłości, uważam, że trzeba mieć jakiś plan B – studiować, 
pracować, rozwijać się w wielu dziedzinach.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
ZDJĘCIA: MIROSŁAW CICHY

JAK�NAJBARDZIEJ!�A�UDOWADNIA�TO�PRZEMYSŁAW�KOZŁOWSKI,�MŁODY,�ZDOLNY�I�AMBITNY…�LEKKOATLETA�Z�RUDY�ŚLĄSKIEJ.
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„Za treści zawarte w publikacji do� nansowanej ze środków WFOŚiGW 
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja”.

Panele�fotowoltaiczne�pozwalają�na�przeprowadzenie�przemiany�energii�słonecznej�na�energię�elektryczną.�

W�wyniku�tej�przemiany�uzyskujemy�prąd�stały.�Jednak,�aby�móc�wykorzystać�wytworzony�w�panelach�prąd�

stały�do�zasilania�urządzeń�domowych,�konieczne�jest�zastosowanie�inwertera�(falownika),�który�zamienia�prąd�

stały�na�zmienny�wykorzystywany�przez�urządzenia�domowe.

Zastosowanie�instalacji�fotowoltaicznej�pozwala�znacząco�ograniczyć�pobór�energii�z�sieci�elektroenerge-

tycznej,�przyczyniając�się�do�zmniejszenia�rachunków�za�energię�elektryczną�w�gospodarstwie�domowym�czy�

zakładzie�pracy,�co�znacząco�wpływa�na�okres�zwrotu�poniesionych�kosztów�inwestycji.�

Okres�zwrotu�poniesionych�kosztów�uzależniony�jest�od�szeregu�czynników,�które�będą�warunkować�od-

powiedź�na�pytanie,�kiedy�odczujemy,�że�inwestycja�w�panele�fotowoltaiczne�jest�opłacalna.�Na�opłacalność�

inwestycji�będą�miały�wpływ�przede�wszystkim�koszty�poniesione�przez�inwestora�na�zakup�i�montaż�instalacji�

fotowoltaicznej.�Nie�bez�znaczenia�będzie�miał�także�wzrost�cen�energii�elektrycznej�w�czasie�eksploatacji�instalacji,�

a�także�możliwość�skorzystania�z�programów�dofi�nansowujących�zakup�i�montaż�instalacji�fotowoltaicznych�

takich�jak�„Mój�prąd”�(osoby�fi�zyczne),�czy�„50�kW�na�start”�(MŚP).��

Energia�słoneczna�jest�ogólnodostępna,�a�jej�konwersja�nie�produkuje�żadnych�odpadów,�jak�ma�to�miejsce�

np.�podczas�produkcji�energii�z�paliw�stałych�(konieczność�utylizacji�popiołów)�oraz,�co�jest�jej�ogromną�wartością�

dodaną,�charakteryzuje�się�całkowitym�brakiem�emisji�zanieczyszczeń�i�hałasów,�przez�co�nie�jest�uciążliwa�dla�

najbliższego�otoczenia.

Niska�uciążliwość�dla�najbliższego�otoczenia,�przy�realnych�oszczędnościach�budżetu,�związanych�z�ograniczo-

nym�zakupem�energii�z�sieci�elektroenergetycznej,�a�także�wygoda�w�użytkowaniu,�dla�potencjalnego�inwestora�

są�jednymi�z�najważniejszych�czynników�determinujących�wybór�instalacji�fotowoltaicznej�jako�inwestycji,�która�

nie�tylko�charakteryzuje�się�szybkim�okresem�zwrotu,�ale�pozwala�także�spełnić�wymagania�dotyczące�ogra-

niczenia�śladu�węglowego�w�procesie�produkcyjnym�z�jakimi�coraz�częściej�muszą�się�zmagać�przedsiębiorcy. Z
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Trwa nabór wniosków programu WFOŚiGW w Katowicach 
skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
A dokładniej - tych zainteresowanych zabudową mikroin-
stalacji fotowoltaicznej. 

Warto zaznaczyć, że pierwsza edycja programu była taką 
inicjatywą, jakiej jeszcze nigdy wcześniej WFOŚiGW nie 
podejmował. Jak się okazało, zwieńczona sukcesem, bo 
w roku ubiegłym � rmy sektora MŚP złożyły aż 26 wniosków 
na łączną kwotę do� nansowania ponad 3,5 mln zł.  - Edycja 
pilotażowego Programu potwierdziła, że zainteresowanie 
zabudową instalacji fotowoltaicznej produkującej prąd na 
własne potrzeby jest wśród małych � rm duże. Stąd podjęli-
śmy decyzję o jego kontynuacji – mówi Tomasz Bednarek, 
prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa 
śląskiego mogą się ubiegać o do� nansowanie na zabudowę 
mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 
50 kW. Podobnie jak w ubiegłej edycji Fundusz na ten cel 
przeznaczy 10 mln zł. 

Każdy mikro, mały lub średni przedsiębiorca z terenu 
województwa śląskiego planujący budowę mikroinstalacji 
fotowoltaicznej do mocy 50 kW może uzyskać do� nansowanie 
w formie dotacji i pożyczki. Do� nansowaniu podlega do 100 
proc. kosztów kwali� kowanych inwestycji w tym w formie:

nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90 proc. udzielonego 
do� nasowania oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 
3 proc. w stosunku rocznym,  dotacji do 10 proc. udzielo-
nego do� nansowania.

Warunkiem udzielenia przez Fundusz do� nansowania 
w formie dotacji jest skorzystanie z do� nansowania w formie 
pożyczki w ramach niniejszego programu.

Wnioski wraz załącznikami, należy składać w siedzibie 
Funduszu w Katowicach.

„50 kW na start” part II… czyli fotowoltaika 
dla mikro, małych i średnich � rm

Łukasz�Balion,�Wojewódzki�Fundusz�Ochrony�Środowiska�i�Gospodarki�Wodnej�w�Katowicach.

Nabór�wniosków�odbywa�się�w�trzech�rundach:

pierwsza�runda:�29.03.2021�r.�–�30.04.2021�r.

druga�runda:�01.05.2021�r.�–�31.05.2021�r.

trzecia�runda:�01.06.2021�r.�do�30.06.2021�r.�lub�do�wyczerpania�alokacji�środków.

W�lipcu�2021�r.�planowany�jest�start�III�naboru�wniosków�w�ramach�programu�„Mój�prąd”.�Z�programu�„Mój�prąd”�mogą�skorzystać�

osoby�fi�zyczne�mające�podpisaną�umowę�kompleksową�z�dystrybutorem�energii�elektrycznej.�

Szczegóły�Programu�„50�kW�na�start”�dostępne�są�na�stronie�WFOŚiGW�w�Katowicach:�

h��ps://bit.ly/3u4bDIA
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W dzisiejszych czasach konieczne stało się dostosowanie  metod 
nauczania do wymagań stawianych przez szybki rozwój technologii. 
Korzystanie przez uczniów z nowoczesnych technologii w procesie 
edukacji może przyspieszać proces uczenia się języka, uruchamiać 
dodatkowe pokłady motywacji oraz edukować w zakresie możliwości 
wykorzystania TIK  do nauki języka i nie tylko. Mając to na uwadze 
uczniowie ZST nr 1 w Chorzowie, wyruszyli w podróż ponownego 
odkrywania przyjemności czytania, biorąc udział w kolejnym już pro-
jekcie Erasmus + „STORIES AS APART OF ENGLISH TEACHING 
AND LEARNING „ z partnerami z Włoch, Turcji oraz Rumunii.

Udział w projekcie to na pewno sposób na doskonalenie pod-
stawowych umiejętności językowych, ale również kształtowanie 

otwartości na różnorodność językową i kulturową Mimo pande-
mii udało nam się zorganizować w kwietniu kolejne spotkanie 
projektowe. Nauczanie języka angielskiego poprzez opowieści jest  
wyzwaniem. Projekt  pozwala uczniom otworzyć się na magię 
opowieści jako naturalnego zasobu uczenia się w prawdziwym 
życiu. Może być  również źródłem niekończącej się inspiracji 
i rozrywki. Bene� cjenci doświadczyli w jaki sposób uczenie się 
oparte na opowieściach i opowiadanie historii może zwiększyć 
zrozumienie międzykulturowe. Przekonali się o tym wszyscy 
uczestnicy  biorący udział w warsztatach online, które zostały 
bardzo wysoko ocenione zarówno przez uczniów jak i nauczycieli 
ze szkół partnerskich.
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Tolerancyjni uczniowie ZST nr 1 
w Chorzowie
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Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. W. Korfantego w Chorzowie 
od kilkunastu lat  uczestniczy w realizacji wielu projektów między-
narodowych. Nauczyciele i uczniowie dzięki udziałowi w projektach, 
rozwijają swoją wiedzę o różnorodności kultur i języków europejskich. 
Przygotowują się do roli aktywnych obywateli nie tylko Europy ale 
całego świata. Uczą się samodzielności, przedsiębiorczości, tolerancji, 
radzenia sobie w nowych, czasem trudnych sytuacjach oraz twórczego 
rozwiązywania problemów. W dobie pandemii realizacja projektów 
przeniosła się do Internetu. W marcu uczniowie naszej szkoły oraz 
szkół partnerskich z Włoch, Portugalii, Szwecji i  Turcji spotkali się 

online  w ramach projektu   Erasmus+ „Be Tolerant”. Już od roku 
2019 pod tym właśnie szyldem realizują wiele zadań, mających na 
celu szerzenie oraz promowanie tolerancji.

W ostatnich latach nietolerancja (nie tylko w zakresie niepełnospraw-
ności, ale również przynależności do różnych kultur, narodowości, 
religii i grup społecznych) oraz agresja jest obserwowana w coraz 
większym wymiarze.

Młode pokolenie reprezentuje grupę najbardziej podatną na ob-
serwacje w tym zakresie, będąc narażonym na informacje podawane 
w mediach, Internecie, grach, a nawet bajkach.

Szkoły to miejsca, w których uczniowie powinni nauczyć się 
tolerancji, równości wszystkich ludzi oraz zrozumienia. Po-
przez przedsięwzięcia związane z realizacją projektu (wspólne 
zadania, projekty edukacyjno-wychowawcze, przedstawienia 
oraz interakcje społeczne) młodzież utożsamia się z przed-
stawicielami innych narodowości, szanuje ich odmienność, 
obserwując jednocześnie fakt, że wspólna praca może dawać 
satysfakcjonujące rezultaty. Spotkanie projektowe było nie-
zwykle udane i owocne, zdecydowanie podniosło kompetencje 
językowe uczniów.

Przy Sportowej po angielsku



7
temat�miesiąca Nr 5 (64) l 6 maja 2021 r.

Kryształy Śląska, czyli 15 lat 
Turystyki Trzeciego Wieku
To w nawiązaniu do rocznic ślubu rzecz jasna… Piętnasta – 
to bowiem kryształowe gody. Co do tego ma zainicjowane 
w 2007 roku turystyczno-krajoznawcze przedsięwzięcie ro-
dem z Chorzowa? Poza tym, że obchodzi właśnie tenże jubi-
leusz? I skąd ten wektor Śląska? Już spieszę z wyjaśnieniem.

O tym, że podróże kształcą, a te wokół własnego podwórka niekiedy 
najlepiej, przekonywać, jak sądzę, nikogo nie trzeba, a na pewno nie 
tego, kto dziedzictwo kulturowe województwa śląskiego ceni i podziwia 
chociażby w takim stopniu jak ja. Wiedzą to też na pewno biorący udział 
w wyjazdach Turystyki Trzeciego Wieku seniorzy. A jak mówi organizator 
z Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajoznawczej Oddziału w Chorzowie 
Mirosław Nawrocki, zainteresowanie ofertą co roku jest ogromne! – To jest 
potrzeba życia. Potrzeba życia w grupie! – zaznacza Mirosław Nawrocki. 
- Turystyka Trzeciego Wieku to program powstał we współpracy z Urzędem 
Miasta Chorzów. Głównym celem naszych wyjazdów jest integracja. Tego 
waloru przecenić nie sposób. To jest najważniejsze w tej idei, podjętej 15 
lat temu. Edukacja, wartości poznawcze, krajoznawcze ze szczególnym 
wskazaniem na to co nasze, regionalne, to co w obszarze województwa 
śląskiego też są oczywiście istotne, ale po pierwsze – ta integracja. Przy 
obecnych obostrzeniach, lockdownach pandemicznych, będących bardzo 
dużą uciążliwością, nierzadko skutkującym wyalienowaniem społecznym 
ta integracja jest tu na wagę złota. (albo kryształu – przyp. red.). Wyjazdy 
planowane są w terminach lipiec-sierpień, a już dostajemy zapytania, 
czy się odbędą. To pokazuje, jak bardzo potrzebujemy takiego kontaktu 
z druga osobą – podkreśla organizator z chorzowskiego Oddziału PTTK. 

Nie trudno się domyślić, że Turystyka Trzeciego Wieku przyciąga 
wiele osób. Nowych żądnych poznawania kultury, architektury i historii 
Śląska uczestników, ale też i stałych bywalców. Jak mówi z uśmiechem 
Mirosław Nawrocki przez te wszystkie lata wyjazdy zaowocowały wielo-
ma fantastycznymi znajomościami, przyjaźniami, a nawet skojarzyło się 
kilka małżeństw. Bo kontakty miedzy uczestnikami są podtrzymywane 
także już poza TTW. A zatem skojarzenie z kryształowymi godami 
i w ten sposób się broni.

Program skierowany jest głównie do osób, które ukończyły 50ty rok 
życia. Jednak jak zapewnia Mirosław Nawrocki osoby młodsze także są 
mile widzianymi uczestnikami krajoznawczych wypraw eksplorujących 
najciekawsze miejsca, obiekty, zabytki województwa śląskiego. W tym 
roku jest ich naprawdę sporo i na pewno będą warte odwiedzenia. 
Nawiązując do 15lecia TTW – prawdziwe śląskie kryształy. – Wyjazdy 
są też bardzo ciekawe pod względem historycznym, ciekawostkowym. 
Krótkie, jednodniowe, nie za trudne kondycyjnie i głównie plenerowe na 
przykład na Jurę Krakowsko-Częstochowską, w takie miejsca, w których 
nie trzeba nosić maseczek, tylko można odetchnąć pełna piersią i cieszyć 
się w pełni przyrodą. Obecnie niemożliwym jest organizowanie wyjaz-
dów kilkudniowych, hotele są pozamykane, wiele obiektów także jest 
niedostępnych. Niemniej radzimy sobie i zapewniam, że będzie równie 
ciekawie, jak w latach sprzed epidemii.  Z pewnością zarówno czytelnikom, 
jak i być może samym zainteresowanym naszymi wyjazdami, nasuną się 
pytania związane z bezpieczeństwem sanitarnym. Do czasu pierwszego 
wyjazdu większość seniorów będzie już zaszczepiona, a to pozwoli nam 
to bezpieczeństwo zachować. Doświadczenie roku ubiegłego przekonuje 
nas i pokazuje, że uczestnicy TTW bardzo odpowiedzialnie podchodzą 
do wszelkich nakazów i zakazów związanych z pandemią, troszczą się 
o swoje zdrowie i zdrowie współtowarzyszy wyjazdu – zapewnia Miro-
sław Nawrocki. 

A ja zapraszam do śledzenia naszych łamów, strony www.chorzow.
pttk.pl i www.chorzow.travel.pl   (zakładka grupy) tam sukcesywnie 
więcej szczegółów na temat wypraw Turystyki Trzeciego Wieku. Goniec 
Górnośląski patronuje 15 jubileuszowej edycji medialnie.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
ZDJĘCIA: MIROSŁAW NAWROCKI
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Zjawisko mobbingu w miejscu pracy istnieje od zawsze, ale dopiero 
na początku lat 80-tych XX wieku zostało rozpoznane i szczegółowo 
zbadane przez urodzonego w Niemczech, mieszkającego w Szwecji 
doktora psychologii pracy Heinza Leymanna.

Do kodeksu pracy pojęcie to zostało ujęte od 1 stycznia 2004r., 
zgodnie z którym pracodawca ma obowiązek zwalczania mobbingu 
w swoim zakładzie pracy, a  dręczony pracownik może dochodzić 
odszkodowania od pracodawcy (Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 14 listopada 2003 
roku (Dz. U. 2003 nr 213 poz. 2081).

Kodeks pracy de� niuje mobbing jako działania lub zachowania doty-
czące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające 
na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, 
wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące 
lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie 
go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników ( art. 943 § 2 
Kodeksu pracy). Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, katalog 
takich zachowań jest szeroki. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, kiedy 
są kwestionowane kwali� kacje pracownika, informowanie o niepraw-
dziwych sytuacjach pracownika, które podważają jego wiarygodność, 

itp. Niewątpliwie takie sytuacje należy traktować jako mobbing w ro-
zumieniu przepisów prawa pracy.

Co zrobić, gdy wydaje nam się, że doświadczamy mobbingu?
Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik może dochodzić od praco-

dawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za 

doznaną krzywdę jeśli mobbing wywołał rozstrój zdrowia. Kodeks 
pracy wskazuje również, że pracownik, który wskutek mobbingu 
rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy 
odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagro-
dzenie za pracę.

Należy wskazać, iż ewentualne działania Państwowej Inspekcji Pracy 
w przypadku mobbingu będą ograniczone a organem właściwym do 
oceny tego zjawiska jest sąd. Inspektorzy pracy nie mogą stosować sank-
cji przewidzianych w przepisach o wykroczeniach przeciwko prawom 
pracowników, nie przewidziano także możliwości wydawania decyzji 
administracyjnych. Jedyny środek prawny, jaki inspektor pracy może 
zastosować, to wystąpienie kontrolne.

Na profesjonalne nękanie potrzeba profesjonalnej reakcji. Przed 
złożeniem pozwu do sądu, możemy skorzystać ze wsparcia instytucji, 
które rzetelnie udzielą porad o� arom mobbingu. Przed wytoczeniem 
pozwu o mobbing warto skorzystać z porady psychologa, który powi-
nien stwierdzić, iż doszło do uszczerbku na zdrowiu, z uwagi na dzia-
łania mobbingowe pracodawcy. Taka dokumentacja będzie konieczna 
w sprawie przed sądem. 

 ADWOKAT DARIUSZ NOWAK

Mobbing w pracy. 
Jak możemy dochodzić swoich roszczeń

TELEWIZJA
NAZIEMNA��������

Pn. – czw.  16:15 / Pn. wt.  i czw. 19:00

DUŻA�DAWKA�HUMORU,�GWIAZDORSKA�OBSADA,�NIEZAPOMNIANE�SKECZE!
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Spieszymy�się�Was�
poinformować,�
że�uruchomione�zostało�
elektroniczne�
Biuro�Obsługi�Klienta�MPWIK
–�eBOK.�

Użytkownikiem�serwisu�MPWiK�może�zostać�każdy�klient,�który�zawarł�ze�

spółką�umowę�na�dostawę�wody�i�odbiór�ścieków.

Serwis�eBOK�MPWiK-u�umożliwia�zarejestrowanym�klientom�dostęp�do�ich�

konta�7�dni�w�tygodniu,�24�godziny�na�dobę.�W�pla��ormie�eBOK�uruchomiono�

wiele�nowoczesnych�funkcjonalności.�Użytkownicy�serwisu,�dzięki�dostępowi�

do�danych�dotyczących�wskazań�wodomierzy�oraz�aktualnego�zużycia,�mają�

możliwość�ciągłego�monitorowania�poprawności�naliczeń�i�ilości�zużytej�wody�

lub�odprowadzonych�ścieków,�wygenerowania�e-faktury,�dokonywania�opłat,�a�

także�porównania�wyników�zużycia�do�analogicznego�okresu�roku�poprzedniego.

–�Serdecznie�zapraszamy�wszystkich�naszych�klientów�do�skorzystania�z�

pla��ormy�eBOK�Dzięki�serwisowi�klienci�większość�spraw�załatwią�wygodnie�

przez�internet,�bez�potrzeby�wychodzenia�z�domu.�To�bezpieczeństwo�i�wygoda�

-mówi�Anna�Cebo,�kierownik�Działu�Obsługi�Klienta�w�MPWIK�Mysłowice.�

-�Poprzez�serwis�eBOK�chcemy�odpowiadać�na�oczekiwania�naszych�klientów–�

dodaje.

Serwis�jest�bardzo�prosty�i�intuicyjny,�nie�wymaga�posiadania�rozbudowanej�

infrastruktury�informatycznej�i�jest�łatwy�w�administrowaniu.�Pierwsi�klienci�

MPWIK�MYSŁOWICE�już�rejestrują�się�na�pla��ormie�i�korzystają�z�jej�

funkcjonalności.

Ty�też�nie�zwlekaj�i�zarejestruj�się�już�dziś�h��ps://ebok.mpwikmyslowice.pl/#/

login�lub�na�stronie�internetowej�MPWIK.

Czy�wiesz,�że�w�zeszłym�roku�złożono�ponad�25�

tysięcy�wniosków�o�dotację�w�programie�Moja�Woda.�

W�tym�roku�przewidziano�dopłaty�do�20�tys.�instalacji�

na�terenie�kraju.�Dlatego�nie�warto�zwlekać!�Im�

dłużej�się�zastanawiasz,�tym�większe�ryzyko,�że�inni�

Cię�ubiegną�w�wyścigu�o�dopłatę.�Decydując�się�na�

instalację�zatrzymującą�wody�opadowe�teraz�możesz�

zapewnić�sobie�dofi�nansowanie�z�programu�Moja�Woda�

!�Przydomowe�instalacje�zatrzymujące�wody�opadowe�

i�roztopowe�to�zysk�dla�środowiska�i�dla�domowych�

budżetów�Dzięki�temu�odciążamy�kanalizację�i�

zmniejszamy�ryzyko�podtopień�powodowanych�

ulewnymi�deszczami.”�Wnioski�o�dotacje�do�5�tysięcy�

złotych�można�składać�w�Wojewódzkim�Fundusz�

Ochrony�Środowiska�i�Gospodarki�Wodnej�

w�Katowicach.�Serdecznie�zachęcamy.

Pomóż�nam�utrzymać�w�sprawności�sieć�kanalizacyjną�Unikaj�
wylewania�oleju�do�toalety/zlewu.�Po�wystygnięciu�olej�
zastyga�w�rurach�i�zatyka�je,�ponieważ�osadza�się�na�rurach�
i�zmniejsza�przepływ�ścieków.

Jak�podaje�Ministerstwo�Środowiska�najlepszym�

rozwiązaniem�jest�przelanie�tłuszczu�do�słoika�lub�butelki�i�

przekazanie�go�do�najbliższego�Punktu�Selektywnej�Zbiórki�

Odpadów�Komunalnych�-�PSZOK�Mysłowice�

ul.�Karola�Miarki

ul.�Piaskowa...

Mamy�dla�Was�coś�ważnego�i�darmowego.�Przeczytajcie�

ten�wpis

Toaleta�to�nie�śmietnik.��Wiemy�to,�ale�i�tak�wrzucamy�

do�niej�śmieci.�W�kanalizacji�powodują�awarie��zagrożenie�

dla�środowiska�i�przyciągają�szczury�(zwabione�resztkami�

jedzenia).�

Codziennie�każdy�podejmuje�małe�decyzje�razem�dające�

dużą�sumę.�Nam�zależy�na�tym,�by�zmienić�złe�nawyki�i�

zastąpić�je�dobrymi.�

Stowarzyszenie�Wodociągowców�Województwa�Śląskiego,�

którego�jesteśmy�członkami,�opracowało�kampanię�

edukacyjną�„Toaleta�to�nie�śmietnik”.�To�nowy�sposób�

opowiadania�o�tym�co�dzieje�się�z�naszą�kanalizacją,�gdy�

niewłaściwie�się�zachowujemy.�

Zaczynamy�od�dzieci�i�dla�nich�przygotowaliśmy:�

-� autorski�spektakl�teatralny�„Niezwykła�przygoda�psa�

Kropelki”,�który�będą�oglądały�dzieciaki�z�wielu�miast�

-� nagranie�video�spektaklu�„Niezwykła�przygoda�psa�

Kropelki”,�dostępne�za�darmo,�aby�każde�dziecko�i�dorosły�

mógł�je�zobaczyć�

-� scenariusz�lekcji�dla�dzieci�z�zerówki�i�klas�1-3�dotyczący�

prawidłowego�użytkowania�kanalizacji,�również�darmowy.�

Korzystajcie�do�woli!�

-� stronę�internetową�projektu�www.

ToaletaToNieSmietnik.pl,�na�której�znajdziecie�scenariusz�

lekcji,�nagranie�spektaklu�i�inne�ważne�i�ciekawe�informacje�

Ponieważ�temat�jest�bardzo�ważny�kampanię�swoim�

honorowym�patronatem�objął�Wojewoda�Śląski.�Ponadto�

partnerami�zostali:�

-� Kuratorium�Oświaty�w�Katowicach,�Regionalny�Ośrodek�

Doskonalenia�Nauczycieli�„WOM”�w�Katowicach�h��ps://

www.facebook.com/rodnwomkatowice/,�

-� Śląski�Teatr�Lalki�i�Aktora�ATENEUM�h��ps://www.

facebook.com/ateneumkatowice/,�

-� Teatr�TRIP�h��ps://www.facebook.com/teatrtrip/

-� i�Uniwersytet�Śląski�Szkoła�Filmowa�im.�Krzysztofa�

Kieślowskiego�h��ps://www.facebook.com/WRiTVUS/,�

a�patronem�Wojewódzki�Fundusz�Ochrony�Środowiska�i�

Gospodarki�Wodnej�w�Katowicach�h��ps://www.facebook.

com/wfosigw.katowice/

Patroni�medialni:�

-� TVP3�Katowice�h��ps://www.facebook.com/

TVPKatowice/,�

-� Polskie�Radio�Katowice�h��ps://www.facebook.com/

radiokatowice/,�

-� Dziennik�Zachodni�h��ps://www.facebook.com/

dziennikzachodni/,�

-� Nasze�Miasto�h��ps://www.facebook.com/slaskieNM/,�

-� Silesia�Dzieci�h��ps://www.facebook.com/silesiadzieci/
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...
W�maju�jak�w�raju
słońce�przygrzewa�
na�dróg�rozstaju�
chór�ptasi�śpiewa�

Maj�to�komenda�
którą�lubimy
po�sennych�błędach�
budzi�nas�z�zimy�

Maj�jak�kapitan�
przy�wiosny�sterze�
co�rano�wita�
i�kocha�szczerze�

Cichym�marzeniom�
dodaje�siły�
karze�pragnieniom�
by�się�spełniły�

Z�majem�nastaje�
zmiana�na�lepsze�
mniej�zimny�ruczaj�
ciepłe�powietrze�

W�maju�jest�siła
by�miłość�budzić
by�się�perliła�
światłem�wśród�ludzi�

W�maju�jest�każdy�mądry
i�śliczny�
bo�maj�jest�ważny
maj�jest�magiczny.

 ZBIGNIEW STRYJ

W�WYŚCIGU�PO�ZŁOTO!�

A raczej złotą. Złotą Maskę…

Mnie już bolą kciuki od zaciskania. Kibicuję z całego 
serca, a radość jest tym bardziej ogromna, że udało mi 
się zobaczyć zarówno „Zakonnicę w przebraniu” Teatru 
Rozrywki w Chorzowie, jak i „Królową Śniegu” Teatru 
Nowego w Zabrzu. Podkreślam szczególnie słowo: udało. 
W dobie pandemii jest ono na wagę złota: Złotej Maski! 

Teatr Rozrywki otrzymał trzy nominacje za musical 
„Zakonnica w przebraniu” Alana Menkena w reżyserii 
Michała Znanieckiego. W kategorii Aktorstwo za rolę 
wokalno-aktorską: Marta Tadla za rolę Marii Patryk, 
Izabella Malik za rolę Matki Przełożonej. W kategorii 

Choreogra� a / Ruch Sceniczny: Jarosław Staniek za cho-
reogra� ę do spektaklu i  spektaklu „Przodownicy Miłości. 
Rewia związkowo-robotnicza” Harolda Rome w reżyserii 
Jacka Mikołajczyka w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. 

Nasza autorska recenzja „Zakonnicy w przebraniu” 
ukazała się po premierze w październikowym wydaniu 
Gońca Górnośląskiego 2020.

Teatr Nowy w Zabrzu otrzymał nominację w Kategorii 
Spektakl dla Młodych Widzów. Recenzję z premiero-
wego spektaklu można było przeczytać na naszych 
listopadowych łamach (2020). 

Recenzje obu spektakli obecnie też na naszym goń-
cowym FB. Szczerze polecam!

Nie udało mi się niestety obejrzeć przedsta-
wienia „Wielkie gorące szybkie puff ” Śląskiego 
Teatru lalki i Aktora „Ateneum”. Liczę bardzo, 
że wkrótce dane mi będzie nadrobić tę zaległość. 
Oby jak najszybciej! Spektakl wg książki Bogusia 
Janiszewskiego w adaptacji i reżyserii Pawła Chom-
czyka otrzymał nominację w Kategorii Spektakl 
dla Młodych Widzów. 

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Nowa publikacja Muzeum pt. „Śląska fabryka fajek gli-
nianych w Zborowskiem. Wyniki badań, studia, kon-
teksty” już dostępna w sprzedaży. 

 „Pyk, pyk, pyk z fajeczki. Duś, duś, duś gołąbeczki…”. 
Nucąc refren tej dość popularnej na Górnym Śląsku piosenki 
o „Starzyku”, zapewne wielu osobą przyjdzie na myśl wspo-
mnienie ojca, dziadka, czy też stryjka w skupieniu palącego 
fajkę. Czym byłaby jednak fajka bez dobrego, powoli palonego 
w niej tytoniu? 

Nowa publikacja Muzeum pt. „Śląska fabryka fajek gli-
nianych w Zborowskiem. Wyniki badań, studia, konteksty” 
z pewnością tę tematykę przybliży. Dowiemy się z niej m.in.: 
jakie były sposoby palenia tytoniu w okresie nowożytnym, jak 
przebiegał proces wytwarzania fajek na przykładzie wytwórni 
niderlandzkich oraz kiedy powstała śląska manufaktura fajek 
w Zborowskiem i jakie odkrycia poczyniono w trakcie badań 
archeologicznych prowadzonych przy dawnej wytwórni fajek.

- Wydawnictwo jest jedynym tak szczegółowo traktującym 
o wytwórni fajek w Zborowskiem oraz omawiającym jej sze-
roki kontekst funkcjonowania jako najważniejszej tego typu 
manufaktury na Śląsku. W trakcie dwóch sezonów badań ar-
cheologicznych w latach 2013–2014 odnaleziono ponad 66 000 
zabytków, z czego ponad 80% stanowiły fragmenty glinianych 
fajek – mówi Barbara Papaj, pracownik Działu Nauki Muzeum, 
redaktorka publikacji.

W fajki o gładkich niezdobionych główkach oraz w te z pla-
stycznie zdobionymi główkami, które wykonywane były praw-
dopodobnie na specjalne zamówienie lub w związku z jakimś 
szczególnym wydarzeniem, zaopatrywali się zarówno sprze-
dawcy detaliczni, jak i osoby zamawiające duże partie towaru. 
Były to wyroby licznie użytkowane przede wszystkim na Śląsku, 
gdzie fabryka ta miała monopol na produkcję – świadczyć 
o tym mogą liczne znaleziska z wykopalisk prowadzonych 
w wielu śląskich miastach.

- W zbiorze ze Zborowskiego wyróżniają się przede wszystkim 
egzemplarze z herbami Śląska i hrabstwa kłodzkiego, prawdo-
podobnie upamiętniające wydarzenie, jakim było przyznanie 
Prusom znacznej części Śląska wraz z hrabstwem kłodzkim. 
W przypadku kilku zdobionych główek widnieją ornamenty 
wskazujące na królewskie miasto Wrocław – herb z orłem 
śląskim, stylizowane głowy św. Jana Chrzciciela czy ozdobne 
wstęgi z napisami Breslau – dodaje autorka. 

Książka przybliży nam nie tylko historię samej fabryki, 
ale też sylwetki jej właścicieli i osób w niej pracujących 
oraz dzieje miejscowości. Dzięki interdyscyplinarnemu 
charakterowi będzie cennym źródłem dla środowiska na-
ukowego, ale także dla czytelników żywo zainteresowanych 
historią regionu. 

Publikacja „Śląska fabryka fajek glinianych w Zborowskiem. 
Wyniki badań, studia, konteksty” została wydana dzięki dofi-
nansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”. 

Złote�Maski:�to�już�53.�edycja�nagrody�teatralnej�Złote�Maski�w�województwie�śląskim.�

Do�nagród�kandydowały�przedstawienia,�których�premiery�odbyły�się�w�teatrach�woje-

wództwa�śląskiego�w�okresie�od�1�stycznia�do�31�grudnia�2020�roku.�

Złote�Maski�przyznawane�są�corocznie�w�województwie�śląskim,�z�okazji�Międzyna-

rodowego�Dnia�Teatru,�za�szczególne�osiągnięcia�artystyczne�w�zakresie�sztuki�teatralnej.�

Nagroda�ta�ma�długą�tradycję.�Od�1967�roku�Złotymi�Maskami�nagradzały�artystów�

teatru�regionalne�media�oraz�wojewodowie�czterech�województw:�katowickiego,�biel-

skiego,�częstochowskiego�i�opolskiego.�Od�1999�roku�opiekę�nad�nagrodą�przejęło�

województwo�śląskie.

Złote�Maski�przyznaje�Zarząd�Województwa�Śląskiego�na�podstawie�propozycji�komisji�

złożonej�z�ekspertów�w�dziedzinie�teatru.�

Złote�Maski�przyznawane�są�w�11�kategoriach:

spektakl�roku�–�nagroda�dla�instytucji,

spektakl�dla�młodych�widzów�–�nagroda�dla�instytucji,

aktorstwo�za�rolę�kobiecą�w�spektaklach�dramatycznych,

aktorstwo�za�rolę�męską�w�spektaklach�dramatycznych,

aktorstwo�za�rolę�w�teatrach�lalkowych,

aktorstwo�za�rolę�wokalno-aktorską,

aktorstwo�za�rolę�drugoplanową,

reżyseria,

scenografi�a,

choreografi�a/ruch�sceniczny,

nagroda�specjalna.

O fajkach na Śląsku i nie tylko
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Premiera:�29�maja,�spektakle:�30�maja�oraz�5�i�6�czerwca.�
Więcej�na�www.teatr-rozrywki.pl.
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NASZE RECENZJE

GWIAZDY�GOTUJĄ

POLECAJĄ:�
GRZEGORZ POLOCZEK, 
KASIA�PIOWCZYK�
I�BARTŁOMIEJ�KUŹNIARZ

Żur�śląski:

Zakwas�żuru�śląskiego�–�0,5l
Kartofl�e�–�4�szt.
Czosnek�–�½�główki
Cebula�–�1�szt.

Boczek�wędzony�–�1�duży�plaster
Kiełbasa�biała�lub�śląska
Grzyby�suszone�–�5�szt.
Sól,�pieprz,�majeranek

W�2�litrach�wody�ugotować�pokrojone�w�kostkę�kartofl�e�
i�wędzony�boczek.�W�połowie�gotowania�dodać�pokrojoną�
na�plasterki�kiełbasę.�Gdy�kartofl�e�zmiękną,�wlać�zakwas�
żuru�śląskiego�i�przegotować.�Osobno�w�małej�ilości�wody�

ugotować�suszone�grzyby,�które�pokrojone�wraz�z�wywarem�
wlać�do�żuru.
Dodać�zeszkloną�drobno�pokrojoną�cebulę,�sól,�pieprz
i�majeranek�do�smaku.

Smaaacznego!

W momencie jego wybuchu, bał się każdy: żony, matki, siostry 
powstańców, uczestnicy, przywódcy – wszyscy. O to, czy wrócą, czy 
przeleją krew, jak potoczą się losy walk powstańczych? Niemniej, jak 
sadzę, wątpliwości, by pójść za powstaniem, nie miał nikt. Powstanie 
bowiem było w nich wszystkich! Udowadniać tego chyba aż tak bardzo 
nie trzeba, ale gdyby ktoś jednak miał dylemat w związku z tym, prze-
konają go do tego twórcy z Teatru Nowego i Filharmonii Zabrzańskiej. 

Wspólne przedsięwzięcie obu instytucji z okazji 100-lecia wy-
buchu III Powstania Śląskiego: muzyczno-teatralne, a raczej chyba 
muzyczno-� lmowe pod tytułem „Powstanie w nas” – emocjonalna, 
wzruszająca podróż w głąb tak ważnej dla Śląska historii – 2 maja 
miało swoją premierę. 

Zacną datę miano uczcić niecodziennym koncertem na miarę mysło-
wickiego widowiska plenerowego „Zaczęło się w Mysłowicach”, plany 
jednak pokrzyżowała pandemia COVID-19. Ale tak, jak powstańcy 
śląscy, śląscy twórcy z Teatru Nowego i Filharmonii Zabrzańskiej nie 
składają broni. Powstała zupełnie niezwykła realizacja: utwory o tema-
tyce powstańczej w wykonaniu � lharmoników pod batutą Sławomira 
Chrzanowskiego przeplatane etiudami � lmowymi związanymi z III 
powstaniem śląskim. Scenariusz i reżyseria: Zbigniew Stryj.

Sukces „Żywych ludzi” przekonuje, że teatr może zaistnieć w � lmie… 
i w sieci. A szczególnie w obliczu tak wymagającej dziś rzeczywistości. 
Nowa produkcja powstała bowiem w podobnej konwencji. – 100-lecie 
III Powstania Śląskiego, całe niemal życie kulturalne przeniosło się do 
Internetu – mówi Jolanta Niestrój-Malisz, jedna z aktorek zabrzańskiej 
sceny, która ponownie staje przed kamerą Teatru Nowego. - Nie ma 
chyba, co liczyć na to, że prędko spotkamy się z naszą publicznością na 
żywo. Trzeba szukać alternatywy, a o pewnych istotnych rocznicach, 
w tym przypadku bardzo ważnych dla Śląska należy, mimo pandemii, 
pamiętać i upamiętnić je – zaznacza Jolanta Niestrój-Malisz.

Można powiedzieć, że nowa produkcja to nie tylko projekt w po-
dobnej konwencji, ale i o podobnej tematyce, wszak pozostajemy 
wciąż na Śląsku… terytorialnie do dziś… za sprawą Powstań Śląskich? 

A mentalnie? Sentymentalnie? – Mój udział w projekcie łączy się 
z moją historią rodzinną. Gram żonę powstańca. Mój pradziadek był 
powstańcem, a moja prababcia w momencie wybuchu powstania, była, 
jak sądzę, w podobnej sytuacji, jak moja bohaterka… (kiedy jestem 
ubrana w strój śląski, to od razu mam przed oczami moją prababcię, 
która na co dzień nosiła się w ten sposób)… bała się o męża. Myślę, że 
ten strach towarzyszył wtedy wszystkim kobietom, których mężowie, 
jedyni żywiciele rodziny, przeważnie wielodzietnej rodziny, szli za 
powstaniem. One musiały wierzyć w to… ta myśl trzymała je przy 
życiu…, że będzie dobrze, jednak na pewno nie było to łatwe, bo wiele 
osób poległo. A śmierć męża oznaczała wówczas dla takiej kobiety, 
niepracującej, wychowującej dzieci, zajmującej się domem, niepewność 
bytu, dalszej egzystencji – zaznacza Jolanta Niestrój-Malisz. – Bardzo 
często mówimy i myślimy o tamtych latach, że tu na Śląsku były to 
czasy patriarchatu. To nie prawda! Na Śląsku panował matriarchat. 
„Dom spoczywał” na barkach kobiet, mężczyzna zarabiał pieniądze, 
by go utrzymać – podkreśla.

- My tę wiedzę mamy. Nie tylko jako twórcy, ale osoby które wywodzą 
się ze Śląska – mówi Zbigniew Stryj. – Kobiety dawnego Śląska to ciche 
bohaterki. Dodałbym jeszcze, że wtedy pomiędzy kobietą i mężczyzną 

było jakieś piękne pierwotne wręcz uczucie, trudne do tak modnego 
dziś de� niowania. Obecnie lubujemy się w nazywaniu i de� niowaniu 
niemal wszystkiego. A to była tak piękna więź. Planując przyszłość 
dzieci, myślało się, jak ich życie przysłuży się i polepszy byt całej ro-
dzinie – a dobrze, żeby syn został szewcem, córka - szwaczką. To są 
wartości, których dziś nie ma, albo są w zaniku. Ludzie są inni, świat 
jest inny. Rozmyślając o powstaniach śląskich, sądzę, że trzeba się im 
przyjrzeć właśnie przez pryzmat żyjących na Śląsku rodzin. Przecież 
to nie było tak, że bały się tylko kobiety. Idący za powstaniem też, ale 
jestem przekonany, że nie w kontekście własnej ewentualnej śmierci… 
o zabiją mnie…, ale takim, że on już tej swojej żony, rodziny może nie 
zobaczyć i jakie będzie życie tej rodziny bez niego.  Myślę, że warto 
wracać do takich dogmatów, do tego co minione, do naszych korzeni, 
naszej historii, historii Śląska. 100-lecie wybuchu III powstania do 
dobry moment – kwituje Zbigniew Stryj.

III Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 2/3 maja i trwało do 5 
lipca 1921 roku. Jego celem było przyłączenie Górnego Śląska do 
Polski. Zachęcam do śledzenia strony internetowej Teatru Nowego 
i Filharmonii Zabrzańskiej oraz Pro� li FB tych instytucji. Polecam 
„Powstanie w nas”. Twórcom gratuluję kolejnej udanej produkcji 
i czekam na następne.

Bardzo miła wiadomość: Jolanta Niestrój-Malisz i Zbigniew Stryj 
zostali nominowani w Plebiscycie prowadzonym przez Dziennik 
Zachodni do tytułu Osobowość Roku 2020. – Zaskoczenie ogromne! 
Ale bardzo cieszę się z nominacji, a dodatkowo, że otrzymaliśmy ją 
wspólnie ze Zbyszkiem. We dwoje to zawsze raźniej – uśmiecha się 
Jolanta Niestrój-Malisz. – Każda tego typu nominacja cieszy, bo to 
oznacza, że ktoś po prostu zauważa i docenia naszą pracę, którą wy-
konujemy przecież dla ludzi, naszych widzów, a w towarzystwie Joli, 
to przyjemność podwójna, bo od pierwszych moich dni w Teatrze 
Nowym zrealizowaliśmy wspólnie wiele przedsięwzięć, spektakli, 
projektów OFF-owych – dodaje Zbigniew Stryj.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Strach – nieodłączny towarzysz powstania

W Świętochłowicach wzbudziła ciekawość 
obecność aż pięciu zastępów Straży Pożarnej, 
a także Policji przy dawnej wieży wodnej na 
tyłach ulicy Katowickiej. Powodem było „zgło-
szenie o luźnym elemencie obróbki dekarskiej 
na kopule wieży ciśnień, na wysokości około 40 
metrów” – jak informuje komunikat świętochło-
wickiej PSP. Owym „obiektem” była zwisająca 
blacha, która stanowiła poważne niebezpieczeń-
stwo dla przechodniów. „Działania straży polega-
ły na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dotarciu 
na dach wieży ciśnień przez otwór okienny pod 
iglicą oraz usunięciu zwisającego fragmentu 
blacharskiego dachu do wnętrza wieży ciśnień, 
przy użyciu technik alpinistycznych wykonanych 
przez zadysponowaną na miejsce Specjalistyczną 
Grupę Ratownictwa Wysokościowego” – podaje 
wspomniany komunikat.

Przypomnijmy tu, że pod koniec XIX wie-
ku, a głównie na początku XX wieku zaczęły 
powstawać na Śląsku wieże wodne (ciśnień). 
Za najstarszą uważa się wieżę ciśnień w Za-
brzu (przy dawnej Hucie Donnensmarcka), 
która została wzniesiona w 1871 roku, a sięgała 
30 metrów wysokości. Na terenie obecnych 
Świętochłowic nastąpiło to trochę później, bo 
w 1909 roku, gdy na parceli w Górnych Hajdu-
kach (obecny teren Świętochłowic) wzniesiono 

wieżę ciśnień według projektu dr. inż. Richarda 
Lummerta, który był dyrektorem wodociągów 
w Wałbrzychu. Do tej wieży dochodził wodociąg 
z szybu Adolf i Kopalni Rozalia w Dąbrówce 
Wielkiej oraz z wodociągu powiatu katowi-
ckiego, do którego w 1900 roku podłączono 
Hajduki i Świętochłowice. 40-metrowa wieża 
zapewniała dostawę wody. Wykonano ją z cegły 
i kamienia, przypomina stołp starego zamku. 
Jest w stylu zbliżonym do neoromańskiego, a  
zakończona jest neorenesansowym kopulastym 
dachem z widocznymi lukarnami, dach wieńczy 
miedziana latarnia. W środku miała spiralne 
schody (120 stopni) i u góry zbiornik typu Klöne 
na 500 m3  wody. Zbiornik od spodu wygląda 
jak olbrzymia kula. Od dołu do zbiornika jest 
pusta przestrzeń, a w środku, prócz schodów, 
ciągną się rury, zawory. Prace konserwatorskie 
instalacji umożliwiała winda na łańcuchu. Po 
ścianach rozstawiono sześć spiralnie biegnących 
okien łapiących światło. 

Jak wygląda wnętrze obecnie – trudno po-
wiedzieć, gdyż świętochłowicka wieża została 
kupiona w roku 1999 za 9 tysięcy złotych. Nabył 
ją Ryszard Kolibaj, który przedstawił obiecujący 
plan rewitalizacji obiektu i wykorzystania go dla 
celów kulturalno-rozrywkowych. W planach była 
m.in. kawiarnia i punkt widokowy. Niestety na 

obiecującej zapowiedzi się skończyło. Właściciel 
obecnie już nie żyje. Miasto stara się przejąć 
teren i wieżę, lecz podobno na przeszkodzie 
stoją spadkobiercy.

Obiekt z pewnością jest atrakcyjny, znalazł się 
nawet na okładce „Małego przewodnika po Świę-
tochłowicach” i mógł stać się symbolem miasta. 
Tymczasem,  jak zauważył pewien zaniepokojony 
internauta na portalu społecznościowym: „mury 
są solidne i wytrzymają jeszcze dziesiątki lat, 
gorzej z dachem”. Miał widać rację.

Nadzieję mieć pozostaje, że zainteresowani 
dojdą do porozumienia, a obiekt będzie dumą 
miasta – podobnie jak wieże KWK Polska 
i gmach Muzeum Powstań Śląskich.

MARIAN PIEGZA

Na miarę Muzeum Powstań Śląskich 
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