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Z GOŃCEM GÓRNOŚLĄSKIM NA WAKACJACH

Są�wśród�nich�tacy,�którzy�udział�w�konkursie�biorą�co�roku.�Ci�wiedzą�

doskonale,�co�w�trawie�piszczy:�Goniec�Górnośląski�oczywiście.

Dla�tych,�którym�przyjdzie�ochota�zmierzyć�się�z�konkursowym�wyzwa�

niem�po�raz�pierwszy,�spieszę�z�wyjaśnieniem,�o�co�chodzi.

Wakacje,�to�czas,�kiedy�odwiedzamy�wiele�ciekawych�miejsc�i�taka�moja�

ciekawość,�by�sprawdzić,�czy�w�trakcie�tych�eskapad�towarzyszy�Wam�

Wasza�ulubiona�gazeta.�Zabierzecie�w�podróż,�na�wycieczkę�dowolny�

egzemplarz�Gońca�Górnośląskiego�i�sfotografujcie.�Nie�zapomnijcie�

o�tytule�zdjęcia�i�informacji,�gdzie�zostało�wykonane.�Ślijcie�na�adres:�

grabowska@goniec-gornoslaski.pl�do�końca�sierpnia�2021.�W�związku�

z�ochrona�danych�osobowych,�nie�zapomnijcie�o�formułce,�że�wyrażacie�

zgodę�na�publikację�zdjęcia�oraz�personaliów�autora.

Czekają�nagrody�książkowe,�zaproszenia�na�wydarzenia�do�instytucji�

kultury,�a�także�wyjątkowy�słodko-słonawy�bonus�specjalny.

Polecam�i�zapraszam�do�udziału!

HANNA�GRABOWSKA�MACIOSZEK
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30? A może 239-lecie?
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�!!!!!��PROTEZY�ZĘBOWE�NA�NFZ�!!!!�

WOLNE�TERMINY�NA�2021�ROK

ZAPISY:�

UL.�WIŚLAN�10/I

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

Startuje�nasza�tradycyjna�już�zabawa�na�lato!�
Wakacyjny�konkurs�tak�lubiany�przez�naszych�
Czytelników.

Muzeum�Miejskie�w�Siemianowicach�Śląskich�świętuje�swój�jubileusz.�Dokładnie�w�2021�roku�
przypada�jego…�-lecie.�Ilu�–lecie?�Zapraszam�do�wspólnego�rozwiązania�tejże�zagadki�i�do�
muzealnych�wnętrz.�� � � � � � � � � Str.�7

A�tu�jedna�z�ubiegłorocznych�laureatek�naszej�zabawy�

Pani�Wanda�Kowalewska�z�Piekar�Śląskich.



„Ha,� ha…� Nie� bój� nic,� gdzie�

wola,� znajdzie� się� sposób…”�

Niby�cytat�ze�zwykłej�bajki�dla�

dzieci,� ale� jakże� już� kultowej�

bajki!�„A�ja�nawet�wiem,�jaki…”�

–�w�domyśle� sposób.�Ale�na�

wet� najbardziej� oryginalne�

sposoby,� jak� ten� z� zaangażo�

waniem� Smoczycy,� by� odbić�

Królewnę�z�rąk�Lorda�Farquda,�

spali�na�panewce,�gdy�tej�woli�

zabraknie.�W�bajce�–�wszystko�

skończyło�się�dobrze…�Mimo,�

że�zabrakło�łańcucha�na�pasy…�

A�w�życiu?�Ileż�można�się�„prosić”:�dzwonić,�smsować,�maili�

wysyłać?�No�ileż?�Gdy�każda�próba�kończy�się�odbiciem�od�

drzwi…�a�raczej�od�telefonu,�czy�innej�formy�kontaktu.�Nie,�to�

nie,�trudno.�Ale�takie�granie�na�zwłokę,�nawet�kurtuazyjne…�

Szanujmy�się�wzajemnie�i�nie�pchajmy�tam,�gdzie�nas�nie�chcą.�

Zatem�nic�na�siłę,�bo�wtedy�nawet�najlepsze�pomysły�zawo�

dzą�i�o�happy�end�trudno…�A�Królewna�zostaję�Panią�Farquad,�

a�nie�ogrzycą..

HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK
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Za� treść� ogłoszeń� redakcja� nie� ponosi� odpowiedzialności.�
Materiałów�nie�zamówionych�redakcja�nie�zwraca� i�zastrzega�
sobie�prawo�do�dokonywania�w�nich�zmian�i�skrótów.
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Nic�na�siłę
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PUNKTY�DYSTRYBUCJI:�

���������–�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�Etnogra�czny”,�Cho-
rzowskie�Centrum�Kultury,�Miejski�Dom�Kultury�„Batory”,�Teatr�
Czarnego�Tła,�Czytelnia�Naukowa�MBP�i��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,�Muzeum�Miejskie.

MYSŁOWICE:�Mysłowicki�Ośrodek�Kultury,�Urząd�Miasta,�MBP�i�
jej��lie,�Miejski�Ośrodek�Sportu�i�Rekreacji

BYTOM:�Siedziba��rmy�LED-BYT.PL,�ul.�Żeromskiego�5,�FHU�
Nucek�-�Roman�Nuckowski

RUDA�ŚLĄSKA:�Urząd�Miasta,�MCK�im.�H.�Bisty.

ZABRZE:�Teatr�Nowy�Zabrze
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Niesie�pomoc�osobom�niepełnospraw�

nym�w�sferze�edukacji,�pracy,�mieszkal�

nictwa.�To�jedne�z�wielu�wsparć,�jakie�

zapewnia�Fundacja�Novum�Spa�um.

�

Jest�organizacją�pożytku�publicznego.��

Od�2016�roku�prowadzi�w�Zabrzu�dwie�

bezpłatne�szkoły�specjalne:�Niepubliczną�

Szkołę�Specjalną�Przysposabiającą�do�

Pracy�oraz�Niepubliczną�Branżową�Szkołę�

I�Stopnia�Specjalną,�a�także�„mieszkanie�

chronione”�i�„mieszkanie�treningowe”�

dla�uczniów�i�absolwentów�szkół.�To�nie�

wszystko�jednak,�bo�pomoc�fundacji�nie�

kończy�się�wraz�z�zakończeniem�kształce�

nia.�Od�2019�roku�działa�też�świetlica�dla�

absolwentów.�To�projekt,�który�zrodził�się�

z�potrzeby�zapewnienia�dawnym�uczniom�

dalszego�rozwoju,�dalszej�edukacji.�

Fundacja�Novum�Spa�um�ciągle�po�

szukuje�źródeł��nansowania�zajęć�świet�

licowych.�I�dzięki�wsparciu��nansowemu�

Fundacji�PZU�udało�się�zrealizować��pro�

jekt��„Świetlica�Terapeutyczna�Novum�

Spa�um”.�Czas�trwania:�od�września�2020�

do�kwietnia�2021�roku.

Projekt�ten�miał�szczególne�znaczenie�

w�czasie�trudnej�sytuacji�związanej�z�CO�

VID�-�19�i�jak�podkreślają�opiekunowie�

osób�niepełnosprawnych,�które�wzięły�

w�nim�udział,�dzięki�temu,�że��był�kon�

tynuowany,�przyczynił�się�do�poprawy�

kondycji�psychicznej�i��zycznej�wszyst�

kich�uczestników.�Zajęcia�rehabilitacyjne,�

terapeutyczne,�wspólne�spędzanie�czasu,�

a�przede�wszystkim�wyjście�z�domu�po�

prawiło�funkcjonowanie�wszystkich�osób�

biorących�udział�w�projekcie�.

Ponadto�dały�możliwość�uczestniczenia�

w�codziennej�rehabilitacji�ruchowej:�były��

to�ćwiczenia�korekcyjne�wad�postawy,�

chodu,�ćwiczenia�cardio-wydolnościowe,��

wzmacniające,�równoważne,�terapia�ręki,�

ćwiczenia�stymulujące�układ�nerwowy�

i�normalizujące�napięcie�mięśniowe.�

Opierały�się�też�na�pracach�plastycznych,�

obejmujących�różne�techniki�arteterapii,�

zajęciach�z�ludoterapii�–�czyli�gry�i�zabawy�

edukacyjne�w�grupie,�ergoterapii.�Uczest�

nicy�korzystali�z�pracowni�doświadczenia�

świata,�pracowni�kulinarnej,�ceramicznej,�

ogrodniczej,�krawieckiej.�Wyjeżdżali�na�

wycieczki�plenerowe�–�tematyczne�oraz�

uczestniczyli�w�zajęciach�z�życia�codzien�

nego�(gotowanie,�sprzątanie,�obsługa�urzą�

dzeń�AGD)�w�mieszkaniu�treningowym�

Fundacji�Novum�Spa�um.

Novum�Spa�um
–�terapeutycznie�w�świetlicy
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Katowice przejęły grunty po kolei 
piaskowej. Powstanie tam droga rowerowa
Podpisany został akt notarialny w sprawie przejęcia 
przez Katowice gruntów po kolei piaskowej, należących 
do Spółki CTL Maczki-Bór. Umożliwi to powstanie dro-
gi rowerowej o parametrach velostrady od Giszowca 
w kierunku Centrum Przesiadkowego Brynów, z jedno-
czesnym połączeniem z terenami   Katowickiego Parku 
Leśnego.  Przetarg na projekt drogi rowerowej ma zostać 
ogłoszony w drugim kwartale tego roku. 

–�W�Katowicach�od�wielu�lat�stawiamy�na�rozwój�infrastruktury 
rowerowej, a same rowery traktujemy nie tylko jako sposób rekreacji, 
ale także jako środek transportu. Pod koniec 2020 roku mieliśmy 
w Katowicach blisko 180 km tras, w tym roku powstanie ponad 13 km 
kolejnych, a docelowym planem jest połączenie wszystkich dzielnic 
miasta komfortowymi drogami rowerowymi z centrum. Dlatego 
bardzo się cieszę, że �nalizujemy nasze starania dotyczące przeję-
cia terenów po dawnej kolei piaskowej. Dzięki temu w Katowicach 
będzie mogła powstać droga o parametrach velostrady,  wpisująca 
się w naszą politykę zrównoważonego transportu i będzie służyła 
wszystkim tym, którzy chętnie spędzają czas wolny na rowerach - 
mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Akt notarialny w sprawie przejęcia gruntów po kolei piaskowej 
podpisali dziś Marcin Krupa, prezydent Katowic i Sławomir Rze-
pecki, Prezes Zarządu CTL Maczki-Bór. Umowa dotyczy sprzedaży 
działek na rzecz miasta Katowice o łącznej powierzchni 5,7 ha za 
kwotę 591 668,09 złotych. Grunty podlegające sprzedaży znajdują  
się w zarządzie Spółki CTL Maczki-Bór S.A., należącej od 2001 
r. do Grupy CTL Logistics. Dawny podmiot o nazwie Kopalnia 
Maczki-Bór Sp. z o.o. z Sosnowca, aktualnie Spółka CTL Maczki-Bór, 
powstał z Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu 
Węglowego w Katowicach. Do majątku Spółki należało m.in. 1000 
ha gruntów, w tym tereny zabudowane piaskową linią kolejową 
o długości ok. 130 km. 

- Finalizujemy prowadzone przez ostatnie miesiące negocjacje 
dotyczące sprzedaży gruntów pokolejowych położonych w Ka-
towicach, które pomogą zrealizować miastu plany przyjaznej dla 
rowerów infrastruktury. To tereny po zlikwidowanej piaskowej linii 
kolejowej, które tworzyły sieć linii kolejowych biegnących wzdłuż 
Zabrza poprzez Rudę Śląską, Chorzów, Katowice, Mysłowice, Ja-
worzno, Sosnowiec oraz Imielin i Lędziny. Infrastruktura kolejowa 
spełniała istotną dla regionu funkcję komunikacyjną, umożliwiając 
transport piasku podsadzkowego pomiędzy działającymi na Śląsku 
kopalniami węgla kamiennego a kopalnią piasku Maczki-Bór. Teraz 
ten teren będzie spełniał również funkcję komunikacyjną, ale już 
w zupełnie innym wymiarze – mówi Sławomir Rzepecki, Prezes 
Zarządu CTL Maczki-Bór.

Velostrada będzie fragmentem planowanego połączenia dzielnicy 
Giszowiec z Centrum Przesiadkowym „Brynów” o łącznej długości 
ok. 5,3 km. Większość tego odcinka, bo ok. 4,2 km stanowić będzie 
droga rowerowa o podwyższonych parametrach, która ma być wyko-
nana w śladzie dawnej kolei piaskowej na odcinku od ul. Kolistej do 
włączenia w ul. Huberta. Powstanie wygodne i bezpieczne połączenie 
rowerowe, jak i dla pieszych (równolegle do velostrady planowany 
jest chodnik i obiekty małej architektury), które umożliwi szybki 
dostęp do węzła przesiadkowego. Dzięki temu będzie też możliwość 
wykorzystania tego terenu dla przejazdów z Giszowca i Nikiszowca 
do rekreacyjnych obszarów Katowickiego Parku Leśnego. 

Przetarg na projekt drogi rowerowej ma zostać ogłoszony w drugim 
kwartale tego roku. Termin wykonania projektu wraz ze złożeniem 
wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację 
szacuje się na dziewięć miesięcy od dnia podpisania umowy. Budowa 
może więc ruszyć w połowie 2022 roku. Rozwiązania infrastruktu-

ralne realizowane w ramach przebudowywanego węzła drogowego 
DK81/DK86 w Giszowcu są dostosowane do poprowadzenia velo-
strady. Ponadto, plan miasta Katowice wpisuje się w sieć velostrad 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która zadeklarowała udział 

i współpracę przy tej realizacji. Miasto Katowice uzgodniło zapisy 
specy�kacji technicznej velostrady z przedstawicielami GZM i obec-
nie oczekujemy na projekt porozumienia w sprawie do�nansowania 
planowanego przedsięwzięcia przez Metropolię.
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Życie płynie… Na kolonii
A o tym, w jak zawrotnym tempie płynie czas nie tyle na kolonii, 

ale po… przekonali się bohaterowie tejże historii: Justyna i Krzysztof 
Piegzowie, małżeństwo z Chorzowa … Jeszcze do niedawna Justyna 
Kołodziej i Krzysztof Piegza, niegdyś zakochana w sobie kolonijna 
para, pochodząca ze Świętochłowic.

Justyna i Krzysztof w grudniu 2020 roku wzięli skromny, kameralny 
ślub w … Lądku Zdroju. „Cóż za ekstrawagancja” – z pewnością 
pomyśli wielu z Was. Tak jakby w obrębie ich miejsca zamieszkania 
nie było bardziej adekwatnych miejsc? Po co od razu jechać do Lądka 
Zdroju? Ano chociażby po to, by uwiecznić tę wyjątkową chwilę - 
dokładnie przy tym samym pomniku, przy którym pozowali jako 
kolonijna para! Uwaga: 29 lat temu!

Zakochani po uszy? – Czekałam na ten list od niego, który obiecał 
wysłać mi po naszym zimowisku w Orłowcu koło Lądka Zdroju. (To 
był wyjazd zakładowy z KWK Polska). Płakałam i czekałam. No nie 
doczekałam się. Pierwsza poważna miłość i od razu pierwszy po-
ważny zawód miłosny – wspomina pani Justyna. – Ale byłem głupi, 
pstro w głowie, ot 17-letni gówniarz,  który wówczas nie docenił, 
że była we mnie szaleńczo zakochana i po zakończeniu zimowiska, 
olałem sprawę – tłumaczy (się) pan Krzysztof. – A to był taki piękny 
czas. Byliśmy naprawdę bardzo fajną kolonijna parą. Spędzaliśmy 
wspólnie wieczory, słuchaliśmy muzyki, jeszcze oczywiście z kaset 
magnetofonowych. Z tymi kasetami, to sprawa kluczowa dla naszej 
znajomości, nie chciałabym jednak uprzedzać faktów. No a jak nie 
trudno się domyślić, jak to w latach 90-tych bywało, wpadła mi 
w oko na dyskotece, którą kadra zorganizowała nam na zimowisku 
– opowiada pan Krzysztof.

Pół roku później spotkali się ponownie, tym razem w trakcie 
wakacyjnego wyjazdu – kolonii w Żarnowcu koło Łeby. – Myślałem 
zarozumiale, że to takie oczywiste, że to nadal moja dziewczyna. 
Jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że nic podobnego! 
Moje zabiegi, by ponownie zwróciła na nie uwagę, okazały się 

karkołomne: chłód i dystans. Wtedy już, to były czasy, kiedy na 
rynku pojawiły się pierwsze kamery video, szalałem z nagrywaniem 
wszystkich i wszystkiego (dziś pan Krzysztof prowadzi właśnie biznes 
nagraniowy związany z �lmowaniem imprez okolicznościowych),  
a w szczególności – Justyny. Potem pocztą panto�ową dotarło do 
mnie, że Justyna ma jakiegoś tam swojego chłopaka, a poza tym 
planuje na stałe wyjechać do Niemiec. „No trudno” – przyjąłem 
to na klatę i nie startowałem już do niej – przybliża coraz więcej 
ciekawych wątków znajomości z Justyną.

Do Niemiec co prawda nie wyjechała, niemniej rozstali się… wtedy 
mogłoby się wydawać – na zawsze. Zarówno ona, tak i Krzysztof tułali 
się zawodowo i prywatnie bardzo długo. Po drodze były nieudane 
związki, była Irlandia, Warszawa, Podbeskidzie.

Aż w końcu nastała pandemia. Czas trudny pod każdym względem. 
– Z kolejnego zakrętu życiowego wróciłem do domu rodzinnego. 
Pierwszy lockdown, więcej wolnego czasu – nikt nie potrzebował 
przecież kamerzysty do uwieczniania imprez rodzinnych. Zająłem 
się porządkowaniem swoich „gratów”. W jednym z pudeł natra�łem 
na starą kasetę magnetofonową – kładzie przede mną na stole dziś 
ten jeden z reliktów minionej epoki, opis: Orłowiec’91! – ku mojemu 
zaskoczeniu cały pomalowany lakierem do paznokci. – Niech mi 
pani teraz powie, że to pani pomalowała tę kasetę? Nie uwierzę!  
– pytam Justynę. – Tak, to ja. Wtedy na tych koloniach – uśmiecha się.

Zanim nastał szał na �lmowanie amatorską kamerą video, pan 
Krzysztof nagrywał na kasety, a zwłaszcza na pamiętnej kolonii, 
kiedy jako najstarszy uczestnik-praktykant wspólnie z kolegami 
odpowiadał za oprawę muzyczną tamtejszych dyskotek. – Zamarłem, 
gdy zobaczyłem tę taśmę! Od razu odsłuchałem! Cud prawdziwy, że 
dysponowałem jeszcze takim sprzętem! Co było na kasecie? Między 
innymi nagrany głos Justyny, kiedy wpada do mojego pokoju i daje mi 
niezłą reprymendę, że spóźniam się na dyskotekę! To był taki impuls, 
który porównałbym z gromem z jasnego nieba! Poraziło mnie po 

prostu i wtedy postanowiłem ją odszukać za wszelka cenę – mówi. 
Choć, jak twierdzi pan Krzysztof, nigdy tak do końca o Justynie nie 
zapomniał, a nawet niejednokrotnie objeżdżał na motorze okolicę, 
w której mieszkała…. Najwyraźniej niedostatecznie intensywnie? 
Bo wtedy już nie spotkali się!

Obecnie w dobie Internetu, mediów społecznościowych: od-
nalezienie kogokolwiek – „bułka z masłem”. No ale Justyn Koło-
dziej – jest wiele – to jak szukanie igły w stogu siana. Jednak pan 
Krzysztof tym razem już sprawy nie olał. Zaczął rozpytywać wśród 
znajomych, szperać w sieci, aż w końcu natra�ł na ślad na jednym 
z pro�li zawodowych. To był jej pro�l! – Opowiedziałem o kasecie 
i przesłałem nagranie. – To był szok! Po tylu latach usłyszeć swój 
głos i ponownie głos Krzysztofa! – stwierdza pani Justyna.

Potem już poszło z górki. Telefony i długie rozmowy, pierwsze po 
29 latach spotkanie – pan Krzysztof pojechał do Warszawy, w której 
Justyna wtedy mieszkała i pracowała, a raczej już nie pracowała, 
bo była wtedy na etapie poszukiwań nowej pracy – przeprowadzka 
z powrotem na Śląsk i w końcu „tak” w Lądku Zdroju. 

Dziś mieszkają w Chorzowie. On z zawodu jest elektrykiem z za-
cięciem pisarskim. Taka ciekawostka, że pisywał przed laty do Gońca 
Górnośląskiego. Nadal kręci też �lmy z wydarzeń okolicznościowych, 
ona pracuje w Urzędzie Miejskim w rodzinnych Świętochłowicach. 
Mają dwa koty i jak sądzę wielki apetyt, by nadrobić ten stracony 
czas. Odnaleźli się po 29 latach! – Zanim to nastąpiło żadne z nas 
nie planowało sobie życia z nowymi partnerami. Kiedy człowiek 
traci pracę, nie może znaleźć nowej i nic tak naprawdę się nie 
układa, to okazuje się nagle, że może ułożyć się wszystko! – mówią 
Justyna i Krzysztof. 

A ja na ich ślad tra�łam dzięki Marianowi Piegzie, który tę ro-
mantyczną i zupełnie nieprawdopodobną historię swojego syna był 
uprzejmy mi przybliżyć.

HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

I�TO�JAK�SZYBKO,�NIEMAL�JAK�STAREMU�PO�ŁYSINIE���CHYBA�NAJBARDZIEJ�ZNANA�SWOJEGO�CZASU�KOLONIJNA�PROSTA�PRZYŚPIEWKA…�

NIE�ONA�JEST�JEDNAK�TEMATEM�NASZEJ�OPOWIEŚCI,�NIEMNIEJ�PORÓWNANIE�TO�ZASTOSOWAŁAM�SPECJALNIE,�BY�DO�KOLONII�SIĘ�ODWOŁAĆ.
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„Za treści zawarte w publikacji do�nansowanej ze środków WFOŚiGW 
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja”.

Jeszcze do 11 czerwca lub do wyczerpania alokacji środków 
można składać wnioski na dofinansowanie Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
województwa śląskiego. Taki pilotażowy Program realizuje Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Pozyskane w nim kwoty mają być przeznaczone 
na zakup i wyposażenie młodych strażaków ochotników w odzież 
ochronną, sprzęt ratowniczo-gaśniczy i  ćwiczebny. Wnioskodaw-
cy mogą uzyskać dofinansowanie w formie dotacji sięgające 80 

proc. kosztów kwalifikacyjnych. Na Program Fundusz przeznaczy 
łącznie 200 tys. zł.

- Od lat do�nansowujemy straż pożarną w naszym regionie, zarówno 
zawodowców jak i ochotników. Teraz chcemy też doposażyć młodych 
ochotników. Docierały do nas informacje, że brakuje środków na zakup 
odzieży ochronnej, sprzętu ratowniczo-gaśniczego i ćwiczebnego. I to 
właśnie do�nansujemy. Na razie jest to Program pilotażowy, ale jeśli 
zapotrzebowanie okaże się duże, będziemy go kontynuowali – wyjaśnia 
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Na zakup sprzętu ćwiczebnego, bojowego i umundurowania z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach będzie można uzyskać do 15 tys. zł, nie więcej niż 80 proc. 
kosztów kwali�kowanych. Bene�cjentami są Gminy i Jednostki Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego, które uzyskały 
pozytywną opinię co do zakresu rzeczowego i ilościowego powiatowych 
i miejskich PSP oraz posiadają Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.

Szczegóły na stronie:
https://bit.ly/2QS0vke

Z myślą o młodych strażakach
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WFOŚiGW w Katowicach rozpoczął serię podpisywania porozumień z gminami, które wyraziły chęć 
przystąpienia do Programu Czyste Powietrze i otrzymania dodatkowo specjalnego Pakietu Zachęt.

Swoje zainteresowanie przystąpieniem do Programu zadeklarowało 56 gmin z terenu wojewódz-
twa śląskiego.

Do tej pory do Programu Czyste Powietrze przystąpiły już 72 gminy, które utworzyły na swoim terenie 
Punkt Przyjmowania Wniosków.

Majowi sygnatariusze: Bielsko-Biała, Bestwina, Mykanów, Kłomnice, Będzin, Opatów.

Coraz więcej „Czystego Powietrza” w śląskich gminach
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Spis powszechny z Magdą Gessler i przegrzebkami  
w rolach głównych?
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Wpisując się niemal jeden do jeden w teraźniejszość – przypo-
mnijmy, że w Polsce odbywa się spis powszechny – adaptujesz tekst 
jednoaktówki autorstwa Łukasza Buszmana „Ankieta” na potrzeby 
słuchowiska? To takie moje pierwsze skojarzenie „Ankieta” = spis 
powszechny. Po lekturze tekstu chyba niezupełnie słuszne, a może 
jednak zupełnie?

Anna Białoń: Pomysł adaptacji tekstu pod słuchowisko „chodził” mi 
po głowie już od dawna. To oczywiście pokłosie całkowitego zamrożenia 
kultury wskutek pandemii – drugiego lockdownu - i wchłonięcia jej 
do sieci. Jednak ten głód tworzenia, pracy teatralnej, odezwał się we 
mnie i rozpoczęłam bardzo intensywne poszukiwania tekstu, z któ-
rym można by coś ciekawego zrobić. Postawiłam na słuchowisko. To 
forma, biorąc pod uwagę fakt, że prezentacja odbywa się bez udziału 
publiczności, w obecnej rzeczywistości, wydawała mi się jak najbar-
dziej tra�ona. Można powiedzieć, że słuchowiska teraz wróciły do 
łask. Tekst Łukasza Buszmana bardzo mnie zainteresował. Nie tylko 
dlatego, że w trakcie czytania bardzo się ubawiłam ale też dlatego, że 
tra�ł do mnie jako do Ślązaczki.  Treść na pewno pozwoli odbiorcom 
uśmiechnąć się i rozweselić - obecnie tak bardzo nam wszystkim tego 
oddechu i rozrywki potrzeba – ale też będzie niespodziewanie bliska.  

No tak, bo co drugi Polak ogląda „Kuchenne rewolucje” i co-
dziennie jada przegrzebki? To rzecz jasna taki żart. Atut „Ankiety” 
jest zgoła inny…

AB: To fakt, że tekst napisany jest po śląsku, a zatem szczególnie 
myślę, tra� do naszej śląskiej publiczności. Hołduje lokalnemu pa-
triotyzmowi, który i we mnie jest bardzo mocno zakorzeniony. Mam 
nadzieję, że rozbudzi tęsknotę za tą naszą godką śląską. I siłą rzeczy 
ludzie powrócą do swoich korzeni, tradycji, gwary, poczucia odrębności.

No czyli jednak jak nic, tylko spis powszechny… 
Zbigniew Stryj: No rzeczywiście coś jest na rzeczy. Wpisujemy się 

w tę naszą aktualną rzeczywistość. Patrzymy na nią poprzez pryzmat 

komedii, bo nasza jednoaktówka to komedia, w której w sposób za-
woalowany i jednocześnie momentami bardzo kabaretowy poruszony 
jest temat naszej tożsamości, przynależności do ziemi, jej granic 
umownych. A to wszystko w sosie takiego realistycznego, zwykłego 
zdarzenia w obrębie gospodarstwa domowego, jakich na Śląsku, 
przypuszczam, jeszcze jest wiele. Oczywiście nie będziemy zdradzać 
fabuły, natomiast puenta jest zaskakująca. Sam jak przeczytałem, by-
łem zdziwiony. My już tak trochę wszyscy mamy, a szczególnie ludzie 
teatru - oglądając coś, słuchając, czytając: o tak myślałem, wiedziałem, 
że to się tak skończy, wiem, wiem, do czego zmierza autor. A w tym 
przypadku jest zupełnie inaczej. Zaskoczył mnie zupełnie! Bardzo, 
bardzo przyjemna lektura i praca nad nią też.

Jolanta Niestrój-Malisz: Żona, matka i zdeklarowana Ślązaczka. 
To moja postać. Mamy tu typowy kon�ikt: Śląsk – Zagłębie, bo ona 
opowiada się zdecydowanie po stronie Śląska. Zagłębia w ogóle nie 
bierze pod uwagę. Niespecjalnie tra�a do niej twór, jakim jest Metro-
polia Śląsko-Zagłębiowska: no Bytom, Ruda Śląska, jak najbardziej, 
ale już Sosnowiec, Czeladź – no trudno, tak się stało. Nie były to jej 
marzenia. I patrząc właśnie chociażby na moją postać, jak najbardziej 
tekst „Ankiety” można skojarzyć ze spisem powszechnym, bo postawa 
mojej postaci dokładnie określa jej przynależność. Choć oczywiście 
ankieter odwiedza dom mojej bohaterki w zupełnie innym celu. 

… i śląski na fali…
AB: No tak. Takim moim marzeniem jest, żeby docierać i kultywować 

gwarę wśród najmłodszych pokoleń. Ja wychowałam się w tradycyjnej 
śląskiej rodzinie, w której się godało i podczas zabawy z rówieśnikami 
na placu też się godało. A teraz dzieci na plac wychodzą z rzadka, 
albo nie wychodzą wcale. Obawiam się, że jeżeli nie pochylimy się 
nad tym bardziej wnikliwie i konsekwentnie, to w którymś pokoleniu 
w końcu to zaniknie, a szkoda by było. Może dzięki takim słuchowi-
skom, spektaklom, jak chociażby też „Gita story”, uda się tra�ć z tymi 
wartościami do młodzieży i wywołać dyskusję na temat ich poczucia 
tożsamości śląskiej.

JN-M: Mój tata zawsze bardzo pilnował, żeby w domu mówić 
poprawną, czystą polszczyzną i ta umiejętność szczególnie w moim 
zawodzie bardzo się przydaje. Natomiast trudno było „uciec” od 
mowy śląskiej, skoro babcia i prababcia wyłącznie godały. Chcąc, 
nie chcąc człowiek uczył się tej gwary. Pamiętam jednak, że w szkole 
nauczyciele bardzo piętnowali nas nawet za śląski akcent. Natomiast 
dziś jest jakby zwrot o 180 stopni. Śląski, Śląsk jest na fali, na topie. 
Powracamy do wszystkiego co śląskie. Jest na to moda.

Dźwięk ma szansę wygrać z obrazem?
ZB: Nigdy nie można stawiać w tych samych blokach startowych 

dźwięku i obrazu. Słuchowisko to teatr wyobraźni, w którym sami 
budujemy obraz na scenie. Tu tak naprawdę musimy wykreować sobie 
wszystko. Teatr radiowy ma swoją magię. Zawsze bardzo podziwiałem 

i szanowałem tego typu formę sztuki, twórczości. Wychowywałem się 
na bajkach pięknie nagranych przez znakomitych aktorów, reżysero-
wanych przez wielkich mistrzów, które były odtwarzane właśnie z płyt 
winylowych. No i teraz my wchodzimy do tej rzeki, w formie takiej 
miniatury teatralnej realizowanej językiem słuchowiska. Kiedy Ania 
Białoń przyszła do mnie z tym tekstem i sugestią, żeby stworzyć z niego 
słuchowisko, przeczytałem go właśnie pod tym kątem. I myślę, że cie-
kawsze będzie pozostanie w tej przestrzeni bez łączenia jej z obrazem.

Jako osoba, która przeżyła fantastyczną przygodę z zabawą 
dźwiękiem, będąc dawno temu reporterem radiowym, jestem jak 
najbardziej za słuchowiskiem. 

 AB: Myślę, że liczą się pierwsze minuty, w trakcie których uda się 
zainteresować słuchacza, albo nie! Moim założeniem było przygotowanie 
tekstu do nagrania nie dłuższego niż 20 minut. Zwartego i dynamicz-
nego. To świetny sprawdzian dla nas – twórców słuchowiska, ale też 
i słuchaczy – na ile jesteśmy się w stanie skupić swoją uwagę na wyłącznie 
przekazie dźwiękowym. Nie jest to łatwe na pewno szczególnie dziś, kiedy 
zewsząd jesteśmy bombardowani różnego rodzaju formami dźwiękowo-
-wizualnymi. Kiedy z początkiem pandemii w sieci pojawiało się coraz 
więcej transmisji, czy wcześniej zarejestrowanych spektakli, koncertów, 
wirtualnych wycieczek na przykład po ekspozycjach muzealnych, również 
słuchowisk,  sama z zainteresowaniem śledziłam właściwie wszystko, co 
można było zobaczyć on-line. Po roku czasu odczuwam coś w rodzaju 
przesytu, dlatego dla nas twórców ogromne wyzwanie, żeby wypuścić coś, 
co będzie atrakcyjne i na tyle konkurencyjne, że przyciągnie tego odbiorcę.

Nie pierwszy raz realizujecie, tworzycie w tym zespole. Przypo-
mnijmy: pierwszy raz spotkaliście się przy produkcji „Gita story”. 
Potem były przedsięwzięcia plenerowe. Są też już nowe wspólne 
bardzo konkretne plany.

JN-M: Praca przemiła! Po raz któryś przemiła, bo to nie pierwsza 
realizacja. Pierwsza: wspomniana „Gita story”. Wspólnie pracowaliśmy 
nad widowiskiem plenerowym z okazji 100lecia wybuchu pierwszego 
powstania śląskiego „Zaczęło się w Mysłowicach”. Projekty teatralne: 
„Żywi ludzie”, „Powstanie w nas”. No a ze Zbyszkiem współpracujemy 
właściwie od naszego pierwszego spotkania w Teatrze Nowym. Teraz 
realizujemy słuchowisko i następne planowane przedsięwzięcia, których 
bliżej na razie nie będziemy zdradzać. 

ZS: To są przedsięwzięcia, których my chcemy. Zrobiliśmy już kilka rea-
lizacji wspólnie. Mamy za sobą wspaniałe przygody teatralne, koncertowe 
i wciąż jest ochota na kolejne w tym zespole, albo nieco zmienionym. To 
artyści Teatru Nowego w Zabrzu i Miejskiego Centrum Kultury w Rudzie 
Śląskiej, które jest w trakcie przekształcania w Teatr Impresaryjny. Praca 
w takim składzie to ogromna przyjemność. To wartość dodana!

ROZMAWIAŁA HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK
A ja od siebie dodam, że jeśli ktoś ma ochotę przekonać się, czy 

konsumpcja przegrzebków może mieć jakieś skutki uboczne, albo nie 
daj Boże okazać się ciężkostrawna, zapraszam na kanały YT MCK 
w Rudzie Śląskiej już od 18 czerwca. Weźcie udział w „Ankiecie” 
i poddajcie się jej testowi na skupienie uwagi.

„Ankieta”: sztuka autorstwa Łukasza Buszmana, pochodząca ze 
zbiorów konkursu „Jednoaktówka po śląsku”

Adaptacja: Anna Białoń
Reżyseria: Zbigniew Stryj
Występują: Jolanta Niestrój-Malisz, Anna Białoń, Jan Woldan i Zbi-

gniew Stryj.
Produkcja realizowana jest w ramach projekt Śląski na fali”. Promując 

mowę śląską, tradycje, podejmuje dialog międzypokoleniowy, także 
dotyczący panujących antagonizmów. Projekt Został s�nansowany ze 
środków Fundacji PZU. 

ROZMOWA�Z�TWÓRCAMI�SŁUCHOWISKA�„ANKIETA”,�POWSTAŁEGO�NA�KANWIE�JEDNOAKTÓWKI�ŁUKASZA�BUSZMANA�POD�TYM�SAMYM�TYTUŁEM:�ANNĄ�BIAŁOŃ,�

JOLANTĄ�NIESTRÓJ�MALISZ�I�ZBIGNIEWEM�STRYJEM.

ZDJĘCIE:�PATRYCJA�RYGUŁA-MAŃKS
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30? A może 239-lecie?
Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich świętuje 
swój jubileusz. Dokładnie w 2021 roku przypada jego 
…-lecie. Ilu –lecie? Zapraszam do wspólnego rozwiąza-
nia tejże zagadki i do muzealnych wnętrz.

Bo sale wystawowe są w końcu otwarte dla zwiedzających. I fakt 
ten tak zaskakująco przyjemny, emocjonujący, że postanowiłam prze-
konać się o tym na własne oczy i doświadczyć rozkoszy odkrywania, 
oglądania już nie wirtualnego, ale �zycznego. A w mojej wycieczce po 
ekspozycjach Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich opro-
wadza mnie jego gospodarz: dyrektor Wojciech Grzyb. I rzeczywiście 
przemierzanie tych przestrzeni, odkrywanie siemianowickich zbiorów 
niemalże w 100 procentach będących oryginalnymi to przygoda zaiste 
niezwykła. Tym większa, że tak naprawdę po długotrwałym lockdownie, 
byłam jedną z pierwszych osób, która muzeum odwiedziła. – Czas 
pandemii to czas ani łatwy, ani trudny, na pewno nowy, taki z którym 
nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia, czas który mocno ogranicza 
nasze działania – mówi dyrektor Muzeum Miejskiego w Siemianowi-
cach Śląskich Wojciech Grzyb. – Od 20 lat pracuję w muzealnictwie 
i czegoś takiego jeszcze nie było, że musieliśmy zamknąć drzwi przed 
naszymi zwiedzającymi! To ewenement! Jednak ten czas już za nami 
i myślimy intensywnie o tym, jak gości z powrotem powitać? I to cieszy 
ogromnie! Miniona Noc Muzeów – nareszcie mogliśmy ich podjąć. 
Przyszli stali bywalcy, ale było też sporo nowych twarzy. Chcieli nas 
odwiedzić, być z nami. Noc Muzeów zakończyła się przecież o 2.00 
w nocy! Wielka, wielka radość. Niesamowite uczucie – po roku cza-
su! Niby zawsze to wiedzieliśmy, ale bardzo mocno odczuliśmy, jak 
ważni i jak drodzy są dla nas nasi goście – cieszy się Wojciech Grzyb.

Jak jednak mówi dyrektor Muzeum Miejskiego w Siemianowicach 
Śląskich, brak odwiedzających w trakcie lockdownu wcale nie oznaczał, 
że w muzeum nie działo się nic. Wręcz odwrotnie. – Wystawy to tylko 
część naszej pracy. Ale, żeby powstały to do tego potrzeba szeregu działań, 
których odwiedzający nie zobaczy: to między innymi szukanie eksponatów, 
opisywanie ich, konserwacja. Pandemia zmusiła nas też do zmiany myślenia 
o naszym funkcjonowaniu. Chcąc, nie chcąc, musieliśmy otworzyć się 
na nowe technologie, okiełznać je, by zaprosić naszych gości do wirtual-
nego zwiedzania. To oczywiście takie pół środki, bo nic nie jest w stanie 
zastąpić osobistego kontaktu zwiedzającego z eksponatem – podkreśla. 

W trakcie Nocy Muzeów została otwarta wystawa topowych 
eksponatów znajdujących się w muzealnych magazynach. Będzie 

ją można odwiedzać do grudnia tego roku. Natomiast w przeciągu 
jej trwania, będzie dwa razy odświeżana, zmieniana (w lipcu i paź-
dzierniku), będą dodawane i wymieniane eksponaty. W grudniu 
– uroczysty �nisaż.

Zasoby Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich są tak 
różnorodne, jak różnorodna jest historia dawnego Grodu Siemiona, 
ale i całego Śląska. Z wielką pieczołowitością muzealnicy pochylili się 
nad tematem Powstań Śląskich. Jak mówi Wojciech Grzyb, obliguje 
do tego głównie postać Wojciecha Korfantego, który jak wiadomo 
z Siemianowic Śląskich pochodził. W mieście jego ślad jest bardzo 
mocno widoczny. – Osoba Korfantego jest dla nas podstawą, punk-
tem wyjścia. W niedalekim sąsiedztwie muzeum przecież stał dom, 
w którym się urodził. Od czasu do czasu odwiedza nas pan senator 
Bronisław Korfanty, stryjeczny wnuk Wojciecha Korfantego! Histo-
ria powstań śląskich jest bardzo mocno zaakcentowana w  naszym 
muzeum. One przecież na tych ziemiach się toczyły – zaznacza 
dyrektor Grzyb.

Warto podkreślić, że w mieście powstaje mural upamiętniający 
tamte czasy. Piecze merytoryczną nad przedsięwzięciem trzyma 
Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich oraz historyk dr. hab. 
prof. UE Zdzisław Janeczek. 

Malowidło będzie widniało na budynku spółki ROSOMAK S.A. 
produkującej transportery wojskowe. To powierzchnia blisko pół 
km². Autorem i wykonawcą tego historycznego gra�tti,  jest Wojciech 
Walczyk, artysta, który wykonał już między innymi serię murali 
o tematyce powstańczej w Katowicach. 

Mural to wspólna inicjatywa spółki Rosomak S.A. oraz Fundacji 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Założenie: hołd dla lokalnej społeczno-
ści, która bohatersko walczyła w powstaniach o uznanie tożsamości 
narodowej, stąd też wśród postaci uwiecznionych na muralu nie 
zabraknie postaci historycznych związanych bezpośrednio z Siemia-
nowicami Śląskimi. 

A proces powstawania muralu można śledzić na pro�lach spo-
łecznościowych �rmy oraz Urzędu Miasta :https://www.facebook.
com/rosomaksa oraz https://www.facebook.com/siemianowice.
dobreboslaskie

Obok muralu zostanie umieszczona tablica pamiątkowa dedyko-
wana powstańcom. 

 A teraz pochwalę się! Miałam to szczęście, że także pewnie jako jedna 
z niewielu, widziałam duszę! Jaką? Przekonajcie się sami! Znajdziecie 
ją w Muzeum Miejskim w Siemianowicach Śląskich.

Jest także pracownia Antoniego Halora, plastyka, literata, �lmowca, 
bardzo ważnego dla miasta artysty, postaci. I największa w Polsce 
kolekcja lamp górniczych! I wiele innych prawdziwych perełek, które 
po prostu trzeba zobaczyć!

Kiedy tak spacerujemy po salach ekspozycyjnych, kiedy bardzo 
wyraźnie słychać każdy krok na drewnianej podłodze, kiedy tak 
patrzę na belkowane sklepienia, myślę sobie, że z tym 30-leciem to 
chyba nie do końca prawda? Muzeum Miejskie w Siemianowicach 
Śląskich bowiem znajduje się w starym Spichlerzu Dworskim, na-
lężącym do rodu Donnersmarcków. Jego historia sięga zatem 1782 
roku! A data została wyryta na jednej z belek u su�tu. Natomiast, 
jak w końcu rozwiązuje naszą zagadkę Wojciech Grzyb, muzeum 
w zabytkowym obiekcie, działa od 1991 roku. Wcześniej znajdowała 
się tu Izba Tradycji Ruchu Robotniczego i Muzeum Społeczne, które 
przybliżało naszą historię. Ale dokładnie 30 lat temu uchwała Rady 
Miejskiej. Dlatego tak naprawdę obie liczby dla roku jubileuszowego 
są prawdziwe. – Miejmy nadzieję, że daty te będą się powielały: 60, 90. 
Tak, żeby dobić do tej setki, jak to w tym roku III Powstanie Śląskie 
– kwituje Wojciech Grzyb.

A ten z Was, kto jeszcze nie tra�ł do siemianowickiego Muzeum 
Miejskiego, niech czym prędzej zaległości nadrobi. W czerwcu – ot-
warcie nowej wystawy! Jakiej? Tu dyrektor uśmiecha się tajemniczo: 
„To ma być niespodzianka! Zapraszam do śledzenia naszej strony 
internetowej, mediów społecznościowych. Tam niebawem pojawią 
się informacje”. A ja gorąco zachęcam do eksplorowania Muzeum 
Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. Już sam obiekt z zewnątrz 
robi wrażenie co najmniej niesamowite! Pięknie położony w Parku 
Miejskim zachwyca swoją architekturą. Od razu czuć ducha przecie-
kawej historii i chęć, by poznać ją bliżej, przekraczając jego progi. 
I takie oby jak najczęstsze ich przekraczanie rekomenduję!

HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

Sale wystawowe Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich:
Z dziejów Siemianowic Śląskich
Antoni Halor – Opowieści miasta z rybakiem w herbie
Czym zbrojny Górnoślązaków  w XX w.
CARBON – Skarby Silesii
Wnętrza mieszkalne i gospodarskie w I połowie XX wieku
Galeria „Po Schodach”
Galeria „Nad Gylendrem”
Galeria „Piwnica”
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ZDJĘCIA:�MUZEUM�MIEJSKIE�W�SIEMIANOWICACH�ŚLĄSKICH
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Realizacja kolejnego projektu w Zespole Szkół Technicznych nr 
1  w Chorzowie „Euro prakty”” jest wyrazem chęci zapewnienia 
uczniom możliwości praktycznej nauki zawodu, a także nauki 
języka obcego zawodowego na jak najwyższym poziomie, dającym 
satysfakcję osobistą i umożliwiającym absolwentom zdobycie pracy 
odpowiedniej do ich oczekiwań i potrzeb. 

Cel główny projektu to ułatwienie uczestnikom startu w dorosłe 
życie zawodowe. Zostało to osiągnięte poprzez realizację celów 
szczegółowych: umożliwienie uczestnikom podniesienia kwali-
�kacji zawodowych, zgodnych z potrzebami rynku pracy oraz 
kwali�kacji językowych, ale też możliwość poznania różnorodności 
kulturowej Europy. Cele te, osiągnięte dzięki umiędzynarodo-
wieniu kształcenia w  ZST nr 1 w Chorzowie przyczyniają się do 
podniesienia poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności 
dostosowanych do potrzeb rynku pracy, poszerzają międzynarodowy 
wymiar szkolenia i kształcenia uczniów tej szkoły. Uczestnikami 
projektu jest 45 uczniów technikum kształcących się w zawodach: 
technik informatyk, technik elektronik, technik reklamy, technik 
chłodnictwa i klimatyzacji. Staż jest dla młodzieży świetną szkołą 
samodzielności, poprawia ich poczucie własnej wartości, wzmacnia 
pewność siebie, przyczynia się do rozwoju osobistego, a praca za 
granicą, często w wielonarodowym zespole pozwala im poznać 
i zrozumieć wartość różnorodności kulturowej Europy. Udział 
w projekcie stażowym pozwoli uczniom wyprzedzić konkurentów 
na rynku pracy, ułatwi stabilizację zawodową i życiową oraz. Osiąg-
nięcie zakładanych celów projektu umożliwi uczestnikom zdobyć 
przewagę konkurencyjną w staraniach o pracę, pozwoli uwierzyć 
we własne siły i pomoże uniknąć wykluczenia społecznego tym, 
którzy ze względu na sytuację materialną, rodzinną i in. są nim 
zagrożeni. Oznacza to mocne wsparcie mobilności uczestników 
na europejskim rynku pracy.

Międzynarodowe kształcenie
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Mammogra�a

»�to�badanie�rentgenowskie,�

proste,�krótkie�i�nieinwazyjne;

»�umożliwia�rozpoznanie�zmian�

patologicznych�i�nowotworowych�

w�piersi;

»�jest�bezpłatna,�nie�wymaga�

skierowania�i�nie�ma�znaczenia�

adres�zamieszkania�pacjentki;

»�wykonywana�w�mammobusie�

w�żadnym�stopniu�nie�odbiega�

standardem�od�badania�w�placów�

ce�stacjonarnej.

�����o�o�

Z�badań�mammogra�cznych�

w�ramach�programu�pro�lakty�

ki�raka�piersi�mogą�skorzystać�

wszystkie�ubezpieczone�kobiety�

w�wieku�50-69�lat,�które�w�przez�

ostatnie�24�miesiące�nie�korzystały�

z�tego�programu�i�nie�chorowały�

na�raka�piersi.

Co�zabrać�ze�sobą�na�badanie?

»�dokument�tożsamości�potrzeb�

ny�przy�rejestracji;

»�okulary�będą�potrzebne�przy�

wypełnianiu�ankiety�(dotyczy�osób�

z�wadą�wzroku);

»� zdjęcie� i�opis� poprzednie�

go�badania,�jeżeli�mammogra�a�

wykonywana�jest�po�raz�kolejny.�

Pomoże�to�lekarzowi�zinterpreto�

wać�wynik,�a�w�wielu�przypadkach�

pozwala�uniknąć�wykonywania�

dodatkowych�badań.

Jak�przygotować�się�

do�badania?

Do�mammogra�i�nie�trzeba�się�

specjalnie�przygotowywać.�War�

to�nie�zakładać�biżuterii�na�szyję�

oraz�ubrać�się�wygodnie,�ponie�

waż�konieczne�będzie�rozebranie�

się�do�pasa.�W�dniu�badania�na�

umytą�skórę�nie�należy�stosować�

dezodorantu�z�talkiem,�balsamu�

ani�kremu.

�

Szczegółowy�wykaz�pracowni�

stacjonarnych�oraz�harmonogram�

postojów�mammobusów�znajduje�

się�na�stronie�internetowej:�h�ps://

www.nfz-katowice.pl�

Mamo!�Mamo!�Mammobus!
Mammogra�a�w�mammobusie

Producent naturalnych maseł orzechowych 
Maslove na rynku działa od ponad pięciu lat. 
Jednak to obecny okres, w którym mierzymy 
się z COVID-19 tak naprawdę zwery�kował 
biznes. Pomimo trudnego, pandemicznego 
okresu marka coraz lepiej radzi sobie na 
rynku. Na przestrzeni 
ostatnich miesięcy 
wytwórca musiał 
trochę zmienić 
swój model bi-
znesu i z powodu 
zamknięcia siłowni 
oraz klubów �tness, 
które były głównym 
odbiorcą maseł orze-
chowych przestawić 
się na sprzedaż inter-
netową. Jak się okazało 
był to strzał w dziesiątkę, ponieważ masło 
orzechowe cieszy się uznaniem klientów 
a ta forma robienia zakupów jest coraz bar-
dziej popularna. - Z miesiąca na miesiąc 
zauważamy, że nasze produkty sprzedają się 
coraz lepiej. Stwierdzić można, że w dobie 
obostrzeń ludzie zaczęli więcej zakupów 
dokonywać poprzez internet – mówi Maciej 
Basiński. Właściciel marki Maslove.

W chwili obecnej Klienci mogą wybrać 
spośród 16 różnych smaków. Są to m.in 
pistacje, arahidy, makadamia, czy masło 
z orzechów pekan.  Maslove wytwarzane jest 
w opakowaniach zbiorczych dedykowanych 
dla branży Horeca. - Z naszych wyrobów 

chętnie korzystają 
lodziarnie, cukier-

nie oraz cateringi 
dietetyczne dla 
których Maslo-

ve jest ważnym 
e l e m e n t e m 
w konstruowaniu 
diety – podkreśla 
Maciej Basiński. 
W związku z roz-
wojem tego kanału 

sprzedaży planowane 
jest w najbliższym czasie ułatwienie procesu 
zakupowego. 

- Nie wykluczamy, że w najbliższym czasie 
pojawią się nowe rozwiązania zarówno dla 
Klientów detalicznych jak i biznesowych. 
Wsłuchujemy się w zapotrzebowanie rynku 
i staramy się reagować. na sugestię naszych 
kontrahentów. - dodaje właściciel Maslove 
Maciej Basiński.

Naturalne orzechy zamknięte 
w słoikach. Pasta orzechowa Maslove 
podbija rynek
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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.

Klimat�w�naszym�kraju�dynamicznie�się�zmienia.�Na�przemian�zdarza�

nam�się�więc�narzekać�na�brak�deszczu,�by�później�uskarżać�się�na�zbyt�

intensywne�i�długotrwałe�opady.�Warto�zatem�nauczyć�się�odpowiedniego�

korzystania�z�wody,�radzenia�sobie�z�jej�brakiem�lub�nadmiarem,�

Może�najwyższy�czas�zbierać�deszczówkę�lub�zagospodarować�ją�na�

swoim�terenie?

Takie�działanie�pozwoli�Ci�czerpać�wiele�korzyści,�takich�jak:�

Ograniczenie�zużycia�wody�wodociągowej

Zapewnienie�lepszej�wody�dla�roślin�ogrodowych,�ponieważ�woda�

deszczowa�nie�zawiera�chloru

Zmniejszenie�odpływu�wody�burzowej�z�domów�i��rm,�ograniczenie�

ryzyka�podtopień

Zapewnienie�zapasowego�źródła�wody�na�wypadek�awarii

Podejmij�EKOWYZWANIE�!

Czy�wiesz,�że�w�zeszłym�roku�zło�

żono�ponad�25�tysięcy�wniosków�

o�dotację�w�programie�Moja�Woda�

-�najwięcej�w�województwie�śląskim?�

W�tym�roku�przewidziano�dopłaty�do�

20�tys.�instalacji�na�terenie�kraju.�

DLATEGO�NIE�WARTO�ZWLE�

KAĆ!�Im�dłużej�się�zastanawiasz,�tym�

większe�ryzyko,�że�inni�Cię�ubiegną�

w�wyścigu�o�dopłatę.�

Decydując�się�na�instalację�zatrzy�

mującą�wody�opadowe�teraz�możesz�

zapewnić�sobie�do�nansowanie�z�pro�

gramu�Moja�Woda!�Przydomowe�in�

stalacje�zatrzymujące�wody�opadowe�

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

domowych�budżetów.�Dzięki�temu�

odciążamy�kanalizację�i�zmniejszamy�

ryzyko�podtopień�powodowanych�

ulewnymi�deszczami.

Przypominamy�że�jeszcze�tylko�do�

10�czerwca�br.�można�składać�elek�

troniczne�wnioski�do�Wojewódzkiego�

Funduszu�Ochrony�Środowiska�i�Go�

spodarki�Wodnej�w�ramach�drugiego,�

kończącego�się�już�naboru�w�progra�

mie.�Serdecznie�zachęcamy.

Ulicami�naszego�miasta�przemierza�SAMOCHÓD�DO�ZADAŃ�SPECJAL�

NYCH�Nie�straszna�mu�żadna�awaria�kanalizacyjna.�POZNAJCIE�WUKO!

Pojazd�ciśnieniowo-ssący�przeznaczony�do�mycia�i�udrażniania�kanałów�

wodą�pod�wysokim�ciśnieniem.�Za�pomocą�węża�wysokociśnieniowego�oraz�

profesjonalnej�dyszy�z�wieloma�strumieniami�woda�rozbija�twarde�zatory,�

tym�samym�udrażniając�kanalizację�w�sposób�szybki�i�bardzo�skuteczny.�

Samochód�ma�również�możliwość�mycia�i�jednoczesnego�odsysania�

nieczystości�do�zbiornika�w�aucie.�Zbiornik�jest�w�stanie�pomieścić�około�

6000�litrów�wody.�

Dzięki�WUKO�możemy�sprawnie�eksploatować�mysłowicką�sieć�kanali�

zacyjną�w�sposób�bezpieczny�dla�środowiska�ponieważ�woda�nie�zawiera�

żadnych�substancji�chemicznych.

Mysłowicka�woda�z�kranu�jest�smaczna,�zdrowa�i�zdecydowanie�tańsza�od�wody�butelkowanej.

Cena�-�1�litra�wody�<�mniej�niż�1�grosz!

Jakość�wody�wodociągowej�określa�polskie�prawo�oraz�regulacje�Unii�Europejskiej.�Woda�z�kranu�w�Mysłowicach,�

Wrocławiu�i�Paryżu�spełnia�te�same�wymagania!

Zapraszamy�do�zapoznania�się�z�wynikami�wody�pobranej�w�maju.
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...
Toasty�raczej�mlekiem�lub�sokiem�

strój�niekoniecznie�wieczorowy�

nastał�dzień�święta�jak�z�każdym�rokiem�

świętować�cały�świat�gotowy�
�

I�tu�nie�ważny�wzrost�zawód�waga�

zbędne�fanfary�i�poeci�

dziś�nikt�patosu�nie�wymaga�

świętujmy�święto�wszystkich�dzieci�
�

Więc�wyruszamy�po�prezenty�

by�uszczęśliwić�naszą�pociechę�

jak�ten�grudniowy�Mikołaj�Święty�

chcemy�się�cieszyć�pociechy�śmiechem�
�

A�gdy�pomysłu�brak�przyjaciele�

na�to�co�dziecko�chciałoby�dostać�

można�dać�banknot�lub�zrobić�przelew�

sprawdzony�patent�koncepcja�prosta�
�

A�jeśli�prezent�ma�być�materialny�

to�też�bierzemy�byka�za�rogi�

ma�być�markowy�i�unikalny

i�przede�wszystkim�musi�być�drogi

A�ja�inaczej�trochę�to�widzę

i�w�mojej�głowie�myśl�się�kołacze

ja�własnej�tezy�się�nie�wstydzę

że�można�zrobić�to�inaczej

Można�dać�dziecku�swojemu�uśmiech

każdego�ranka�nie�jeden�raz

i�serce�które�z�miłości�puchnie

i�podarować�mu�swój�czas

Obdarowujmy�tak�nasze�dziatki

bo�przecież�wszyscy�tego�chcemy

może�przy�święcie�ojca�czy�matki

od�nich�to�samo�dostaniemy

 ZBIGNIEW STRYJ

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

01.06� wt� godz.�9:30�i�17:00� Ile�żab�waży�księżyc� Scena�Ateneum,�ul.�Św.�Jana�10
� � � –�spektakl�na�Dzień�Dziecka�
05.06� so� godz.�11:30� Łysek�z�pokładu�Idy� Scena�Ateneum,�ul.�Św.�Jana�10
06.06� nd� godz.�16:00� Łysek�z�pokładu�Idy� Scena�Ateneum,�ul.�Św.�Jana�10
20.06� nd� godz.�12:00�i�16:00� Kopciuszek� Scena�Ateneum,�ul.�Św.�Jana�10
22.06� wt� godz.�9:30� Kopciuszek� Scena�Ateneum,�ul.�Św.�Jana�10
23.06� śr� godz.�9:30� Kopciuszek� Scena�Ateneum,�ul.�Św.�Jana�10
24.06� cz� godz.�9:30� Kopciuszek� Scena�Ateneum,�ul.�Św.�Jana�10
26.06� so� godz.�11:30� Calineczka� Scena�Ateneum,�ul.�Św.�Jana�10
27.06� nd� godz.�16:00� Calineczka� Scena�Ateneum,�ul.�Św.�Jana�10

Dział�Organizacji�Widowni:�tel.�32��253�79�26,�32�602�92�56,��
e-mail:�dow@ateneumteatr.pl��

CZERWIEC�2021
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Oddział�
Teatralno-Filmowy

ul.�Kopernika�11

CZERWIEC�2021

-�wystawa�stała�„Muzeum�Barbary�
i�Stanisława�Ptaków”�

-�wystawa�czasowa�„Dwurnik.�
TOTALNIE”.

-�w�każdą�środę�2.06,�9.06,�
16.06,�23.06,�30.06�-�w�ramach�
zwiedzania�wystawy�stałej��można�
u�nas�obejrzeć��lmy:�„Wielobarwna�
Barbara�Ptak-bene�s”,�„Kronika�
rodzinna�i�towarzyska�–�z�wizytą�
u�Barbary�i�Stanisława�Ptaków”�
oraz�„Oskarowe�kos�umy�Barbary�

Ptak”.�

Chciałbyś�obejrzeć�ciekawy��lm,�
a�obawiasz�się�jeszcze�wyjścia�
do�kina?�Przyjdź�do�nas!�W�

kameralnym�gronie�(do�6�osób),�
w�cenie�biletu�na�zwiedzanie�
wystawy�3��lmy,�które�warto�

zobaczyć!

-�17.06,�godz.�18.00�–�Co�widać�
w�kulturze.�Rozmowa�z�Jackiem�

Kurkiem.�

Facebook:�Kopernika�11�Muzeum�
Historii�Katowic�/www.facebook.

com/kopernika11/

Kolejna�z�„rozmów�
pandemicznych”,�nagrana�
w�pustym�salonie�Działu�

Teatralno-Filmowego.�Spotkanie��
historykiem,�eseistą,�poetą,�

animatorem�kultury,�pedagogiem,�
wykładowcą

-�24.06,�godz.�18.00�–�„Przyjaciele�
Barbary�i�Stanisława”�-�

koncert�Anny�Wolak�(sopran),�
akompaniament:�Agnieszka�Robok

spotkanie�przy�ekranie�lub/i�z�
dozwoloną�liczbą�publiczności.�

Facebook:�Kopernika�11�Muzeum�
Historii�Katowic�/www.facebook.

com/kopernika11/

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!!

Lockdown zniesiony! Stand-up wra-
ca na salony.  W całej Polsce znów 
będziemy mogli poczuć siłę stand-upu 
w postcovidowej rzeczywistości, ale 
na szczęście nie będziemy świadkami 
występów związanych z pandemią. 
Organizatorzy zapowiadają historycz-
ne występy.  

Ostatni rok był wyjątkowo trud-
ny do zniesienia, a ci, którzy kochali 
słuchać monologów, z których można 
się pośmiać, mogą odetchnąć z ulgą. 
Stand-up Polska wraca z Historyczną 
Wielką Trasą, która będzie trwała cały 
czerwiec, a artyści pojawią się w 13. 
miastach Polski. 

Dlaczego akurat historyczny te-
mat? Po pierwsze nie starczyłoby 
miast, ani czasu na opowiadanie  
o wszystkich rzeczach, które można 
by skrytykować w związku z pande-
mią, a po drugie Michał Dielagin 
zaznaczał, że „w szkole są dwa naj-
ważniejsze przedmioty: przysposo-
bienie obronne, żeby wiedzieć jak 
strzelać, i historia, żeby wiedzieć, 

do kogo”. Na występach nie będzie 
można uczyć się strzelać, ale bę-
dzie można przysposobić wiedzę 
na kogo warto mieć baczenie na 
podstawie historii - trasa będzie jej 
wielką lekcją. 

 - Inspiracją do pominięcia tema-
tyki koronawirusa było stare chińskie 
przekleństwo, które mówi „Obyś żył 
w ciekawych czasach”, a nie da się 
ukryć, że czasy mamy arcyciekawe. 
Postanowiliśmy nie zajmować się te-
matyką, którą żyjemy od ponad roku. 
Ocenę obecnej sytuacji zostawimy na-
stępnym pokoleniom komików, a sami 
zajmiemy się tym co minęło. – mówi 
Maciek Adamczyk.

 
Czego można spodziewać się 

podczas występów poza poznaniem 
historycznych anegdot? Na pewno 
posłuchamy najlepszych z najlepszych, 
bo na scenie zobaczymy Antoniego 
Syrka-Dąbrowskiego, Cezarego Jur-
kiewicza, Karola Kopca, Cezarego 
Ponttefskiego, Bartłomieja Walosa, 
Macieja Buchwalda, Sebastiana Re-

jenta, Bartosza Zalewskiego, a całość 
poprowadzi Maciej Adamczyk. - Jak 
uważał Aldous Huxley „Z historią jest 
jak z mięsnym pasztetem – nie należy 
się przyglądać, jak się go przyrządza”. 
Dlatego zapraszamy serdecznie na 
gotowy, świeżo z pieca wyjęty pasztet! 
– zachęca Adamczyk.

Trasa rozpocznie się 7 czerwca 
w Pruszkowie w Centrum Kultury 
i Sportu. Następnie artyści pojadą do 
Torunia (8 czerwca, CKK Jordanki), Je-
leniej Góry (10 czerwca, Jeleniogórskie 
Centrum Kultury), Bielska-Białej (11 
czerwca, Bielskie Centrum Kultury), 
Chełma (12 czerwca, Chełmski Dom 
Kultury), Dębicy (13 czerwca, Miejski 
Ośrodek Kultury), Gdańska (18 czerw-
ca, Stary Maneż), Słupska (19 czerwca, 
Filharmonia Simfonia Baltica), Kielc 
(22 czerwca, Kieleckie Centrum Kul-
tury), Krakowa (24 czerwca, Klub 
Studio), Warszawa (25 czerwca, Klub 
Stodoła), Lublina (27 czerwca, Cen-
trum Kongresowe UP), Trasę zakończy 
występ w Katowicach (28 czerwca, 
Katowice Miasto Ogrodów), 

Występy będą odbywać się z zacho-
waniem reżimu sanitarnego, dosto-
sowanego do każdego obiektu, gdzie 
będą występować artyści. Bilety do-
stępne na platformie eBilet - https://
www.ebilet.pl/widowiska/stand-up/
wielka-trasa-stand-up-polska/, oraz 
Kup Bilecik -  https://www.kupbilecik.
pl/baza/2671/Wielka+Trasa+Stand-
-up+Polska/ 

*Historia testis temporum, lux ve-
ritatis, vita memoriae, magistra vitae. 
Cyceron.  

Historia jest świadkiem czasów, 
światłem prawdy, życiem pamięci, 
nauczycielką życia.

A my mamy dla Was bilety na wy-
darzenie 28.06.2021. roku w Katowice 
Miasto Ogrodów. Czekają 2 podwójne 
zaproszenia. Wystarczy zadzwonić 
pod numer: 534-675-613 i odpowie-
dzieć na pytanie co oznacza termin: 
Stand-up?

Rusza Historyczna Wielka Trasa 
Stand-up Polska 

DYREKCJA�TEATRU�ZASTRZEGA�SOBIE�PRAWO�ZMIAN�W�REPERTUARZE
Realizacja�zaplanowanych�działań�jest�uzależniona�od�zgód�i�obostrzeń�sanepidu.

Bardzo Twórcze Wakacje
Pod takim hasłem rusza wspólna inicjatywa 

Teatru Czarnego Tła i Pracowni Działań Twór-
czych. To przemiłe zaproszenie do udziału na 
wakacyjne warsztaty.

Organizatorzy zapraszają dzieci, młodzież 
i dorosłych. - Przygotowałyśmy bogatą ofertę 
propozycji spędzenia wolnego czasu, dzięki 
której można zyskać nowe pasje i nowych zna-
jomych – zachęca założycielka Taetru Czarnego 
Tła w Chorzowie Aleksandra Kajewska. - Mamy 
różnorodne zajęcia dla dzieci, żeby rozwijały 
zainteresowania, cotygodniowe - dla nastolatków, 
żeby odciągnąć ich od ekranów swoich urządzeń 
i nośników elektronicznych i dla dorosłych, żeby 
się odstresowali – podkreśla.

A będą to między innymi Mamy nietypowe 
warsztaty poświęcone książce oraz spotkania 
rysunkiem, witrażem i gliną. Więcej na: www.
aleksandra-luna-art.blogspot.com. HGM
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NASZE RECENZJE

GWIAZDY�GOTUJĄ

POLECA:��
IRENA�SANTOR

ZUPA�FASOLOWA

Nie jest o nie na pewno trudno, gdy osiągamy tak 
zwany wiek średni, a gdy dodatkowo wypijemy parę 
głębszych, no to już może być zgoła ponuro, żeby 
nie powiedzieć mrocznie… Wtedy zupełnie śmiało 
możemy dojść do wniosków i odkryć co najmniej 
niewesołych – na przykład, że nasze życie absolutnie 
nie ma sensu. Gdy mamy szansę, jak najszybciej 
położyć się do własnego łóżka i zasnąć, jest nadzieja, 
że dane nam będzie nasze życie przeżyć od nowa… 
No byłoby cudownie! 

Myślę, że jeśli nie każdy, to wielu z nas znalazło się 
w podobnej sytuacji, jak główny bohater opowieści 
„Piekło i raj”, najnowszej premiery Teatru Rozrywki. 
Podobnej… No bo po sporej ilości wódki w stanie 
depresyjnym… Można tra�ć aż na piekła dno!

Śnisz…”Raj, którego nocą pragniesz, tak jak ja…” 
A te pragnienia spełnić potra�ą i pozwolą odkryć, co 
w życiu jest najistotniejsze: Anioł, Diabeł i Śmierć no 
i rzecz jasna Jaromir Nohavica. Zespół chorzowskiej 
sceny bowiem na podstawie muzyki i tekstów czeskiego 
barda tworzy bardzo osobisty, zmysłowy obraz, niczym 
senne marzenie, które porusza tak cenne wartości, jak 
poczucie samotności, potrzebę bliskości, obecności 
drugiej osoby, a nade wszystko miłości. - Temat główny, 
czyli kryzys wieku średniego, przekładamy sobie na 
istniejące w naszej kulturze obrazy i pojęcia na Diabła 
i Anioła -skoro każdy z nas ma Anioła Stróża, to pewnie 
ma i Diabła Stróża - no i na Śmierć, która – jak śpiewa 

Nohavica – jest wszechobecna– mówi reżyser spekta-
klu Krzysztof Prus. -  Nasz bohater zmaga się z tymi 
trzema postaciami, co do których nie wie z jakiego 
pochodzą świata, ale one mu to wytłumaczą w odpo-
wiednim momencie, kiedy go spotka to, co każdego 
spotkać musi. Wbrew pozorom spektakl jest chwilami 
zabawny – zapewnia reżyser. To czeskie poczucie 
humoru, które ma tak wielu miłośników na czele, jak 
sądzę, z reżyserem Krzysztofem Królem. - Piosenki 
Jaromira Nohavicy pojawiły się w moim życiu dosyć 
niespodziewanie - było to siedemnaście lat temu, gdy 
pracowałem w Czechach i tam usłyszałem, najpierw 
muzykę, a potem zaczął do mnie docierać sens słów. 

Pracując w czeskim Cieszynie, miałem nadzieję, że 
nauczę się języka czeskiego, ale tam wszyscy potra�ą 
mówić po polsku, więc nie bardzo się dało. Wcześ-
niej jednak studiowałem i robiłem przedstawienie 
w Bratysławie i tam poznałem słowacki, na tyle bliski 
czeskiemu, że część tekstów Nohavicy zrozumiałem, 
a część sobie pewnie wymyśliłem, bo każdy Polak 
uważa że zna język czeski. I może to zadecydowało że 
powstało to przedstawienie, ponieważ pewne światy, 
które są u Nohavicy, są mi bliskie. A tak na poważnie… 
być może chodzi o to, że zetknąłem się z tą poezją 
i tą muzyką w specy�cznym dla mężczyzny momen-
cie kryzysu wieku średniego. Bez większego wysiłku 

urodził się pomysł tego spektaklu – nagle te piosenki 
zaczęły do mnie przemawiać jakimiś głosami, kojarzyć 
się z obrazami. Wiem, wiem, jak to brzmi – jak ktoś 
słyszy głosy i widzi obrazy to albo jest wariatem, albo 
artystą. W każdym razie powinien coś z tym zrobić. Nie 
udałem się do lekarza, tylko do teatru. Pomysł czekał 
na realizację kilkanaście lat, rozrósł się o kilka nowych 
piosenek Nohavicy które powstały w międzyczasie – 
zaznacza reżyser „Piekła i raju”.

„Piekło i raj” to spektakl muzyczny, w którym 
kwestie aktorskie są wyłącznie śpiewane, jest muzyka 
na żywo, co daje widzowi doświadczyć czegoś zupeł-
nie niecodziennego. Niezwykła scenogra�a rodem 
z sennego koszmaru z dziwnymi pejzażami, stworami, 
momentami tak bardzo śląskimi. – Bardzo nam 
zależało na tym, żeby to nie był koncert przebojów 
Jaromira Nohavicy, lecz by był to spektakl teatralny, 
gdzie jest ważna muzyka, ważny jest tekst, bardzo 
ważne są obrazy. Dużą wagę przywiązywaliśmy do 
kształtu plastycznego tego przedstawienia, by stworzyć 
swoisty sen sceniczny. Najważniejsze jest aktorstwo, 
bo w teatrze najważniejszy jest aktor – kwituje reżyser. 

A ja gorąco zachęcam, by ten sen przyśnił się 
i Wam, Drodzy Czytelnicy, nie tylko we własnym 
łóżku, ale głównie na widowni Teatru Rozrywki, bo 
„Piekło i raj” jest bo prostu w „pytę”! Sama czym prę-
dzej kładę się spać, by nadal śnić… Oby jak najdłużej.

HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

Egzystencjalne mary, czyli sens życia według Nohavicy
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ok.�2�litry�wody
�200�g�białej�fasoli�

200�g�wędzonki�-��żeberek�lub�boczku�
2�kawałki�kiełbasy��
�4-5�średnich�ziemniaków
2�marchewki

1�pietruszka
1�cebula
1�ząbek�czosnku
3�liście�laurowe

4�ziela�angielskie
�1�łyżka�masła
1�płaska�łyżka�mąki
1�łyżka�oliwy�

1�łyżka�majeranku
sól�
pieprz

Fasolę�zalać�wodą�i�zostawić�do�namoczenia�na�ok.�
12�godzin.

Odlać�wodę�i�przepłukać�fasolę.�Zalać�ok.�2�litrami�

wody.
Dodać�wędzonkę,�liście�laurowe�oraz�ziele�angielskie.
Ugotować�na�wolnym�ogniu�do�momentu,�aż�fasola�
trochę�zmięknie.

Następnie�dodać�obrane�i�pokrojone�warzywa:�
marchew�i�pietruszkę.�Kiedy�warzywa�zmiękną�dodać�
pokrojone�w�kostkę�ziemniaki.

Na�patelni�rozgrzać�1�łyżkę�oleju�i�zeszklić�pokrojoną�
w�kostkę�cebulę.�Następnie�dodać�pokrojoną�kiełbasę�
i�całość�obsmażyć.�

Kiedy�ziemniaki�będą�już�ugotowane�dodać�do�zupy�

wcześniej�podsmażoną�cebulę�z�kiełbaską.�Jeżeli�zupa�
jest�zbyt�gęsta�należy�dodać�jeszcze�trochę�wody�na�

koniec�i�doprowadzić�ponownie�do�zagotowania.
(Mięso�z�ugotowanych�żeberek�można�obrać�i�wrzu�
cić�do�zupy)�

Zupy�fasolowej�można�dodać�na�koniec�zasmażkę.
W�tym�celu�na�patelni�roztopić�masło,�dodać�łyżkę�
mąki,�całość�energicznie�zamieszać,�aż�powstanie�
charakterystyczna�zasmażka,�którą�dodajemy�do�

zupy.
Całość�przemieszać,�zagotować,�doprawić�na�koniec�
do�smaku�według�uznania�solą,�pieprzem�i�majeran�

kiem.�Można�dodać�także�czosnek.
Garnek�z�zupą�pozostawić�na�chwilę,�aby�smak�się�
przegryzł.

Zupa�fasolowa�fantastycznie�smakuje�z�kromką�
świeżego�pieczywa.
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Atut
podnoszący wartość

nieruchomości

Brak okresowych
konserwacji

i serwisowania

Ciepło dostępne
przez cały rok

Stabilna cena

Niezawodność
dostaw ciepła  


