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DRUGIE NAJBARDZIEJ ZIELONE...

... miasto w Polsce... Katowice! 
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WYSTAWA�IRENY�SZEWIŃSKIEJ�

NA�STADIONIE�ŚLĄSKIM

Ekspozycję�można�oglądać�jeszcze�do�31�lipca!�

Str.12

JEŚLI�PODRÓŻOWANIE,�TO�TYLKO�Z�TURYSTYKĄ�TRZECIEGO�WIEKU

A�jeśli�z�Turystyką�Trzeciego�Wieku,�to�pod�patronatem�medialnym�Gońca�Górnośląskiego.�W�takim�właśnie�

wymiarze�czuwamy�nad�XV�–�jubileuszową�edycją�wojaży�po�Śląsku.

Ale�nie�tylko,�bo�jak�przekonuje�niedawny�przykład…�organizator�z�chorzowskiego�Oddziału�Polskiego�Towa-

rzystwa�Turystyki�Krajoznawczej�chętnie�przybliża�seniorom�także�obszary�w�całej�Polsce.�Tym�razem�–�polskie�

Wybrzeże.�A�jak�powstała�inicjatywa�TTW?�-�Wszystko�zaczęło�się�w�2006�roku,�kiedy�to�włodarze�Chorzowa�

zainicjowali�piękny�projekt�–�wyjazdów�mających�na�celu�promocję�i�popularyzację�interesujących�turystycznie�

miejsc�znajdujących�się�w�obrębie�województwa�śląskiego.�Odkrywanie�zakątków�naszych,�najbliższych,�poznawanie�

dziedzictwa�kulturowego�regionu�i�zabytków�techniki�to�cenna�edukacja.�–�To�bardzo�ważne,�ale�nie�najważniejsze.�

Nie�to�jest�głównym�celem�naszych�wypraw�–�mówi�Mirosław�Nawrocki.�–�Podstawa�to�integracja!�I�proszę�mi�

wierzyć,�że�wektor�ten�przyciąga�jak�magnez.�Uczestnicy�zawiązują�przyjaźnie,�kontynuują�bowiem�spotkania�po�

powrocie�do�Chorzowa�i�o�to�właśnie�chodzi,�by�zaktywizować,�zintegrować,�zachęcić�do�czynnego,�interesującego�

spędzania�czasu�–�podkreśla.

A�jak�było�we�Władysławowie�?�Po�szczegóły�zapraszam�na�www.goniec-gornoslaski.pl.�Tam�także�więcej�na�

temat�ekplorowania�naszego�regionu�z�Turystyką�Trzeciego�Wieku,�która�wystartowała�planowo�3�lipca.�Informacji�

szukajcie�w�zakładce�„Podróże�z�Gońcem”.

Polecam�także�strony�www.chorzow.p��k.pl�i�www.chorzow.travel.pl���(zakładka�grupy).�

HANNA�GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Nie tylko fajki ze Zborowskiego

Oj,�nie�tylko…�Pandemia,�lockdown�i�nie�działo�się�nic?�Nic�podobnego!�A�lato?�Nabieramy�
wiatru�w�żagle!�A�szczególnie�ci,�którzy�swoje�wakacyjne�kroki�skierują�do�Muzeum�
„Górnośląski�Park�Etnografi�czny�w�Chorzowie”.       Str.7

6.08       ZeNN czyli Zespó³

               Niespokojnych Nut          

13.08    Tukej

20.08    EREMWU             

CHILL TIME 

POD SZYBEM KRYSTYN 

wszystkie pi¹tki sierpnia

g. 20.00 | SCK - Park Tradycji

ul. Orzeszkowej 12 | Siemianowice Œl.

| wstêp wolny 

27.08    Piff Parre

WSZYSTKIE NIEDZIELE SIERPNIA - PARK MIEJSKI

w SIEMIANOWICACH ŒL. | WSTÊP BEZP£ATNY

Polana przy Amfiteatrze | g. 15.00 - 17.00

Dmuchañce

Amfiteatr | g. 17.00

Animacje

                                   dla dzieci:

Wujek Tedi i Przyjaciele

Wujek Kris i Kolorowe Podwórko

wszystkie

niedziele

sierpnia, g. 16.00

zaprasza 

JULIUSZ URSYN

NIEMCEWICZ

MUZYKA U RHEINBABENÓW

- koncerty na tarasie SCK - Zameczek

ul. Oœwiêcimska 1 | Siemianowice Œl. | wstêp wolny

MUZYCZNE LATO

wszystkie soboty sierpnia | g. 17.00

w Amfiteatrze:

7.08 – KABARET MOHEROWE BERETY

14.08 – MATEUSZ TROLL I PRZYJACIELE 

21.08 – ZESPÓ£ TYROLIA BAND 

28.08 – ZESPÓ£ EMINENCE

Szczegó³y i wiêcej informacji - s. 10



A� wyszło� jak� zwykle…� albo�

jeszcze� gorzej!� I� bynajmniej�

nie�mam�tu�na�myśli� tegorocz-

nego� Euro� 2020� (które� wsku-

tek� pandemii� rozgrywane� jest�

w�2021�roku�–�po�raz�pierwszy�

w� kilkunastu� krajach� Europy).�

Coś� co� nam� się� wydaje,� zda-

je�może� być� różne� od� faktów.�

Jak� w� słynnym� studenckim�

dowcipie:� „Pan� zdawał,� a� Pani�

się� zdawało”.� Noo� to� co� nam�

się� zdaje…� W� konfrontacji� …�

Twarde� lądowanie,� albo� zimny�

prysznic.�W�przypadku�Euro�2020�–�bez�wyzłośliwiania�się�

–�mogliśmy� się� tego� spodziewać…�Natomiast� –� po� urlopie�

–�trasa:�lotnisko-hotel-hotel-lotnisko…�Uuuu,�to�już�inna�baj-

ka.�Z�jakiegoś�konkretnego�powodu�wybiera�się�wycieczki�lot-

nicze.�Jakiego?�Krótszy�dojazd�na�metę?�(Szczegółów�szukaj-

cie�na�www.goniec-gornoslaski.pl).�A�zatem…Jak�się�okazuje…�

Że�pięknie�miało�być,�a�jest�tylko�w�fi�lmie�Machulskiego!�I�tego�

się�trzymam,�bo�najwyraźniej�taniec�to�inna�bajka…�Nie�moja?

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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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,�Muzeum�Miejskie.

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�
Nucek�-�Roman�Nuckowski

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

ZABRZE:�Teatr�Nowy�Zabrze

5�LAT,�A�TAK�NAPRAWDĘ�6,�A�NAWET�7�LAT�GOŃCA�GÓRNOŚLĄSKIEGO

Tak, dokładnie 14 sierpnia minie 7 lat od kiedy działa portal: www.
goniec-gornoslaski.pl. 1 grudnia natomiast – 6 – od wznowienia 
druku po niemal 3-letniej przerwie na rynku wydawniczym. Nie 
wiem, kiedy to zleciało, ale fakty są faktami i choć szokują, zaprzeczyć 
im nie można. Aczkolwiek w osłupienie wprawiają nawet mnie. Jak 
to możliwe, że to aż tyle? 

Jak pewnie zauważyliście, zauważacie, Drodzy Czytelnicy, gazeta 
stale się zmienia. Patrząc na pierwsze wydania z 1 grudnia 2015 roku, 
a to aktualne, które oddaję Wam do lektury, tak bardzo różni się 
między sobą, że aż trudno stwierdzić, że to wciąż ten sam Goniec 

Górnośląski. A przypomnijcie sobie, jak wyglądał Goniec z grudnia 
2012! Oto poniżej jego okładka. Był to ostatni wydany w wersji pa-
pierowej egzemplarz – tygodnik - przez Goniec Górnośląski sp. z o.o.

A kontynuując nasze jubileuszowe działania, to uwadze polecam: 
„Niecodzienne wydarzenia”, jakim była Gala: Summer Show Dance 
w wykonaniu między innymi D.G.R.O. Crew. Trzeba wspomnieć, 
że taneczny pokaz wpisał się w zakończenie sezony artystycznego 
Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” , który świętuje 50 lat dzia-
łalności. Str.6! 

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

„Z�GOŃCEM�GÓRNOŚLĄSKIM�NA�WAKACJACH”

Przypominam,�że�trwa�nasz�wakacyjny�konkurs,�który,�można�powiedzieć,�stał�się�naszą�tradycyjną�już�zabawą�na�lato!�

Lubiany�przez�naszych�Czytelników,�a�zatem�zapraszam�do�udziału!

W�konkursie�co�poniektórzy�biorą�udział�co�roku.�Ci�wiedzą�doskonale,�co�w�trawie�piszczy:�Goniec�Górnośląski�oczywiście.

Dla�tych,�którym�przyjdzie�ochota�zmierzyć�się�z�konkursowym�wyzwaniem�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�liczę�na�Wasze�kreatywne�propozycje�zdjęć.�A�na�razie�mała�podpowiedź,�a�być�może�inspiracja:�zdjęcie�naszej�

jednej�z�zeszłorocznych�laureatek:�Pani�Katarzyny�Kowackiej.

HANNA�GRABOWSKA-MACIOSZEK
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P R O M O C J A

Katowice drugim najbardziej zielonym 
miastem w Polsce!
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Katowice zajęły drugie miejsce w rankingu „Europolis” Fundacji Schumana prezen-
tującym najbardziej ekologiczne polskie miasta. Stolica województwa śląskiego 
uzyskała 56 na 100 możliwych punktów, czyli o 1 punkt mniej od zwycięskiego 
Lublina. Katowice zostały docenione za wysokie nakłady na poprawę jakości po-
wietrza.

- Bardzo cieszę się z tak dobrego wyniku w tym niezależnym rankingu. To tylko potwierdze-
nie, że działania miasta na rzecz walki o czyste powietrze i duże środki na realizację zielonych 
projektów, chociażby w ramach Zielonego Budżetu, przynoszą efekty i są zauważalne nie tylko 
na Śląsku. Tylko w ubiegłym roku w Katowicach do� nansowano ze środków miasta wymianę 
1120 „kopciuchów”, a dodatkowo 134 z programu „Czyste powietrze”. Jako jedno z niewielu 
miast w Polsce nie mamy limitów na dotacje do wymiany kotłów węglowych. Każdy, kto złoży 
poprawny wniosek otrzyma do� nansowanie, które może sięgać nawet 10 000 zł. W roku 2020 
na wymianę starych kotłów przeznaczyliśmy ponad 10 milionów złotych – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic.

W niezależnym rankingu Europolis Katowice uzyskały 56 punktów na 100 możliwych. To 
wynik o zaledwie jeden punkt niższy od prowadzącego Lublina. Trzecie miejsce w rankingu zajęła 
Łódź – 54 punkty. Stolica Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii została doceniona w najmniej 
spodziewanym dla wielu osób obszarze, czyli jakości powietrza. „Jest to jedna z najważniejszych 
i jednocześnie najtrudniejszych do osiągnięcia wartości zielonych miast – zależy od bardzo wielu 
czynników. Dlatego w raporcie Europolis skoncentrowano się na aktywności i zaangażowaniu 
w jej poprawę.”

- Województwo śląskie regularnie znajduje się w zestawieniach najbardziej zanieczyszczonych 
regionów, nie tylko w Polsce, lecz także w całej Europie. Jednak dzięki aktywności samorządu 
w zakresie działań i wydatków na poprawę jakości powietrza miastu udało się zdobyć aż 82 
punkty. To o dwa punkty więcej niż kolejna w tej kategorii Łódź – mówi Iga Kamocka, koordy-
natorka Europolis. 

W rankingu podkreślono wydatki, jakie miasto poniosło na rzecz walki o czyste powietrze. 
„Katowice wyróżniają jedne z najwyższych wydatków na poprawę jakości powietrza (4. miejsce), 
w tym na wymianę pieców, na którą władze przeznaczyły blisko 35 zł na każdego mieszkańca 
(więcej wydały jedynie Sopot i Wrocław). Podobnie jak reszta liderów Katowice angażowały się 
we wszystkie działania pośrednio redukujące poziom zanieczyszczeń – opracowały program 
rozwoju odnawialnych źródeł energii, do� nansowywały zakup i montaż mikroinstalacji OZE 
oraz realizowały kampanie społeczne na rzecz czystego powietrza.”

Oprócz jakości powietrza Katowice zostały docenione także za dobrze rozwiniętą służbą zdrowia. 
„Mieszkańcy Katowic mogą korzystać ze sprawnej opieki lekarskiej - duża dostępność lekarzy i łóżek 
szpitalnych w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców wynika m.in. z przynależności do konurbacji śląskiej 
(katowickie szpitale obsługują nie tylko mieszkańców miasta, lecz także okolicznych powiatów).”

Pozostałe miasta z Górnego Śląska zdominowały niestety końcówkę Rankingu Europolis (Sie-
mianowice Śląskie – 57. pozycja, Dąbrowa Górnicza – 58. pozycja, Jaworzno – 59. pozycja, Piekary 
Śląskie – 61. pozycja, Rybnik – 63. pozycja, Mysłowice – 64. pozycja, Ruda Śląska – 65. pozycja).

Ranking „Europolis” powstał w oparciu o analizę pięciu obszarów: indywidualnego transportu 
elektrycznego, transportu publicznego, działań na rzecz jakości powietrza, społeczności lokalnej 
oraz zdrowia publicznego. Przeanalizowano w nim dane ze wszystkich 66 miast na prawach powiatu.

Cytaty pochodzą z Rankingu Najbardziej Ekologicznych Polskich Miast „Europolis”, którego 
wydawcą jest Polska Fundacja im. Roberta Schumana. Publikacja jest dostępna w wersji elek-
tronicznej: www.europolis.schuman.pl/raport

KATOWICE NAJBARDZIEJ OBYWATELSKIM MIASTEM W REGIONIE

Drugie�miejsce�Katowic�w�rankingu�najbardziej�zielonych�miast�„Europolis”,�to�już�kolejna�wysoka�nota�dla�stolicy�województwa�śląskiego.�W�roku�2018�w�rankingu�„miast�obywatelskich”,�

przygotowanym�przez�Polską�Fundacji�im.�Roberta�Schumana�i�Fundację�Konrada�Adenauera,�Katowice�oceniono�jako�najbardziej�obywatelskie�miasto�w�regionie�i�piąte�w�Polsce.

–�Wszystkie�nasze�działania�mają�jeden�wspólny�cel�–�nieustanne�podnoszenie�jakości�życia�w�mieście.�Cieszę�się,�że�te�starania�zostały�dostrzeżone�na�arenie�ogólnopolskiej�i�jesteśmy�

piątym�najbardziej�otwartym�miastem�na�obywateli,�a�w�regionie�–�numerem�jeden.�To�głównie�zasługa�naszych�mieszkańców,�a�dla�nas�-�dodatkowa�motywacja�do�ciężkiej�pracy�w�tym�

obszarze�–�tak�wyniki�raportu�komentował�Marcin�Krupa,�prezydent�Katowic.�Ranking�został�utworzony�w�oparciu�o�pięć�różnych�wskaźników�dotyczących:�„biernej�i�czynnej�aktywności�

wyborczej,�udziału�mieszkańców�w�organizacjach�publicznych,�zaangażowania�w�życie�publiczne,�rozpowszechnianie�postaw�obywatelskich�oraz�otwarcie�miast�na�obywateli”.�Katowice�

zajęły�fi�nalnie�pierwsze�miejsce�w�województwie�śląskim�i�piąte�w�Polsce�(po�Sopocie,�Warszawie,�Rzeszowie�i�Poznaniu).�

O�ile�pierwsze�cztery�wskaźniki�skupiają�się�na�„decyzjach,�działaniach��i�postawach�mieszkańców�miast”,�to�ostatnie�kryterium,�tj.�„otwarcie�miasta�na�obywateli”�dotyczy�aktywności�

władz�samorządowych�na�aktywność�obywatelską.�W�tej�podkategorii�Katowice�zajęły�także�pierwsze�miejsce�w�województwie�i�5.�miejsce�w�Polsce.�Budując�wskaźnik�„otwartości�miasta�

na�obywateli”�autorzy�raportu�wzięli�pod�uwagę�wydatki�danej�gminy�na�budżet�obywatelski�(jako�procent�wydatków�z�budżetu�miasta),�otwartość�na�inicjatywę�uchwałodawczą,�oraz�or-

ganizowanie�konsultacji�społecznych.�

Cytaty�pochodzą�z�raportu�„Miasta�Obywatelskie”,�którego�wydawcą�jest�Polska�Fundacja�im.�Roberta�Schumana.�Publikacja�jest�dostępna�w�wersji�elektronicznej:�www.europolis.schu-

man.pl/raport/
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Po zdrowie dla Antosia
No i właśnie ta kwestia – dobrego serca – pozostaje dla mnie punk-

tem wyjścia w tejże niecodziennej opowieści, bo patrząc i rozmawiając 
z głównym sprawcą „całego zamieszania” to, myślę sobie, że dobroć 
ta jest niezmierzalna, a zatem ani kilometry, ani siła naciskania 
pedałów nie mogą tu być żadnym miernikiem, wyznacznikiem.

Tomasz Dzierga, policjant z Siemianowic Śląskich w swoim ro-
dzinnym mieście znany jest ze społecznych inicjatyw. A gdy połą-
czyć jego szlachetne działania z wielka pasja do sportu to mamy 
mieszankę iście wybuchową! Wybuchową dobrem! W kierunku 
Madrytu! Do stolicy Hiszpanii bowiem Tomasz Dzierga wyruszył 
po zdrowie dla Antosia Radło, 2-letniego synka jednego ze swoich 
kolegów po fachu. Trasę przemierzył na rowerze! W chwili startu 
siemianowiczanie żegnali go co najmniej jak złotego medalistę 
najsłynniejszych rajdów rowerowych, co więcej, i co najważniej-
sze, jak Superbohatera – takiego codziennego Superbohatera. – Ja 
w tym całym wydarzeniu jestem najmniej ważny. Nie rozumiem, 
dlaczego chcecie ze mną rozmawiać – zwraca się do „atakujących” 
go z mikrofonami dziennikarzy Tomasz Dzierga. Uśmiecha się przy 
tym tak promiennie, serdecznie i szczerze, że ten uśmiech starcza 
niemal za całą wypowiedź. Już wiadomo, że to dobry, uczynny 
i swojej zwykłości niezwykły człowiek. Pan Tomasz wielokrotnie 
angażował się już jako policjant, sportowiec w akcje charytatywne 
dla potrzebujących, ale nieznanych mu osób. Antoś i jego rodzice, to 
pierwsza, znana mu osobiście rodzina, którą chciał wesprzeć � nan-
sowo. – Ja po prostu pojechałem sobie na fajne rowerowe wakacje 
po przygodę do Madrytu. Lubię aktywnie spędzać czas, urlop i to 
tyle. Zawsze marzyłem, by zobaczyć Monachium, Zurich, Berno, 
Lion, Saint Tropez – będę mógł przez chwilę poczuć się jak słynny 
żandarm. Potem już w Hiszpanii: Barcelona i mój cel – Madryt. 
Około 3 360 kilometrów – żartuje Tomasz Dzierga. - Dzięki Wam 

– zwraca się do dziennikarzy – najważniejsze, że wypromowałem 
w ten sposób zrzutkę pieniędzy na rehabilitację fajnego małego 
chłopczyka – zaznacza siemianowiczanin.

Ten fajny mały chłopczyk to Antoś Radło dwulatek po porażeniu 
mózgowym i współtowarzyszących chorobach neurologicznych. Na 
jego rehabilitację rodzice potrzebują ogromnych nakładów � nanso-
wych. – To taki arsenał emocji, pozytywnych wzruszeń, wdzięczności 
i dumy. Wyróżnienie, wielka niespodzianka, że to akurat Antosiem 
zainteresował się ktoś – dobry człowiek – Tomasz Dzierga! – mówi 
Justyna Radło, mama Antosia. – Ja nawet nie jestem w stanie do-
określić, ile dla nas znaczy to wszystko. Dzięki pomocy będziemy 
mogli rehabilitować Antosia, zgłosić go na turnus rehabilitacyjny. 
Udział w nim jest bardzo kosztowny, ale też i bardzo owocny. Antoś 
robi ogromne postępy: ćwiczymy żeby samodzielnie trzymał głowę, 
żeby samodzielnie siedział, a nawet i chodził – dodaje pani Justyna.

- Robi dobrą robotę i jesteśmy z niego ogromnie dumni. Zawsze 
byliśmy – mówią rodzice pana Tomasza, Krystyna i Stanisław 
Dziergowie. – Tomek od zawsze robił wszystko to, co nie robili inni, 
wyróżniał się. I jak coś sobie wymyślił, zaplanować, to uparcie to 
realizował, choćby nie wiem co się działo – podkreśla mama pana 
Tomasza.  

Czy pokonanie takiej trasy wymaga specjalnych przygotowań? 
– Ależ oczywiście! Przygotowywałem żonę, by okrzepła z tą świa-
domością, że jadę – uśmiecha się Tomasz Dzierga. A tak naprawdę, 
czy bycie dobrym człowiekiem wymaga specjalnych przygotowań? 
Czy do chęci podzielenia się i dania tego dobra potrzeba wielogo-
dzinnych treningów? No czasem całego życia, by to dobry w sobie 
znaleźć, bo „W każdym człowieku jest coś dobrego, należy to tylko 

odkryć”. – Naprawdę to wszystko jest w głowie. Każdy z Was może 
coś takiego zrobić – kwituje Tomasz Dzierga.

Myślę jednak, że łatwiej powiedzieć, niż zrobić i dla niejednego z pew-
nością byłby to wysiłek nadludzki, tak jak takim wysiłkiem jest rehabilitacja 
małego Antka, Superbohatera bez peleryny. A zatem mamy ich dwóch: pana 
Tomka i Antka, a to już duet, supermocy, którym oprzeć się nie sposób.

Zrzutka: Pierwotnie miała to być kwota pozyskana od sponsorów, 
którzy gotowi byliby zapłacić 1 zł za promocję od jednego kilometra 
przejechanego dla Antosia, czyli łącznie ok. 3600 złotych. Jednak 
po ogłoszeniu akcji zbiórki pieniędzy dla Antosia, w której formą 
podziękowania była możliwość śledzenia 22-dniowej relacji z wyprawy 
rowerowej publikowanej codziennie na portalu Facebook, kwota 
wsparcia dla rodziców zaczęła szybko rosnąć. W dniu wyjazdu pana 
Tomasza przekroczyła już dwadzieścia tysięcy złotych. Najpierw 
inicjatywa zainteresowało się kilka lokalnych � rm. Potem dołączyli 
koledzy z siemianowickiej komendy Policji, następnie z komendy 
wojewódzkiej, dalej z gliwickiego oddziału ruchu drogowego, gdzie 
pracuje tata Antosia. Jak relacjonuje Tomasz Dzierga, w pewnym 
momencie w takim tempie rozdzwoniły się telefony z pytaniem, 
jak pomóc, że kwota bardzo szybko zaczęła rosnąć. Pomóc chciały 
organizacje pozarządowych z Siemianowic Śląskich i spoza miasta. 

Zbiórka dla Antosia trwa na portalu ZRZUTKA.PL pod adre-
sem: https://zrzutka.pl/c337my

Postępy w rehabilitacji Antosia możemy śledzić na pro� lu fa-
cebook wpisując hasło Antoś Superbohater bez Peleryny lub klikają 
na poniższy link: https://www.facebook.com/Antoś-superbohater-
-bez-peleryny

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

LICZONEGO�W�KILOMETRACH,�A�NAPĘDZANYCH�SIŁĄ�MIĘŚNI�WŁASNYCH�NÓG…�ALE�NIE�TYLKO!�DOBROCIĄ�SERCA?
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„Za treści zawarte w publikacji do� nansowanej ze środków WFOŚiGW 
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja”.

Lasom państwowym
Udzielą wsparcia Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej: w Katowicach, Opolu, Wrocławiu i Krakowie. Nieba-
gatelnego! Bo to… pół miliona złotych!

Taka kwota zostanie przekazana Regionalnym Dyrekcjom Lasów 
Państwowych (w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie). Na co zostanie 

przeznaczona? Na do� nansowanie lotów patrolowo-gaśniczych na te-
renach leśnych. Uroczyste podpisanie umów odbyło się na Lądowisku 
Niegowoniczki, wsi, położonej w województwie śląskim, w powiecie 
zawierciańskim, w gminie Łazy). W uroczystości uczestniczyli: Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica, Prezesi czterech WFOŚiGW. 

Tę ważną inicjatywę doceniło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. List 
gratulacyjny wiceministra Edwarda Siarki odczytał Waldemar Andzel, 
Poseł na Sejm RP. 

 A ja zapraszam do fotorelacji z wydarzenia, podczas którego odbył się 
specjalny pokaz patrolowo-gaśniczy.

Ruda Śląska już z „Czystym Powietrzem”
Kolejna gmina, tym razem, Ruda Śląska dołącza do sygnatariuszy 

Programu „Czyste Powietrze”. Porozumienie w tej sprawie podpisano 
z początkiem lipca. 

Co to oznacza dla rudzian? To, że w mieście powstanie punkt 
konsultacyjno-informacyjny, w którym będzie można zasięgnąć 
wszelkich porad na temat realizowanego od 2018 roku przez  
Wojewódzki Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach programu „Czyste Powietrze”. Punkt  będzie odpo-
wiedzialny między innymi za wspieranie mieszkańców w zakresie 
przygotowywania wniosków o dofinansowanie, czy pomoc przy 
rozliczaniu przyznanej dotacji. Zadanie realizował będzie Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 
20. Taki punkt w rodzimej gminie to duże ułatwienie, bo miesz-
kańcy by złożyć taki wniosek, nie będą musieli jechać do Katowic, 
czy innych głównych punktów Programu „Czyste Powietrze”, ale 
będą to mogli zrobić w obrębie swojego miasta. Celem Programu 

„Czyste Powietrze” jest zmniejszenie, uniknięcie emisji pyłów 
i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy 
jednorodzinne w sezonie grzewczym. Skupia się on na wymianie 

starych pieców i kotłów tak zwanych „kopciuchów” na paliwo 
stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, aby 
efektywnie zarządzać energią. 
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Lato = taniec?
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Słońce i gorące rytmy! Byłoby cudownie, gdyby każde lato mogło 
być takie. W Polsce – wiadomo – bywa z tym różnie: czasem słońce, 
czasem deszcz. I tak też było w trakcie niecodziennego wydarzenia: 
Gali Tanecznej D.G.R.O. Damiana Cetery. Tancerze, jak i inni arty-
ści, a także publiczność tego niezwykłego wieczoru tych paru kropel 
deszczu niemal nie zauważyła…. Trudno się temu dziwić…

Scena to żywioł i wygrywa z innymi żywiołami: największymi 
nawałnicami i ulewami. Z pewnością pamiętamy, jak D.G.R.O 
Crew tańczyli na katowickim Rynku w strugach deszczu. Efekty 
specjalne zapewniła natura i robiło to wrażenie oszałamiające. 
Inne aspekty na wszelki wypadek pominę, bo do tegoż na szczęś-
cie nie doszło. Nikt się nie poślizgnął, a tancerze dali prawdziwie 
energetyczny pokaz swoich umiejętności. A zatem te parę kropel 
na czerwcowej gali w konfrontacji z ulewą z Rynku, to bagatela. 
Tym razem słońce dopisało i to nie tylko dosłownie. Gala bowiem 
scenograficznie przypominała najpiękniejsze egzotyczne plaże: 
palmy, dmuchańce, ananasy i … taniec. Cego można chcieć więcej? 
Wydarzenie podsumowywało sezon artystyczny i taneczny, tur-
niejowy D.G.R.O Family. I przepięknie wpisała się także w Piknik 
Sądziedzki Miejskiego Domu Kultury „Koszutka”, który zbiegł 
się analogicznie z zakończeniem sezonu instytucji i co więcej 
(!) z obchodami jubileuszu. Trzeba podkreślić bowiem, że MDK 
„Koszutka” świętuje 50-lecie swojego istnienia.

Z tej okazji na wspomnianym plenerowym pikniku w ogrodzie MDK, 
wystąpiły grupy taneczne instytucji Scuf Dance Junior, specjalizujące 
się w stepie amerykańskim. Odbył się mini recital piosenki ukraińskiej 

w wykonaniu Ilony Sedovej oraz Wojtka Kosteckiego, a także koncert 
folk kapeli Góralska Hora. Organizatorzy nie zapomnieli i o najmłod-
szych, którzy bawili się wspólnie z aktorkami Teatru Trip. Wydarzenie 
zostało zrealizowane z Inicjatywy lokalnej współ� nansowanej jest ze 
środków budżetu Miasta Katowice.

A co znaczy wielki sukces Summer Dance Show, wieńczący pik-
nik? – Radość mnie rozpiera – mówi Damian Cetera, instruktor, 
choreograf D.G.R.O. Family. – Na każdych zajęciach widzę efekty 
pracy moich zespołów, ale zobaczyć je wszystkie jednocześnie na 
scenie, to jest coś niesamowitego. Bardzo się cieszę! – podkreśla 
Damian Cetera. - Formacja D.G.R.O Crew zrobiła w tym sezonie 
po prostu milowy krok, zarówno pod względem technicznym, 
choreograficznym. Ale chciałbym zaznaczyć, że inne grupy, też 
zrobiły ogromne postępy. I to jest dla mnie powód do wielkiej 
dumy, szczególnie że przecież zeszły rok 2020 był , można po-
wiedzieć, niemal „martwy” – dodaje. – Dowodem na to są nasze 
osiągniecia, które wywalczyliśmy na tegorocznych turniejach. To 
taki powód do satysfakcji, że moja praca nie idzie na marne. A gala 
podsumowuje to, czego nauczyliśmy się przez cały rok – kwituje 
instruktor D.G.R.O. Family.

Na scenie zaprezentowała się, a raczej „rozsadziła” ją tanecznie cała 
D.G.R.O. Family: 6 zespołów - Mini, Kids, Junior, Crew, Show i Club. 

Jak mówi Damian Cetera, koniec sezonu bynajmniej nie oznacza 
dla niego „wakacji”. – Moi tancerze zakończyli rok. Ja mam bardzo 
intensywne plany zawodowe: warsztaty, pokazy. Nauka, doskonalenie 
technik, by z początkiem nowego 2021/2022 przekazać wszystkim 

uczestnikom moich zajęć nową wiedzę, by mogli także dalej rozwijać 
się tanecznie.

Formacje D.G.R.O. to street dance, który łączy w sobie wszystkie 
uliczne tańce, jak np. hip-hop i jak wciąż podtrzymuje Damian Ce-
tera - to co powiedział mi na starcie mojej przygody z tańcem pod 
sztandarem D.G.R.O. - hip-hopu można nauczyć każdego! – Może 
skonkretyzuję. Nie jest być może tak do końca, że każdego można 
nauczyć każdego rodzaju tańca. Są style, które ćwiczy i doskonali się 
latami, ale każdego można nauczyć tańca i są też style, które można 
opanować w każdym wieku – upiera się Damian Cetera. No dobrze, 
niech będzie i tak. Dziś dla mnie to był już trzeci sezon z D.G.R.O. Że 
tańczę hip-hop? Nie odważyłabym się tak powiedzieć i z pewnością 
nigdy nie będę tak „wymiatać”, jak profesjonalne tancerki Crew 
i Show (nie mam nawet takich ambicji!), ale tańczę! Wyjście na scenę 
i zaprezentowanie długiej i wymagającej technicznie i kondycyjnie 
choreogra� i przed publicznością – Damian Cetera chyba czasem 
zapomina to tym, że formacja D.G.R.O Club to raczej takie panie, 
a nie dziewczynki 15-letnie i nie daje żadnej taryfy ulgowej – jest po 
prostu wyzwaniem, ale przede wszystkim, mimo stresu, ogromną 
przyjemnością! – I dobrze, że Wam nie odpuszcza – podsumował 
nasz występ mój mąż. – Gdybyście chodziły na te zajęcia ot tak tylko, 
nie miałybyście mobilizacji. Celna uwaga! Pozostając wciąż w błogim 
nastroju po Summer Dance Show z dobrym samopoczuciem, że i w 
moim przypadku praca Damiana Cetery nie idzie na marne, życzę 
każdemu doświadczenia takich emocji i tylu pozytywnych endor� n. 

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

INACZEJ�BYĆ�PO�PROSTU�NIE�MOŻE!�A�TEN�KTO�NIE�WIERZY,�ZAPRASZAM�NA�SUMMER�DANCE�SHOW!

Z
D
JĘ
C
IE
:�
T
O
M
A
S
Z
�T
Y
L

Z
D
JĘ
C
IE
:�
M
D
K
�K
O
S
Z
U
T
K
A

Z
D
JĘ
C
IE
:�
M
D
K
�K
O
S
Z
U
T
K
A

Z
D
JĘ
C
IE
:�
T
O
M
A
S
Z
�T
Y
L



7
temat�miesiąca Nr 7 (66) l� 22�lipca�2021�r.www.goniec-gornoslaski.pl

Nie tylko fajki ze Zborowskiego
Oj, nie tylko… Pandemia, lockdown i nie działo się nic? 
Nic podobnego! A lato? Nabieramy wiatru w żagle! 
A szczególnie ci, którzy swoje wakacyjne kroki skierują 
do Muzeum „Górnośląski Park Etnogra� czny w Chorzo-
wie”.

Niełatwy czas dla muzeów i innych instytucji kultury już na szczęś-
cie za nami, a przynajmniej mamy taką nadzieję i zaakcentujmy „za 
nami”.  - Okres pandemii był, w istocie, niełatwy także dla nas, choć 
– jako muzeum na wolnym powietrzu – w ciągu ostatnich kilkuna-
stu miesięcy byliśmy dostępni dla zwiedzających. Co prawda, tylko 
w trybie spacerowym – nie udostępnialiśmy wnętrz obiektów – ale 
jednak – mówi dyrektor Muzeum „Górnośląski Park Etnogra� czny 
w Chorzowie” dr Artur Madaliński. - Niemniej także u nas frekwencja 
spadła dramatycznie. Ale ten trudny czas wykorzystaliśmy na realizację 
inwestycji – przede wszystkim modernizację i rozbudowę systemu 
sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz 
monitoringu wizyjnego na terenie ekspozycji muzealnej. Choć efektów 
tych prac nie widać na pierwszy rzut oka, to jednak systemy te są 
kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa zabytkowych obiektów 
na ekspozycji – zaznacza dyrektor Madaliński.  

Jak podkreśla, w ten sposób zmodernizowano i rozbudowano system 
sygnalizacji pożarowej oraz system sygnalizacji napadu i włamania 
w 61 obiektach. Zamontowano ponad 250 czujek przeciwpożarowych 
i 160 czujek antywłamaniowych, 60 ręcznych ostrzegaczy pożaru 
i 60 sygnalizatorów pożaru. Zainstalowano też  20 kamer na terenie 
ekspozycji. To wszystko radykalnie  poprawiło bezpieczeństwo mu-
zealnej architektury drewnianej. - Oprócz tego przeprowadziliśmy 
kompleksowy remont strzechy w chałupie z Kaliny i szereg drobnych 
prac w wielu obiektach. Pandemia sprawiła też, że staliśmy się jeszcze 
aktywniejsi w Internecie – nagrywaliśmy podcasty związane z kulturą 
chłopską, realizowaliśmy lekcje muzealne, warsztaty, lekcje muzealne 
on-line. Przygotowaliśmy także dwie ważne wystawy: „Życie jako 
pieśń. Z teki Adolfa Dygacza” oraz „Na własnej skórze. Garbarstwo 
tradycyjne”. Ta ostatnia wiąże się zresztą z przywróceniem, po wielu 

latach, możliwości zwiedzania garbarni z Koniakowa – relacjonuje 
pandemiczny i jakże pracowity czas działania muzeum. 

Zawsze podkreślam fakt, że Muzeum to nie tylko wystawy, 
obiekty, czy słynne imprezy plenerowe. Warto ukazać pracę wy-
dawniczą. Tym bardziej, że muzeum jest wiodącym w Polsce 
ośrodkiem badania genealogii wsi i kultury chłopskiej w ogóle. 
- To prawda – kwerendy archiwalne i terenowe były praktycznie 
zawieszone, ale działalność wydawniczą prowadziliśmy intensywnie 
– stwierdza dr Artur Madaliński. - Oprócz rocznika i monografii 
– cyklicznych wydawnictw muzealnych – chciałbym koniecznie 
wspomnieć o publikacji zupełnie wyjątkowej, będącej ukorono-
waniem wielu lat badań. Mam na myśli książkę „Śląska fabryka 
fajek glinianych w Zborowskiem. Wyniki badań, studia, konteksty”. 
Jest ona jedynym tak szczegółowo traktującym o wytwórni fajek 
w Zborowskiem wydawnictwem w Polsce.  Przedstawia bardzo 
szeroki kontekst funkcjonowania fabryki fajek jako najważniejszej 
tego typu manufaktury na Śląsku. Materiał do książki stanowiło 
ponad 66 000 zabytków, z którego 80% stanowią fragmenty fajek 
odnalezionych w trakcie badań archeologicznych prowadzonych 
w latach 2013 – 2014. Nie mam wątpliwości, że „Śląska fabryka 
fajek…” to publikacja, do której przez wiele lat odnosić się będą 
wszyscy badacze tej tematyki. 

Czyżby zatem była to książka wyłącznie dla specjalistów? - Nieko-
niecznie. Z publikacji dowiemy się na przykład, jakie były sposoby 
palenia tytoniu w okresie nowożytnym, jak przebiegał proces wy-
twarzania 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. Książka przybliża historię fabryki, ale też 
sylwetki jej właścicieli i osób w niej pracujących oraz dzieje samej 
miejscowości. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi będzie 
niezwykle cennym źródłem dla środowiska naukowego, ale także – 
jak myślę – dla czytelników, którzy po prostu interesują się historią 
naszego regionu. Warto jeszcze dodać, że publikacja została wydana 
dzięki do� nansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”. 

Sztandarowe imprezy przed otwarciem sezonu nie mogły się odbyć, 
ale za to teraz dzieje się! Ruszyła letnia czytelnia pod strzechą. W taki 
sposób chciałby czytać każdy! - Nasze muzeum to także znakomite 
miejsce do czytania, któremu z pewnością sprzyjają cisza i zieleń. 
Dlatego „Czytelnia pod strzechą” to inspirujące miejsce właśnie dla 
tych, którzy odwiedzają skansen i chcieliby u nas zatopić się w lektu-
rze. W zagrodzie chałupy z Katowic rozstawiliśmy dla nich, na okres 
wakacji, muzealne leżaki. Na chętnych czeka też niewielka, składająca 
się z używanych książek, biblioteczka. Zbiór jest bardzo różnorod-
ny, dlatego może zainteresować czytelników w każdym wieku – od 
najmłodszych do najstarszych. Zachęcamy również zwiedzających, by 
dzielili się swoimi książkami. Mogą je zostawiać w wozie, który stoi 
we wspomnianej zagrodzie i pełni rolę regału – zaprasza do czytelni  
pod strzechą dyrektor MGPE w Chorzowie.

Imprezy lubiane i wyczekiwane, jak np. Noc Świętojańska, czy Dzień 
Miodu też już za nami, ale co przyniesie nam koniec lipca i sierpień? - 1 
sierpnia odbędzie się „Jarmark Produktów Tradycyjnych”, promujący 
tradycyjne potrawy i produkty regionalne. Wydarzenie połączone jest 
z kiermaszem i występami zespołów.  Będzie też pokaz gotowania 
tradycyjnych potraw w wykonaniu Michała Bałazego – kucharza, 
dziennikarza kulinarno-podróżniczego i Ambasadora Kulinarnego 
Polski. Nie zabraknie pokazu wyrabiania pierogów i podpłomyków 
i wielu innych atrakcji kulinarnych.  Podczas imprezy odbędzie się 
też – organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Ślą-
skiego – konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” 
na najlepszy regionalny i lokalny produkt żywnościowy. 

Przy okazji tego, co dzieje się w przestrzeni ekspozycyjnej mu-
zeum, nie można nie wspomnieć o nowych „lokatorach” skansenu. 
- O tak, to także – w pewnym sensie – efekt wykorzystania czasów 
pandemicznych. W końcówce ubiegłego roku zakupiliśmy dwa nowe 
konie, a kilka tygodni temu zamieszkała u nas krowa Lama. Są też 
młode kozy i spore – dość zresztą niesubordynowane – stado owiec. 
Wiem, że dla naszych zwiedzających zwierzęta są sporą atrakcją, 
dlatego cieszę się, że udało nam się zwiększyć ich liczbę – kwituje 
dyrektor Madaliński.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK 
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Producent naturalnych maseł orzechowych Maslo-
ve na rynku działa od ponad pięciu lat. Jednak to 
obecny okres, w którym mierzymy się z COVID-19 
tak naprawdę zweryfikował biznes. Pomimo trudne-
go, pandemicznego okresu marka coraz lepiej radzi 
sobie na rynku. Na przestrze-
ni ostatnich mie-
sięcy wytwórca 
musiał trochę 
zmienić swój 
model bizne-
su i z powodu 
z am k n i ę c i a 
siłowni oraz klu-
bów fitness, któ-
re były głównym 
odbiorcą maseł 
orzechowych prze-
stawić się na sprze-
daż internetową. 
Jak się okazało był 
to strzał w dziesiąt-
kę, ponieważ masło 
orzechowe cieszy się uznaniem klientów a ta forma 
robienia zakupów jest coraz bardziej 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 Basiń-
ski. 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 dedy-
kowanych dla branży Horeca. - Z naszych wyrobów 

chętnie korzysta-
j ą  l o dz iar nie , 
cukiernie oraz 
cateringi die-
tetyczne  dl a 
których Maslo-

ve j es t  waż-
nym elementem 
w konstruowaniu 
diety – podkreśla 
Mac iej  B as i ń-
ski. W związku 
z rozwojem tego 
kanału sprzedaży 
planowane jest 
w n aj bl iższym 
czasie ułatwienie 

procesu zakupowego. 

- Nie wykluczamy, że w najbliższym czasie po-
jawią 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

Kiedy w małżeństwie pojawia się kryzys, warto zadać sobie pytanie 
czy jedynym słusznym rozwiązaniem jest ostateczność, jaką jest rozwód. 
Rozważyć bowiem można w takiej chwili orzeczenie separacji. W ni-
niejszym artykule opiszę najistotniejsze kwestie dotyczące separacji. 
Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy 
z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację . Powództwo 
wzajemne o separację jest niedopuszczalne. Orzeczenie  o separacji 
skutkuje niemal takimi samymi następstwami, jak rozwód. Powództwo 
wzajemne o separację jest niedopuszczalne. Mimo trwałego rozpadu 
pożycia, orzeczenie separacji nie jest możliwe, jeżeli wskutek niej mia-
łoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Sąd 
nie orzeknie separacji również, jeżeli z innych względów orzeczenie 
separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli 
jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia roz-
wodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Postępowanie 
w sprawie o separację może zostać zawieszone, jeżeli sąd nabierze 
przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa. Zawie-
szenie może nastąpić tylko raz w czasie postępowania o separację.

Gdy strony zgodnie żądają separacji, sąd odstępuje od ustalania 
faktu kto jest winny rozpadu pożycia. Gdy o separację występuje tylko 
jedna ze stron, sąd ma obowiązek wskazać winnego. Za zawinione, 
na gruncie przepisów dotyczących zarówno separacji jak i rozwodu, 
uznaje się działania lub zaniechania małżonka będące wyrazem jego 
woli, które stanowią naruszenie obowiązków wynikających z prze-
pisów prawa małżeńskiego (określonych w kodeksie rodzinnym 
i opiekuńczym), lub zasad współżycia społecznego i prowadzą do 
zupełnego rozkładu pożycia. W  przypadku rozwodu musi nastąpić 

zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Nie jest przy tym 
konieczne, dla przypisania małżonkowi winy, objęcie jego zamiarem 
spowodowania, poprzez określone działania lub zaniechania, roz-
kładu pożycia prowadzącego w ostatecznym rezultacie do separacji 
(rozwodu). Zgodnie z orzecznictwem sądów ,,wystarczy możliwość 
przewidywania znaczenia i skutków takiego działania lub zaniecha-
nia’’. Warto wspomnieć, iż możliwość przypisania małżonkowi winy 
w rozkładzie pożycia jest wyłączona w razie jego niepoczytalności, 
a także w wypadku przemijających nawet zakłóceń psychicznych, 
jeżeli w tych stanach dopuścił się on działania lub zaniechania, które 
doprowadziło do powstania zupełnego rozkładu pożycia.

W przypadku separacji sąd  rozstrzyga kto będzie sprawował 
opiekę nad małoletnimi dziećmi, rozstrzyga kwestię  ich utrzymania, 

a także ustala zasady utrzymywania kontaktów z dzieckiem. W czasie 
trwania procesu  o separację,  nie może być wszczęta odrębna sprawa 
o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty pomiędzy małżonkami. 
Pozew lub wniosek o zabezpieczenie w takiej sprawie sąd przekazuje 
sądowi, w którym toczy się sprawa  o separację, w celu rozstrzygnięcia 
według przepisów o postępowaniu zabezpieczającym. Postępowanie 
w sprawie o zaspokojenie potrzeb rodziny lub o alimenty, wszczęte 
przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub o separację, ulega 
z urzędu zawieszeniu z chwilą wytoczenia powództwa o separację, 
co do świadczeń za okres od jego wytoczenia.

W każdym czasie toczącego się postępowania, sąd może skierować 
strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii. 
Chodzi tu o takie spory, które  dotyczą zaspokojenia potrzeb rodziny, 
alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów 
z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu 
w wyroku orzekającym separację. 

Pozew o orzeczenie separacji, wnosi się do Sądu Okręgowego. Opłata 
stała od pozwu wynosi 600 złotych. Wyjątek stanowić będzie sytuacja, 
gdy małżonkowie nie mają małoletnich dzieci i chcą wspólnie orze-
czenia  separacji, wtedy należy dokonać opłaty w kwocie 100 złotych.

Z doświadczenia adwokata Dariusza Nowaka wynika, iż sprawy 
separacyjne są często przedmiotem postepowań sądowych, które 
nie zawsze kończą się rozwodem. Niejednokrotnie zdarza się, iż 
małżonkowie godzą się, zgodnie wnioskując o zniesienie separacji.

ADWOKAT DARIUSZ NOWAK
40-062 KATOWICE, 

UL. KILIŃSKIEGO 34

Separacja
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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.

Zalew�plas��kowych�butelek�to�globalny�problem,�który�narasta�z�każdym�dniem.�Po�wypiciu�

wody�wyrzucamy�plas��kową�butelkę,�która�nie�zawsze�trafi�a�do�recyklingu.�Gdy�poczujemy�

pragnienie,�sięgamy�po�następną,�która�po�chwili�również�ląduje�w�koszu.�Pamiętajmy�że,�każda�

butelka�rozkłada�się�do�ok.�100�lat.

Możemy�ograniczyć�zagrożenie�dla�środowiska�i�zmniejszyć�ilość�produkowanych�odpadów�

w�prosty�sposób…Zamieniając�wodę�butelkowaną�na�wodę�kranową�oraz�stosując�naczynia�

wielorazowe�do�picia.�Wszystko�w�naszych�rękach!

Choć�często�możemy�sobie�z�tego�nawet�nie�zdawać�sprawy,�to�głównym�

składnikiem,�stosowanym�w�wielu�daniach�wcale�nie�jest�mąka,�sól,�cukier�

lecz�woda.�Miękka�woda�dużo�lepiej�sprawdza�się�podczas�gotowania,�

blanszowania,�a�nawet�pieczenia.�Faktem�m.in.�jest�to,�że�miękka�woda�

nie�wpływa�na�strukturę�glutenu�z�mąki�oraz�nie�ma�wpływu�na�czas�

fermentacji�drożdży.

Poniżej�podana�jest�twardość�wody�w�różnych�jednostkach:�

PADO�DESZCZ�-�CHYTEJ�WODA!
Metropolia�GZM�zachęca�mieszkańców�naszego�regio-

nu�do�włączenia�się�w�troskę�o�bezpieczeństwo�i�komfort�

życia�w�Metropolii,�poprzez�ekoodpowiedzialne�myślenie�

o�deszczówce.

Informacje�znajdują�się�na�stronie�h��ps://metropoliagzm.

pl/zapobieganie-suszy/�Zapraszamy�do�zapoznania�się�

i�do�korzystania!

Elektroniczne�Biuro�Obsługi�
Klienta�najwygodniejszą�formą�
kontaktu�z�MPWIK�MYSŁOWICE!

Zainteresowanie�usługą�wśród�klientów�MPWIK�

stale�rośnie�co�nas�niezmiernie�cieszy.�W�ostatnich�

3�miesiącach�założono�prawie�1000�kont�w�Elek-

tronicznym�Biurze�Obsługi�Klienta.�

Użytkownicy�doceniają�korzyści�płynące�z�szybkiej�

formy�kontaktu�z�MPWIK.�Pla��orma�eBOK�jest�

dostępna�24�h�na�dobę�przez�7�dni�w�tygodniu,�bez�

wychodzenia�z�domu.�Załatwienie�sprawy�związanej�

z�dostawami�wody�i�odprowadzaniem�ścieków�jest�

więc�teraz�bardzo�wygodne,�proste�i�szybkie.�

Dzięki�eBOK�klienci,�pozostając�bezpiecznie�

w�domu,�nadal�mogą�być�w�kontakcie�z�MPWIK.�

W�eBOK-u�można�również�zaktualizować�swoje�

dane�czy�zgłosić�sprawy.

W�celu�założenia�konta�wystarczy�wejść�na�stronę�

h��ps://ebok.mpwikmyslowice.pl/#/login,�podać�

numer�nabywcy�(widoczny�na�fakturze)�oraz�numer�

faktury�i�wartość�faktury,�a�następnie�przejść�przez�

krótki�proces�rejestracji.

Serdecznie�zapraszamy�do�korzystania.

Uruchamiamy�dla�Was�mysło-

wickie�fontanny�!��Mamy�nadzieję,�

że�wiecie�gdzie�się�znajdują�Jedno-

cześnie�przypominamy,�że�woda�

znajdująca�się�w�fontannach�nie�

powinna�być�wykorzystywana�do�

kąpieli�oraz�jest�niezdatna�do�spoży-

cia.�W�fontannach�działa�zamknięty�

obieg�wody,�w�związku�z�tym�mogą�

się�w�niej�namnażać�różne�drobno-

ustroje�wpływające�negatywnie�na�

nasze�zdrowie!



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

LIPIEC 2021

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

- Galeria pod 11: 

-�„Rysowanie�teatru.�Ewa�Starowieyska”

prezentacja�wybranych�ze�zbiorów�Działu�Teatralno-
Filmowego  projektów artystki.

-�„Perspektywa�dźwięku.�Skupienie”

Wystawa prac Aleksandry Kasztalskiej.  Spojrzenie na 
tematykę�dźwięku�z�różnych�perspektyw.

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

Kolejna z „rozmów pandemicznych”, nagrana 
w�pustym�salonie�Działu�Teatralno-Filmowego.�

Spotkanie�z�historykiem,�eseistą,�poetą,�animatorem�
kultury,�pedagogiem,�wykładowcą

Wydarzenie�wyłącznie�ONLINE,�na�stronie�Facebook�

Kopernika�11�oraz�na�kanale�YouTube�MHK.�
Facebook:�Kopernika�11�Muzeum�Historii�Katowic�

Więcej�informacji:

-�Facebook:�Kopernika�11�Muzeum�Historii�Katowic�/
www.facebook.com/kopernika11/

- strona: www.mhk.katowice.pl
- tel. 514 499 614, 32 745 17 28

ZAPRASZAMY!
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...
Cień�lipcowy�idzie�ze�mną
dotrzymuje�kroku
znika�gdy�się�robi�ciemno
zasypia�o�zmroku
 
Kiedy�wstaję�o�poranku
on�już�stoi�przy�mnie
jak�kochanka�przy�kochanku
blisko i intymnie
 
Każdy�gest�mój�jest�dla�niego
rozkazem i wzorem
nie�oszukuj�mnie�kolego
znów znikniesz wieczorem
 
Chociaż�mam�cię�ale�nie�mam
kolego�w�pół�drogi
więc�na�zawsze�nic�ci�nie�dam
zostaniesz�ubogi
 
Niby�robi�to�co�każę
wierny�w�każdym�ruchu
gdy�z�nut�zagram�na�gitarze
on�zagra�ze�słuchu
 
A�gdy�noc�mnie�ukołysze
ciemnością�spowije
sam�bez�cienia�płynę�w�ciszę
a�cień�wino�pije

 ZBIGNIEW STRYJ

Niektórzy � lozofowie uważali, że realnie żyjemy tylko w teraźniejszości, gdyż 
przeszłości już nie ma, a przyszłości jeszcze nie. Takie stanowisko niosło za sobą 
poważne problemy � lozo� czne, ponieważ niełatwo jest odpowiedzieć na pytanie, 
czym jest teraźniejszość. Czy obecna chwila ma jakąś długość? A jeśli tak, jak długo 
trwa? Setną część sekundy? A może milionową? Kto potra�  to rozstrzygnąć i na 
podstawie jakich kryteriów? Jeśli zaś uznamy, że chwila nie ma długości i przypomina 
matematyczny punkt, pojawią się od razu dylematy w typie starożytnych paradok-
sów Zenona z Elei, który twierdził, że Achilles nigdy nie dogoni żółwia, skoro żółw 
zawsze przesunie się ciut do przodu, zanim Achilles pokona dzielący go dystans.

Na początku XX wieku temu stanowisku zdecydowanie sprzeciwił się niemie-
cki � lozof Edmund Husserl, który odwołał się do naszego sposobu przeżywania 
muzyki. Otóż gdy jej słuchamy, odczuwamy coś, co istnieje nie tylko w teraźniej-
szości, ponieważ w teraźniejszości istnieje tylko pojedynczy dźwięk. Nawet jeśli 
dźwięk jest złożony z kilku tonów, nie tworzy jeszcze muzyki, do tego potrzebny 
jest większy zbiór dźwięków. Dopiero gdy po dźwięku c następuje na przykład 
e, a potem g, mamy poczucie, że obcujemy z muzyką. Odczuwamy, że melodia 
wznosi się i to wznoszenie odbieramy jako muzykę. A to oznacza – twierdził 
Husserl – że w naszej świadomości jest obecna nie tylko teraźniejszość.

Doświadczając wyłącznie chwili, potra� libyśmy rozpoznać tylko dźwięk, nigdy 
muzykę. Fakt, że potra� my odbierać muzykę, świadczy o tym, że realnie żyjemy 
nie tylko w teraźniejszości. Fotogra� a jednak, przeciwnie niż � lm, ma to do siebie, 
że z natury rzeczy rejestruje chwilę, działa zatem tak, jakby istniała tylko teraźniej-
szość. Jak sfotografować muzykę, skoro fotogra� a oddaje chwilę, a muzyka wymaga 
wyjścia poza tę chwilę, poza punkt, pojedynczy dźwięk? Aleksandra Kasztalska 
podjęła się próby przezwyciężenia tej antynomii. I zrobiła to w sposób, który 
pewnie zaaprobowałby Husserl, ponieważ skupiła się na przeżyciu. Wyjście poza 
teraźniejszość nie dokonuje się w świecie � zycznym, lecz w ludzkiej świadomości.

Gdyby nawet w � zycznym świecie istniała tylko teraźniejszość, to ludzka świado-
mość wykracza poza chwilę obecną. Dowodzi tego sposób, w jaki odbieramy muzykę 
– poprzez skupienie na serii dźwięków. Spójrzcie na twarze muzyków w trakcie gry, 
a dostrzeżecie trwanie. Nie wiemy, czy trwanie jest własnością świata. Tę sprawę roz-
strzygną być może dopiero przyszłe teorie � zyczne, które odpowiedzą de� nitywnie na 
pytanie, czy czas jest realny, czy może odwrotnie – jest tylko złudzeniem bądź przejawia 
się na pewnym poziomie rzeczywistości. Jednak niezależnie od tego, co powiedzą 

kiedyś � zycy, trwanie jest i pewnie pozostanie podstawowym odczuciem ludzkiej 
świadomości. Nie doświadczymy trwania bez skupienia. Brak skupienia skutkuje 
za� ksowaniem umysłu na tym, co teraźniejsze. Dlatego tak łatwo zasiąść bezmyślnie 
przed telewizorem. Teraźniejszość dociera do nas najsilniej i wypiera to, co znajduje się 
obok niej – przeszłość i przyszłość. By doświadczyć trwania, potrzebujemy skupienia. 

Pokazuje momenty największego skupienia, fenomen trwania odbity na przykład 
w twarzach grających. Dla pozaziemskiej istoty pozbawionej poczucia trwania 
stany utrwalone na tych fotogra� ach byłyby pewnie stanami bezruchu. Pozornie 
nie dzieje się nic, lecz w rzeczywistości dzieje się bardzo wiele, gdyż dzieje się 
poza tym, co widać. I do tego świata – niewidocznego trwania muzyki – odsyła 
nas skupienie uchwycone przez aparat fotogra� czny. 

Czy tylko tak można sfotografować muzykę? Aleksandra Kasztalska pokazuje, 
że jest jeszcze jeden sposób – przez wydłużenie migawki, a więc wejście w obszar 
zastrzeżony poniekąd dla � lmowców. Parada ruchów muzyków staje się paradą 
skłębionych dźwięków, które wypełniają całą fotogra� ę. Wszystko jest ruchem – 
powiedziałby Heraklit z Efezu, którego nie lubił Zenon z Elei.

GRZEGORZ SENDERECKI 

Perspektywa dźwięku - Skupienie

TELEWIZJA
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24��,����91�� Piątki - wieczory to idealny czas, by udać się do Siemianowickiego 
Centrum Kultury- Park Tradycji (ul. Orzeszkowej 12) i wziąć udział 
w koncertach Chill Time pod szybem Krystyn, które odbywają się w każ-
dy piątek o godzinie 20.00. Czekają na Was klimatyczne koncerty, leżaki 
i duża dawka dobrej muzyki. W sierpniu zagrają: ZeNN czyli Zespół 
Niespokojnych Nut (6.08), Zespół Tukej (13.08), EREMWU (20.08) i na 
� nał zespół Pi�  Parre (27.08).

Soboty - lipca i sierpnia, zawsze o godzinie 17.00 w am� teatrze miejskim 
w Siemianowicach Śląskich (ul. Chopina 1) odbywają się bezpłatne koncerty 
w ramach Muzycznego Lata. W sierpniu wystąpią: Kabaret Moherowe 
Berety (07.08), Mateusz Troll i Przyjaciele (14.08), zespół Tyrolia Band 
(21.08) i zespół Eminence (28.08). 

Niedziele - w am� teatrze przeznaczone są dla najmłodszych widzów. 
W godzinach 15.00-17.00 na polanie przy am� teatrze będzie można się 
bawić na kolorowych dmuchańcach, zaś o godzinie 17.00 w am� teatrze 
rozpoczną się animacje dla dzieci, które poprowadzą Wujek Tedi i Przyjaciele 
oraz Wujek Kris i Kolorowe Podwórko. Wstęp wolny. 

Miłośników klasyki zapraszamy do Siemianowickiego Centrum Kul-
tury- Zameczek (ul. Oświęcimska 1) w każdą niedzielę o godzinie 16.00 
na cykl bezpłatnych koncertów na tarasie  z cyklu „Muzyka u Rheinbabe-
nów”. Tematy sierpniowych koncertów: „Świat operetki” (1.08), „Muzyka 
Hiszpanii- Flamenco” (8.08), „Węgierskie Czardasze” (15.08), „Ballady 
i romanse rosyjskie” (22.08), Górnicza Orkiestra Dęta z Bytomia z solistką 
(29.08). Opracowanie słowne i zamysł artystyczny koncertów – Juliusz 
Ursyn Niemcewicz. 

 To tylko niektóre z letnich propozycji Siemianowickiego Centrum Kultury. 
Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej www.siemck.pl 

Siemianowickie Centrum 
Kultury - wakacyjnie



Zwrot ten z jednej z piosenek spektaklu „PETARDA” to jakże wymowne prze-
słanie! Z nim, myślę może utożsamić się wielu z nas… O ile nie wszyscy! 

Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” prezentuje tak mocne i poruszające, pełne 
symboli widowisko, że chyba śmiało mogę powiedzieć, takie jakie chyba jeszcze 
nigdy wcześniej na tej scenie się nie zadziało! Albo może ja nie miałam okazji 
zobaczyć!?! I to w wykonaniu młodzieży, uczestników warsztatów teatralnych. 
Powstał w oparciu o teksty nagrodzone w konkursie literackim wpisującym się 
w zadanie pn. PETARDA! Piosenki, powstały we współpracy z prowadzącymi 
warsztaty muzyczne – z Dominikiem Franusikiem i Jackiem Hołyńskim z grupy 
„Loża Masorza”.

To prawdziwy manifest młodych ludzi o tym kim są, jakie mają potrzeby, jak 
potra� ą je wyrażać, akcentować własne zdanie, jak bardzo często bywają niewy-
słuchani, niezrozumiani. Cóż bowiem znaczy na przykład „oblana” kartkówka 
z matmy wobec zbrojnej ofensywy? Albo spóźniające się autobusy, kiedy w tym 
samym momencie ktoś inny umiera z głodu. Ano znaczy! Dla tego młodego 
człowieka w tej danej chwili tak! 

Spektakl pozwolił mi na chwilę oddać się re� eksji nad tym, jaka ja byłam kiedyś, 
w wieku tych młodych ludzi, młodych artystów, którzy z taką pasją i energią grali 
w teatrze. Ta retrospekcja do moich lat młodości przypomniała właśnie te niby dziś 
już nieważne sytuacje. Co ciekawe, sama sobie niejednokrotnie wmawiałam, to 
że „pała” z chemii, albo to że właśnie rozstałam się z chłopakiem, to nic w obliczu 
toczącej się gdzieś na świecie wojny, czy tego, że ktoś wskutek huraganu, powodzi, 
czy innego kataklizmu traci dach nad głową. Czy wtedy mi to pomagało? Chyba 
w jakimś stopniu tak, aczkolwiek swoje „odpłakać” i tak trzeba było. Teraz wydaje 
się to nawet zabawne!?! Ale zabawne tak naprawdę wcale nie jest. Dziś sama jestem 
mamą i znam to jak pewnie wiele mam: „No nie płacz! Nie wolno płakać o takie 
rzeczy (jak stłuczone kolano, zapodziany pluszak, czy a ona powiedziała mi, że 
mnie nie lubi), są gorsze zmartwienia!” Otóż nie ma! To są rzeczy najważniejsze! 
To błąd zatem mówić małemu, młodemu człowiekowi, że ma przestać płakać. 
A najlepiej natychmiast! Jeśli chce, czuje taką potrzebę, niech płacze. A mama 
przytuli, pocieszy, ale bez spłycania problemu! Czy możliwe, że zrozumiałam to 
dopiero po spektaklu w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum”? Być może? 

Pewnym jest natomiast to, że była to prawdziwa PETARDA! Nie tylko z tytułu. 
Już w jego trakcie czułam się (i nadal czuję, choć po czasie, wiadomo, jak zawsze: 
„wszystko przejdzie ci…”) po prostu tak, jakbym – przepraszam za kolokwializm 
nie do końca ładny – dostała z buta w twarz! Aż mi łzy pociekły! To tak, jakby 
ktoś szarpnął mnie za ramiona i wrzasnął: „Obudź się, ogarnij! Zobacz tych 
młodych ludzi, wysłuchaj, bo mają wiele do powiedzenia!” U� , muszę złapać 
oddech, uspokoić się, wyluzować, bo inaczej się uduszę. I… przemodelować 
swoje myślenie w wielu kwestiach!

„PETARDA” to wstrząs, elektryzujący, energetyczny, przejmujący, poruszający! 
Polecam każdemu, a szczególnie tym, którzy postrzegają obecną młodzież, jako 
roszczeniową, beznadziejną i „bananową”. Tak nie jest i pokazują to ci wspaniali 
młodzi artyści. Gratuluję pomysłu, zaangażowania i świetnej kreacji! Mam nadzieję, 
że spektakl będzie można jeszcze nie raz zobaczyć na żywo, a na pewno on-line! 
Niech ta „PETARDA” Was rozsadzi! 

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK 
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NASZE RECENZJE

No bez przesady! Nie było aż tak dramatycznie i skończy-
ło się ostatecznie bez rozlewu krwi… Choć momentami 
niewiele brakowało, do tego intrygi, dawne romanse 
i domniemane otrucie…, a w � nale – wesele i to w sty-
lu Fredry!

A w jakiej scenerii! Ogrodzienieckiego Zamku w Podzamczu! Ten 
kto nie widział, ma czego żałować. Ja byłam i za zdrowie młodej pary: 
Klary i Wacława toast wzniosłam. I błogi nastrój po tymże wydarzeniu 
nie opuszcza mnie do tej pory.

Niewiele jednak brakowało, by do wesela nie doszło, albo może by 
i doszło, ale nie w takim mariażu, o którym marzylibyśmy. Na szczęście 
Klara zdecydowanie wyprzedzała swoją epokę, w myśl zasady, że aspiracje 
i obcasy mają być wysokie, tak bardzo wysoko podniosła poprzeczkę, że 
boleśnie wyeliminowała naprzykrzającego się lowelasa, okrutnie zawie-
dzionego, że jego „inteligentny” plan matrymonialny spalił na panewce 
(i tak może mówić o szczęściu, no bo gdyby jednak chciał spełnić żądania 
starościanki o miłej prezencyi…, ale by się wtedy porobiło: Lew Północy 
w kontrze z krokodylem! U� ! Nie chcę sobie nawet tego wyobrażać…). 
– Hmmm… To jest teza, która mnie zaskoczyła – mówi Zbigniew Stryj, 
reżyser „Zemsty”. – Sprytna, inteligentna osóbka, a jej siła była w młodości, 
bystrym myśleniu. Ta cała sytuacja z Papkiniem zdecydowanie wymykała się 
poza konwenanse. Grzecznej panience wypadałoby przytaknąć na te zaloty, 
a ona go w taki mądry sposób załatwiła. Coś jest rzeczywiście w tej tezie, ale 
nie myślałem o tym do tej pory w ten sposób  - stwierdza Zbigniew Stryj.

Nie dość tego! Taki fortel uknuła, że uchroniła swego stryja przed 
„panto� em” Podstoliny (a może przed czymś gorszym… no przecież 

nie wiemy, w jakich okolicznościach zmarł Pan Podstoli… i jej kolejni 
małżonkowie… No ale bez teorii spiskowych…). Nie tylko zresztą 
stryja, ale swojego ukochanego! Czy będzie z nim szczęśliwa? Taka 
temperamentna panienka z lekko „papierowym” Wacławem? – Wacław 
dla mnie nie jest „papierowy”. To taki schemat, który się utarł i tak 
to przez lata pokutuje, że „papierowy”, ciapowaty. Nieprawda! A to 
wynika z przebiegu wydarzeń. On też załatwił Papkina w sposób 
bezlitosny. Ma wymagania, stawia warunki, potra�  być agresywny, 
zdecydowany. Gdyby był „papierowy” nie byłoby przygody z Podsto-
liną: młodziak miał romans z doświadczoną i starszą kobietą! Chce 
uciec z Klarą! Zakrada się do domu Cześnika (stryj Klary), by być 
blisko niej! To facet z charakterem, bo Cześnik to furiat, psychol, 
rębajło, którego się wszyscy w okolicy bali, a Wacław próbuje z nim 

normalnie rozmawiać – ripostuje Zbigniew Stryj. I dodaje: „Tam nie 
ma „papierowych” postaci! 

Ja życzę im szczęścia z całego serca! Małżeństwo Klary i Wacława 
zakończyło wieloletni spór Cześnika i Rejenta (ojciec Wacława) o mur 
graniczny. A wyjścia innego chyba nie było, no bo jeśli taka była wola 
Nieba, to mimo diametralnych różnic charakteru obaj panowie musieli 
na to przystać. I choć przypuszczam, że nie do końca ochoczo, to ze 
szczęścia swoich podopiecznych, ucieszyli się, jak sądzę, szczerze. – To 
po prostu miłość! Nie sposób z nią walczyć, nie sposób się jej oprzeć, 
aczkolwiek Romeowi i Julii się to nie udało – zauważa reżyser.

Teatr Nowy w Zabrzu, słynący z przedsięwzięć i spektakli plenerowych 
przeniósł ze swojej rodzimej sceny „Zemstę” do Ogrodzieńca! Nie po 
raz pierwszy. Kilka lat temu zabrzański zespół już dokonał „Zemsty” 
w tym jednym z bardziej znanych zamków na Szlaku Orlich Gniazd. 
Ogromną mam nadzieję, że „Zemsta” w takim wykonaniu i takim 
entourage’u jeszcze nie raz się zadzieje. Mam nadzieję i szczerze pole-
cam. Była to taka „Zemsta”, której na pewno nie doświadczyłam nigdy 
wcześniej, mimo że wiele jej odsłon już widziałam! „Zemsta” Teatru 
Nowego z pewnością jest inna niż wszystkie… Niebywałe tempo i rytm, 
przepiękne kostiumy, przemyślana scenogra� a, a każda rola, nawet epi-
zodyczna to po prostu prawdziwa perełka! I Perełka. Warto podkreślić 
na pewno to, jak wnikliwej ocenie charakterologicznej poddano każdą 
z postaci. Pozwoliło to wydobyć z nich to, czego nie dostrzegali w nich 
dotychczasowi twórcy biorący „Zemstę” na warsztat.

Choć znana i mocno klasyczna, to zaskakująca takimi zwrotami 
akcji, jakich dotychczas nie było w żadnej wcześniejszej odsłonie 
adaptacji Fredrowskiej Komedii!

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Okrucieństwo nie do przyjęcia? Czyli jak zemścić się z � nfą
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POLECA: 
KORNELIA MAROSZEK

CZEKOLADOWE CIASTO 
Z�PRAŻONYMI�MIGDAŁAMI

-�1�kostka�masła
- 1 szklanka maki
- 1 szczypta soli

-�3,4�łyżki�kakao
- 4 jajka
- 3/4 szklanki cukru
-�1�szklanka�mielonych�orzechów�włoskich,�

czekolada mleczna jako polewa
- 1, 2 kieliszki rumu
-�trochę�prażonych�migdałów�do�posypania

Sposób�przygotowania:
Masło,�cukier�i�sól�ucieramy�na�puszystą�masę.�
Dodajemy�stopniowo�jajka�i�całość�mieszamy.

Następnie�dodajemy�suche�składniki�przesiane�
przez�sitko.�Na�koniec�wlewamy�rum.�Całość�
miksujemy.
Na�końcu�siekamy�migdały�oraz�część�orzechów�

i�dodajemy�je�do�ciasta.�Smarujemy�formę�o�
średnicy�20�cm�tłuszczem�i�posypujemy�odrobiną�
mąki.
Ciasto�najlepiej�piec�w�temp.�180�stopni�40-50�

minut.�Ostudzone�ciasto�dobrze�jest�polać�przy-
gotowaną�polewą�(masło�roztopić�w�garnuszku,�
dodać�pokruszoną�czekoladę)�i�posypać�posieka-
ną�resztą�migdałów�i�orzechów.
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„Wyluzować muszę, inaczej się uduszę”
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14 sierpnia 
ponownie 
w Katowicach
Po raz 12 w pojawią się … kolarze! Zawodnicy 
78 Tour de Pologne.

Miejmy nadzieję, że aura dopisze im bardziej, niż 
dziennikarzom przybyłym na konferencję praso-
wa zapowiadającą wydarzenie. Dopisały natomiast 
humory, mimo prawdziwego „oberwania chmury”, 
atmosfera konferencji była po prostu doskonała. Oby 
w trakcie każdej było tak przyjemnie, niekoniecznie 
tak ulewnie.

Mój dyktafon dał radę! – Śląski etap tegorocznego 
wyścigu dedykujemy powstaniom śląskim, a do-
kładniej 100 rocznicy wybuchu trzeciego powstania 
śląskiego – mówi wiceprezydent Katowic Waldemar 
Bojarun. – Miasto jak co roku wspiera wydarzenie. 
Będą utrudnienia komunikacyjne, z tym musimy 
się liczyć. Kolarze będą przemierzać nieco dłuższą 
niż zwykle – ponad 19-to kilometrową pętlę i na 
zakończenie aspekt bardzo istotny. Tour de Pologne 

to znakomite, na najwyższym poziomie zmagania 
sportowe, wielka promocja Miasta Katowice, ale 
też, z czego bardzo się cieszę, samego roweru, bo 
przecież rower staje się bardzo powoli częścią sy-
stemu transportowego naszego miasta – podkreśla 
Waldemar Bojarun. 

- Katowice wpisały się bardzo mocno w kalendarz 
Tour de Pologne – mówi organizator Czesław Lang, 
dyrektor generalny Land Team. – Zmieniliśmy tym 
razem nieco charakter tego etapu. Szósty etap to nieco 
ponad 19-kilometrowa jazda indywidualna na czas 
w Katowicach, która na pewno będzie miała wpływ 
na klasyfikację generalną – zaznacza Czesław Lang. 

Start: ul. Olimpijskiej obok budynku NOSPR. 
Kolarze pojadą stamtąd w kierunku Zawodzia i Ja-
nowa, przejadą przez Nikiszowiec, później okrążą 
Muchowiec i ul. Francuską wrócą do ścisłego centrum 
Katowic. Meta: Aleja Korfantego tuż obok Pomnika 
Powstańców Śląskich.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Jeszcze do końca lipca na Stadionie Ślą-
skim będzie można zobaczyć wystawę Ireny 
Szewińskiej – najwybitniejszej polskiej lek-
koatletki, która na chorzowskim obiekcie 
wyrównała rekord świata w biegu na 200 m. 

Irena Szewińska to jedna z najlepszych pol-
skich lekkoatletek w historii. Siedmiokrotna 
medalistka olimpijska, rekordzistka Polski, 
Europy i świata. 50 razy reprezentowała nasz 
kraj w międzypaństwowych meczach. 2 lipca 
1967 r. na Stadionie Śląskim wynikiem 22,7 
sek. wyrównała rekord świata doskonale 
prezentując się w biegu na 200 m. w meczu 
Polska-ZSRR. Był to pierwszy w historii re-
kord globu ustanowiony na tym obiekcie.

- Niebawem minie 54. rocznica wyrów-
nania przez Irenę rekordu na Stadionie 
Śląskim. Pamiętam z jaką determinacją 
Irena startowała w tym meczu, bo wszyst-
kie zawodniczki reprezentowały bardzo 
wysoki poziom. To był przepiękny występ 
okraszony wielkimi owacjami publiczności 
bardzo licznie zgromadzonej na trybunach 
– wspomina Janusz Szewiński, mąż Ireny 
Szewińskiej. 

Wystawę upamiętniającą Irenę Szewiń-
ską będzie można oglądać na Narodowym 
Stadionie Lekkoatletycznym do 31 lipca. 

Na ekspozycję składa się kilkanaście wiel-
koformatowych zdjęć przedstawiających 
najważniejsze sportowe momenty, a także 
fotografie z życia prywatnego. Ponadto 
zwiedzający zobaczyć mogą dres i koszul-
kę reprezentacyjną oraz dwie pary kolców, 
w których startowała lekkoatletka. W wy-
stawie znalazły się także repliki 7 medali 
olimpijskich zdobytych przez wybitną za-
wodniczkę. Zbiory należą do Fundacji im. 
Ireny Szewińskiej.

- Bardzo się cieszę, że wystawa poświęcona 
najwybitniejszej lekkoatletce w historii tra� ła 
właśnie na Narodowy Stadion Lekkoatletyczny. 
Galeria zdjęć, która jest częścią ekspozycji, to 
coś więcej niż tylko fotogra� e. Każda z nich 
przedstawia jakiś ważny moment i emocje, któ-
re temu towarzyszyły. Dlatego gorąco zachęcam 
do jej zobaczenia – mówi Bartłomiej Kowalski, 
Dyrektor Generalny Stadionu Śląskiego. 

Wystawa mieści się w Sali Muzealnej 
i można ją obejrzeć w ramach długiej trasy 
zwiedzania Stadionu Śląskiego, która rusza 
o godz. 10.00 i 12.00 zarówno w tygodniu 
jak i w weekendy. Więcej informacji: https://
stadionslaski.pl/zwiedzanie. 

TEKST I ZDJĘCIA:
STADION ŚLĄSKI SP. Z O.O. 

Wystawa Ireny Szewińskiej na Stadionie Śląskim


