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BEZPŁATNY�MIESIĘCZNIK�KULTURALNO-SPOŁECZNY
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ZIELONE DACHY…

Czyli ekologia w praktyce w Katowicach. 
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NIE�MÓWI�JAK�DO�ŚCIANY�

Kto?�Katowicka�młodzież!�Pod�czujnym�okiem�Mony�Tusz.�

Str.4

„W DOLINIE MUMINKÓW”

Dębowa�Scena�2021�Miejskiego�Domu�Kultury�„Koszutka”�Filia�„Dąb”�zaprasza�na�spektakl�teatralny�w�wy-

konaniu�Teatru�Dzieci�Zagłębia�z�Będzina.��

-�obowiązują�bezpłatne�wejściówki

-�liczba�miejsc�ograniczona

Wydarzenie�realizowane�w�ramach�projektu�fi�nansowanego�z�Budżetu�Obywatelskiego�w�Katowicach.

Nie�może�Was�tam�zabraknąć!�Kto�bowiem�nie�uwielbia�sympatycznego�i�rozczulającego�Muminka?�No�chyba�

nie�ma�takiej�osoby!?!�Przeurocze,�zabawne,�czasem�nieco�naiwne,�ale�mądre�i�dobre,�i�takie,�że�każdy�by�chciał�

je�przytulić!�Takie�właśnie�są,�wymyślone�przez�skandynawska�pisarkę�Tove�Janson,�Muminki!�Zapraszam�na�

spotkanie�z�nimi�28�sierpnia�godz.�16.00!�

HANNA�GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Spotkajmy się na Rynku… 
W Mysłowicach

To�spotkanie�z�kulturą,�rozrywką,�rekreacją�przyjemne�będzie�nie�tylko�dla�mieszkańców�
Grodu�Mysława.�� Str. 7

Szczegó³y i wiêcej informacji - s. 10
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COUNTRY

COUNTRY

ALICJA BONCOL & KOALICJA

ALABAMA BAND

zespó³ taneczny SENIOR DANCE

4 | 09 | g. 18.00

Amfiteatr | Siemianowice Œl.

wstêp wolny

ROCK NOC

3 | 09 | g. 19.00

Amfiteatr

Siemianowice Œl¹skie

bilety: 50 z³

SCK - PARK TRADYCJI

SIEMIANOWICE ŒL¥SKIE

START: 15.00

WSTÊP WOLNY



No�mogę�założyć�się�niemal�o�każ-

dą�kwotę�z�100%-ową�pewnością�

wygranej,�z�każdym,�a�na�pewno�z�

tymi,�którzy�znają�moje�organiczne�

wręcz�obrzydzenie� do�uprawiania�

sportów�wszelakich�(poza�narciar-

stwem�rzecz�jasna!),�że�nikt�by�się�

tego� po� mnie� nie� spodziewał!� A�

tu� takie� zaskoczenie,� że� sama� za-

stanawiam�się,�czy�to�faktycznie�o�

mnie�chodzi,�czy�to�nie�pomyłka!?!�

Taka�ciekawostka:�jakie�dziwaczne�

zjawiska�może�wywołać�pandemia,�no�bo,�jak�sądzę,�stan�ten�

trzeba�zrzucić�na�karb�pandemii�właśnie?�Wcześniej�takie�za-

chowania�nigdy,�ale�to�nigdy,�myślę,�nie�mogłyby�mi�się�przy-

trafi�ć.�Biegam!�Nie�jakieś�maratony,�aż�tak,�to�nie!�Ale�regular-

nie�z�coraz�dłuższymi�dystansami.�Po�co?�Otóż�w�sumie�sama�

do�końca�nie�wiem�i�żeby�nie�było,�że�jest�to�dla�mnie�jakaś�

szczególna�przyjemność�(cóż�przyjemnego�może�być�w�byciu�

spoconym?),�ale�tak�jak�wspaniale�pozwala�rozładować�stres�i�

zrelaksować�się,�że�polecam�tę�moją�anomalię�wywołaną�pan-

demią�każdemu.�Spróbujcie�koniecznie!

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

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

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

Wydawca Hanna Grabowska-Macioszek
� Goniec�Górnośląski

Druk POLSKAPRESSE Sp. z o.o.
 Drukarnia w Sosnowcu
� ul.�Baczyńskiego�25a
� tel.�(32)�36�42�100

Za� treść� ogłoszeń� redakcja� nie� ponosi� odpowiedzialności.�
Materiałów�nie�zamówionych�redakcja�nie�zwraca� i�zastrzega�
sobie�prawo�do�dokonywania�w�nich�zmian�i�skrótów.

OD REDAKCJI:

Kto�by�przypuszczał?
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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

MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI W STARACHOWICACH, 28.08., GODZ. 19.00

Tę znana śląską kapelę bluesową-rockową, która w tym roku 
świętuje swój jubileusz 20-lecia, będzie można zobaczyć i usłyszeć 
w trakcie IX Bluesa pod piecem w Muzeum Przyrody i Techniki 
w Starachowicach. W lipcu muzycy pojawili się w chorzowskiej 
Sztygarce i był to pierwszy koncert formacji po pandemicznym 
odmrożeniu ( w ramach Front Porch Blues, czyli Lauba pełna bluesa. 
Oj, była pełna! A radość z koncertowania przy pełnej żywiołowo 
reagującej publiczności dla artystów – ogromna! 

Highway – można powiedzieć, że to autostrada do blues-rocka, 
która wiedzie nieprzerwanie przez 20 lat! Bycie na scenie przez tyle 

lat to czas, który robi wrażenie! Czas wypełniony koncertami, wy-
dawaniem kolejnych płyt. Na pewno wielu z Was kojarzy te mocne 
rytmiczne brzmienia: „Będzie jutro”, „Ona i ja”, „Oddech anioła”, czy 
„Tyle pytań”. I Warto posłuchać ich na żywo.

A ja już teraz zapraszam do śledzenia kolejnych wydań Gońca 
Górnośląskiego. Na naszych łamach już wkrótce rozmowa jubile-
uszowa z Highwayem.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
Foto: O� cjalna strona zespołu: https://www.highwayband.com.pl

ZAINSPIRUJ�SIĘ�KONKURSOWO!

Czyż�nie�robi�wrażenia�takie�zdjęcie?�Uczestnicy�pierwszego�wyjazdu�z�Turystyka�Trzeciego�Wieku�z�Chorzowa�(obecnie�

trwa�XV�jubileuszowa�edycja�inicjatywy)�w�trakcie�swoich�wojaży�po�ciekawych�zakątkach�naszego�regionu,�nie�rozstają�

się�z�Gońcem�Górnośląskim!�By�tak�było,�czuwa�nad�tym�ich�przewodnik�terenowy�i�organizator�z�chorzowskiego�oddziału�

Polskiego�Towarzystwa�Turystyki�Krajoznawczej�Mirosław�Nawrocki.�I�co�prawda�zdjęcie�to�nie�bierze�udziału�w�naszym�

wakacyjnym�konkursie,�ale�czyż�nie�może�być�inspiracja�dla�potencjalnych�„konkursowiczów”?�Jestem�przekonana,�że�

tak!�A�zatem�do�dzieła!�Czekam�do�końca�sierpnia�na�Wasze�„Gońcowe”�letnie�inspiracje.�

HANNA�GRABOWSKA-MACIOSZEK

Koncert Highway
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P R O M O C J A

Zielone dachy w Katowicach 
– ekologia w praktyce 
Katowice chcą premiować mieszkańców i przedsiębiorców przy-
czyniających się do powstawania zieleni w mieście. Gotowy jest 
projekt uchwały, dzięki której będą oni zwolnieni z podatku od 
nieruchomości. Warunek to utworzenie zielonego dachu, ogrodu 
wertykalnego lub zielonej fasady budynku. 

– W Katowicach stawiamy na ekologię i działania na rzecz ochrony klimatu. 
Realizujemy liczne zielone projekty w ramach Zielonego Budżetu, powstają 
nowe parki, a w mieście przybywa zbiorników retencyjnych. Dzięki rosnącej 
świadomości ekologicznej w wiele projektów angażują się także nasi miesz-
kańcy. To oni m.in. sieją łąki kwietne, sadzą drzewa z aplikacji czy adoptują 
stare donice. Takie działania wpisują się w politykę zrównoważonego rozwoju 
miasta i teraz chcemy premiować tych, którzy pójdą o krok dalej, tworząc 
zieloną przestrzeń w obrębie swojego budynku – mówi Marcin Krupa, pre-
zydent Katowic.  

Z inicjatywą zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków miesz-
kalnych wyszła Komisja Klimatu Rady Miasta Katowice. Wniosek został 
przekazany do Prezydenta Miasta Katowice, który przychylił się do tego 
pomysłu. Po dokonanej analizie i rozpoznaniu zagadnienia przez wydziały 
merytoryczne Urzędu Miasta przygotowano projekt uchwały. Zakłada on 
zwolnienie od podatku od nieruchomości lokali mieszkalnych znajdujących 
się w budynkach, w których utworzono zielone dachy, ogrody wertykalne na 
ścianie budynku mieszkalnego lub które posiadają zielone fasady. Warunkiem 
zwolnienia jest założenie zielonego dachu na całej jego powierzchni lub 
ogrodu wertykalnego na co najmniej połowie ściany. Z kolei w przypadku 
zielonej fasady, aby skorzystać ze zwolnienia, powinna być ona na całej 
ścianie budynku, przy czym rośliny ją tworzące powinny być ukorzenione 
w ziemi. Zwolnienie z podatku będzie obowiązywało przez rok i będzie 
możliwe przedłużenie, pod warunkiem utrzymania zieleni w kolejnych latach. 

Projekt uchwały wpisuje się w działania Katowic prowadzone na rzecz 
ekologii i poprawy klimatu, a dodatkowo premiuje mieszkańców dbających 
o środowisko. Zwolnieniem objęte będą wyłącznie powierzchnie użytkowe 
lokali mieszkalnych, niezajęte na prowadzenie działalności gospodar-
czej, znajdujące się w budynkach mieszkalnych, a ulgi skierowane są do 
mieszkańców, jak i przedsiębiorców. Zwolnienie dotyczy całości lokali 
mieszkalnych w budynkach do sześciu kondygnacji. Zielone dachy, ogrody 
wertykalne i zielone fasady będą efektywniej oddziaływały na obniżenie 
temperatury otoczenia z uwagi na mniejszą powierzchnię emitującą ciepło 
niż w budynkach powyżej sześciu kondygnacji. Te drugie będą zwolnione 
z podatku w połowie.

TRWA�II�EDYCJA�ZIELONEGO�BUDŻETU

Obecnie�trwa�II�edycja�Zielonego�Budżetu�w�Katowicach.�Miesz-

kańcy�mają�do�dyspozycji�3�mln�złotych�na�realizację�zielonych�po-

mysłów�w�mieście.�W�tym�roku�mieszkańcy�Katowic�mogli�zgłaszać�

swoje�projekty�do�27�maja,�obecnie�wnioski�przechodzą��weryfi�kację�

merytoryczną,�która�potrwa�do�9�września.�W�ostatnim�etapie�komisja�

złożona�z�urzędników�i�zewnętrznych�ekspertów�wybierze�projekty,�

które�zostaną�zrealizowane�w�kolejnym�roku.�Podobnie�jak�przed�

rokiem,�również�i�w�tej�edycji,�na�zgłoszone�projekty�przeznaczono�

kwotę�3�mln�złotych,�z�których�2,4�mln�zł�rozdzielono�pomiędzy�22�

dzielnice�w�ramach�wniosków�lokalnych,�natomiast�600�tys.�złotych�

przeznaczono�na�realizację�zadań�o�charakterze�ogólnomiejskim.

Do�Zielonego�Budżetu�można�zgłaszać�projekty,�które�z�założe-

nia�są�dobre�dla�środowiska�naturalnego�czy�bytowania�zwierząt.�

W�ramach�tej�procedury�można�zgłosić�zadania�dotyczące��m.in.�

zazielenienia�przestrzeni�publicznej,�rewitalizacji�skwerów�i�parków,�

tworzenie�łąk�kwietnych�oraz�tworzenia�systemowej�opieki�dla�starych�

drzew,�ale�również�projekty�związane�z�programami�dotyczącymi�

zwierząt�czy�warsztaty�i�działania�edukacyjne�w�zakresie�ekologii�

i�ochrony�przyrody.

Więcej�na�:�www.katowice.eu/zielonybudzet



4
ludzie�wokół�nas  Nr 8 (67) l� 12�sierpnia�2021�r.

Nie mówi jak do ściany 
Pierwszy tydzień wakacji – katowicka dzielnica - Józefowiec – 

rozpoczęły się warsztaty streetartowe. Uczniowie XIV LO im. mjr. 
Henryka Sucharskiego w Katowicach wraz z Moną Tusz odnawiali 
starą, odrapaną ścianę. Mur stał się miejscem, gdzie licealiści mogli 
wyrazić siebie i odreagować miniony, trudny rok szkolny w cieniu 
pandemii. - To ma być wasze, od serca. To będzie ściana do czyta-
nia – mówiła Mona. Finalne zajęcia zaowocowały pojawieniem się 
na murze się hasłeł, z którymi młoda społeczność bardzo mocno 
się utożsamia.

Warto podkreślić, że młodzież nie zaczęła pracy od rzucania 
mięsem, a od rzucania wielu haseł, które poniekąd są wspólne dla 
różnych narodowości. W ostateczności uczestnicy warsztatów wy-
brali między innymi wyrażenia takie jak: veni, vidi, vici czy Always 
Look on the Bright Side of Life. Ta pierwsza myśl oznacza to, że ci, 

którzy przyjdą do szkoły, będą zwycięzcami; żeby dążyć do celów 
i się z nimi zapoznawać – mówiła Sajana, uczennica liceum. - To 
hasło jest dobre, bo ma związek z literaturą – popierał Dawid, kolega 
Sajany i pomysłodawca drugiego, muzycznego cytatu. 

Kolejne dni upływały na projektowaniu własnych liter, które we-
dług Mony powinny być dopasowane do sensu danego aforyzmu…

A teraz możemy podziwiać mur, który nie stanowił bariery, 
a chętnie „współpracował” z licealistami, nawet w pochmurną lub 
zbyt upalną pogodę. Warsztaty z Moną Tusz zorganizował Śląski 
Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” w ramach zadania pn. PETARDA! 
(Recenzja z � nałowego spektaklu pojawiła się w lipcowym wydaniu 
Gońca Górnośląskiego). 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum 

Kultury Ojczysty-dodaj do ulubionych 2021. Dzięki PETARDZIE! 
Teatr zrealizował także inne formy aktywności angażujące twórczo 
młodzież: konkurs literacki, warsztaty tworzenia wlepek, happening 
i warsztaty teatralne. Inicjatywa ma na celu kształcenie kompe-
tencji językowych młodych ludzi i zachęcanie ich do wyrażania 
własnego zdania na temat otaczającej rzeczywistości. Punktem 
wyjścia do podjęcia wszystkich działań jest odpowiedź na pytanie: 
Co mnie irytuje we współczesnym świecie i w jaki sposób chcia-
łabym/chciałbym to zmienić? Odpowiedzi zostały z młodzieżą 
zaadaptowane na różne rodzaje sztuki: street art, happening oraz 
spektakl teatralny, który powstał na bazie tekstów nagrodzonych 
w konkursie literackim. 

A.T. (uczestniczka programu Narodowego Centrum Kultury – 
„Praktykuj w kulturze” w ŚTLiA Ateneum w Katowicach)

KTO?�KATOWICKA�MŁODZIEŻ!�A�UDOWODNIŁA�TO�W�TRAKCIE�WAKACYJNYCH�WARSZTATÓW�STREETARTOWYCH.�NAD�PRZEBIEGIEM�WYDARZEŃ�CZUWAŁA�ZNANA�

ŚLĄSKA�ARTYSTKA�MONA�TUSZ.

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

Z
D
JĘ
C
IE
:�
M
IR
O
S
Ł
A
W
�C
IC
H
Y

Rozmowa z Tomaszem Bednarkiem, prezesem Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach

Sezon urlopowy, wakacyjny, wypoczynkowy trwa, mogłoby się 
wydawać, że każdy myśli tylko o wyjazdach, podróżach, a tymczasem 
kalendarz działań WFOŚiGW jest mocno napięty i wypełniony co 
prawda wyjazdami, ale bynajmniej nie rekreacyjnymi. Najlepszy 
dowód na to, jak intensywne jest lato w WFOŚiGW i w jak ważne 
przedsięwzięcia ob� tuje jest ostatnia Pana wizyta w Niegowo-
niczkach.

Tomasz Bednarek: Podpisywaliśmy tam umowy związane z bardzo 
ważnym zadaniem, dotyczącym ochrony przeciwpożarowej w lasach. 
Zagrożenia związane z pożarami w lasach pojawiają się zwłaszcza w okre-
sie wakacyjnym. Do� nansujemy loty patrolowo-gaśnicze na terenach 
leśnych i to dosyć sporą kwotą, bo w tym roku łącznie wojewódzkie 
fundusze przeznaczyły na to aż pół miliona złotych. Środki duże, ale też 
i zadanie bardzo ważne, bo dotyczy bezpieczeństwa zasobów leśnych na 
terenie całego kraju. Bo tu nie chodzi tylko o lasy z terenu wojewódz-
twa śląskiego. Po raz pierwszy udało nam się zaprosić do współpracy 
z Lasami Państwowymi sąsiednie fundusze w Krakowie, Wrocławiu, 
Opolu. To już jest ponadregionalna współpraca. Lasy przecież są nie 
tylko naszym dobrem lokalnym, ale i narodowym.

No właśnie, trudno przecenić ważność tego działania, zwłasz-
cza że lato jak na razie mamy upalne, a synoptycy prognozują, że 
nadal utrzyma się taka pogoda po 30°C na przemian z burzami 
i nawałnicami. O pożar zatem nie trudno.

TB: Stąd też umowę podpisywaliśmy teraz, w okresie rozpoczyna-
jącym wakacje, żeby oprócz tego aspektu przeciwpożarowego i lotów 
patrolowych, osiągnąć też wydźwięk edukacyjny. Jakie zagrożenie może 
spowodować nasze niewłaściwe zachowanie, czyli bezpieczeństwo 

i edukacja przeciwpożarowa, by dbać o nasze zasoby – to główne 
założenia tego zadania.

Pozostając w tematyce pożarowej, przeciwpożarowej, WFOŚiGW 
bardzo mocno wspiera ochotników strażaków, w tym straża-
cką młodzież.

TB: Dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych to główny 
cel przeciwdziałania pożarom, ale nie tylko, bo związane także 
z wieloma innymi niepożądanymi zjawiskami. W ostatnim czasie 
przeżyliśmy gradobicia, podtopienia i wichury. A to są wszystko 
zdarzenia, w których biorą udział strażacy ochotnicy. Stąd właśnie 
nasze wsparcie dla nich, by mogli zaopatrzyć się w lepszy sprzęt 
i skuteczniej zapobiegać wszelkim takim sytuacjom, awariom. To 
istotne, bo od ich – strażaków ochotników - szybkiej interwencji 
zależy ludzkie życie.. W tym roku po raz pierwszy udzielamy 
wsparcia dla Młodzieżowych Drużyn Strażniczych właśnie po to, 
by już od młodego wieku mogli odpowiednio zdobywać wiedzę, 
umiejętności i w przyszłości kształtować kadry OSP, a być może 
zasilić i PSP.

Wspomnijmy jeszcze o Programie „Czyste Powietrze”, bo roz-
przestrzenia się dosyć intensywnie i swoim zasięgiem obejmuje 
coraz więcej gmin.

TB: 45 tysięcy bene� cjentów! Pod tym pojęciem rozumiemy po-
szczególnych mieszkańców składających wnioski. Ogromna liczba! 
Ale szczególnie cieszy nas progres Programu, bo jeśli porównamy 
rok 2021 z poprzednim 2020 rokiem, to mamy trzykrotny wzrost 
zainteresowania wymianą starych pieców, tak zwanych „kopciuchów”. 
Oznacza to, że świadomość ekologiczna, świadomość potrzeby wymiany 
starych kotłów jest coraz większa. A jeśli chodzi o naszych partnerów 
w gminach, to w tej chwili jest ich już 131. Ostatnio dołączyła Ruda 
Śląska. To pokazuje, że program jest dostępny właściwie w każdym 
zakątku naszego województwa.

A co z Mobilnym Biurem Programu „Czyste Powietrze”? W roku 
ubiegłym z wielkim sukcesem przemierzało obszary naszego woje-
wództwa i było tłumnie odwiedzane w każdym miejscu, w którym 
się tylko pojawiło. W tym roku też wyjedzie w trasę?

TB: Faktycznie zainteresowanie Mobilnym Biurem było ogromne. 
Taka forma pojawiła się z uwagi na panującą pandemię, bo punkty 
stacjonarne były pozamykane, a partnerów dużo mniej. Stąd uznaliśmy, 
że taka promocja jest zasadna. Bardziej traktowaliśmy jako potrzebę 
chwili i projekt pilotażowy, niż coś co na stałe będzie realizowane. 
Nie wykluczamy jednak, że Mobilne Biuro pojawi się ponownie. Poza 
tym, chcę zauważyć, że co prawda bez tego specjalnego busa, ale nasze 
punkty są dostępne na rożnego rodzaju piknikach, organizowanych na 
terenie całego województwa. Pod namiotem WFOŚiGW w Katowicach 
można wtedy skorzystać z pomocy naszych specjalistów, konsultantów 
i zasięgnąć porad dotyczących programu.

Jakie kolejne działania i zadania stoją przed WFOŚiGW w najbliż-
szym czasie? 

TB: Rozwijamy Program „Czyste Powietrze”. Z początkiem lipca 
uruchomiliśmy ścieżkę bankową tego Programu. Kolejne banki 
przedstawiają swoje oferty. Wsparcie dotacyjne będzie można zatem 
uzyskać w sposób kompleksowy i ci, którzy będą potrzebowali wkła-
du własnego, będą mogli z tej ścieżki bankowej skorzystać. Ponadto 
zamykamy inwestycje uruchamiane z początkiem tego roku: nasz 
sztandarowy projekt „Zielona Pracownia”. Mam nadzieję, że we 
wrześniu wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w kolejnych 50-ciu 
szkołach, które uzyskały na ten cel do� nansowanie, lekcje będą się 
odbywały już w nowych, wyremontowanych i dobrze wyposażonych 
pracowniach. W lipcu  skończyliśmy nabór w ramach naszego Pro-
gramu 1.7.1. Infrastruktura i Środowisko i w tej chwili trwa ocena 
wniosków. To kolejne miliony złotych, które chcemy przeznaczyć na 
termomodernizację domów wielorodzinnych. 

ROZMAWIAŁA: HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

Z „Czystym Powietrzem” 
bez pożarów i nawałnic
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Z Profesorem GOZ-em 
i EKO-Duszkiem

Nic takiego się nie wydarzyło… Aczkolwiek. Lato w Teatrze Nowym 
był to czas na pewno intensywny, energetyczny, a w tym roku…. 
tematem przewodnim była ekologia!

Tradycyjnie już „Lato w teatrze” to dwa turnusy, gdzie każdy z nich 
� nalizowany jest spektaklem teatralnym przygotowywanym przez 
uczestników wydarzenia: dzieci i młodzież, która tym razem dopisała 
frekwencyjnie, jak chyba nigdy dotąd. – Zainteresowanie naszym 
„Latem” jest zawsze ogromne, ale ten rok zaskoczył nas – mówi Paweł 
JaNic Janicki, specjalista ds. promocji zabrzańskiej sceny. – Chyba ta 
pandemia rozbudziła taką ogromną chęć przeżycia teatralnej przy-
gody – dodaje Agata Śliwa, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru 
Nowego, które co roku wspólnie realizuje i wspiera „Lato w teatrze”. 
– Dzieciaki zatęskniły za nami – wtrąca Paweł JaNic Janicki. - To 
wydarzenie, które cieszy się wielkim powodzeniem. Miejsca rozcho-
dzą się niemal w ciągu kliku godzin, jednego dnia. I w tym roku też 
tak było. Mimo tego, że poprzednio zajęcia stacjonarne z powodu 
pandemii się nie odbyły, to pojawiły się nawet nowe twarze. Przyszły 
nowe dzieciaki, które słyszały, dowiedziały się i chciały dołączyć, by 
rozwijać i realizować swoje pasje. Tak że pandemia bynajmniej ich 
nie zniechęciła, ale raczej podsyciła chęci  – stwierdza Agata Śliwa. – 
Dzieciaki zatęskniły za nami. Są wśród naszych uczestników młodzi 
ludzie, którzy co roku wracają do nas. Widzimy z jakim zaangażo-
waniem i poświęceniem pracują w swoich grupach i to jest bardzo 
fajne, to dla nas taki powód do radości, że „Lato” w Teatrze Nowym 
podoba się  – dodaje kierownik literacki teatru Beata Dąbrowiecka. 

Po prostu głód tworzenia i artystycznego doświadczania! I to 
w takim przedziale wiekowym – już od 6, do nawet 16 lat!  Jak za-
wsze młodzież uczestniczyła w warsztatach grupowych: dwie grupy 
aktorskie, nad którymi czuwali aktorzy Teatru Nowego, wokalno-
-taneczne, które pracują nad stroną muzyczną i taneczną spektaklu 
oraz promocyjno-fotogra� czno-dziennikarską. Ta miała za zadanie 
relacjonowanie i dokumentowanie tego, co dzieje się w trakcie danego 
turnusu: prowadziła gazetkę, robiła zdjęcia, uczyła się podstawowych 
zasad dziennikarstwa. Była też grupa plastyczno-scenogra� czna, która 
przygotowywała rekwizyty, pracowała nad scenogra� ą do spektaklu.

A w tym roku były to spektakle wyjątkowe, bo poruszające tematykę 
ekologiczną, więc ich przekaz był niezwykle mądry i ważny! – Zadzi-
wiające jak wiele na ten temat wiedzieli nasi uczestnicy. Jak bardzo 
interesowały ich te zagadnienia. Naprawdę, jak na swój młody wiek, 
mieli wiedzę, wielką dojrzałość, świadomość tego w jaki sposób dbać 
o naszą planetę i że to oni są odpowiedzialni za jej stan, że w ich rękach 
ta nadzieja – podkreśla Beata Dąbrowiecka. 

A jaki w tym wszystkim udział ma zatem Profesor GOZ? –  Profesor, 
jak sam o sobie się wypowiada w nagrywanych podcastach na stronie 
internetowej Kraina GOZ, jest postacią nie do końca prawdziwą, ale nie 
to jest najważniejsze. Najistotniejsze jest to, co on opowiada. W swoich 
wykładach mówi o ekologii i jej wszystkich aspektach, które trzeba by 
było poprawić. Nie zawsze mówi w sposób miły, często wytyka błędy, 
ale robi to po to, by dać do myślenia. Według niego jeszcze nie jest 
za późno, jeszcze mamy co ratować – wyjaśnia Paweł JaNic Janicki. 

Profesor GOZ to główna postać „Krainy GOZ”, kampanii społecznej 
(wymyślonej przez Fortum Polska), która ma zachęcać do zmiany 
nawyków w zgodzie z koncepcją Gospodarki Obiegu Zamkniętego 
(GOZ). Projekt uruchomił platformę edukacyjna GOZedu, na której 
lekcje dla dzieci i młodzieży prowadzi prof. GOZ.

Finał to spektakl „EKO-Duszek” inspirowany „Duszkiem z komina” 
autorstwa i w reżyserii Zbigniewa Stryja, bo… przypomnijmy, że sam 
„Duszek z komina” też mocno porusza zagadnienia związane z ekologią.  

Warto zaznaczyć, że tegoroczne „Lato z teatrem” było drugim, 
które odbyło się w trakcie pandemii. Na szczęście już nie tak jak 
w roku ubiegłym – zdalnie, ale „na żywo”. – No to zdecydowanie nie 
było to, co my i dzieciaki lubimy najbardziej. I mam nadzieję, że już 
nigdy więcej nie będziemy musieli powtarzać takiej zdalnej edycji 
– mówi Paweł Janic Janicki. – Bardzo się cieszymy, że mogliśmy 
spotkać się z uczestnikami ponownie oko w oko – mówi kierow-
nik literacki Teatru Nowego. – Rok ubiegły – on-line, wszystkie 
działania i aktywności musiały odbywać się w tak zwanej sieci no 
i nie było to to oczywiście, co kontakt osobisty, co bycie ze sobą tu 
i teraz w naszych teatralnych przestrzeniach i poza nimi – kwituje 
Beata Dąbrowiecka. 

Nie tylko w przestrzeniach. Młodzież spotykała się także poza 
teatrem - w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, czy Sztolni 
Królowa Luiza. „Lato” odbyło się przy wsparciu miedzy innymi � rmy 
energetycznej Fortum Polska i Miasta Zabrze.

HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

CZYŻBY�ZATEM�TEATR�NOWY�W�ZABRZU�STAŁ�SIĘ�NA�CZAS�LATA�SCENĄ�DLA�SEANSÓW�SPIRYTUALISTYCZNYCH�Z�WYWOŁYWANIEM�ISTOT�ZZA�ŚWIATÓW�PRZEZ�
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Spotkajmy się na Rynku… 
W Mysłowicach
To spotkanie z kulturą, rozrywką, rekreacją przyjemne 
będzie nie tylko dla mieszkańców Grodu Mysława. 

Z mysłowickich atrakcji na Rynku skorzystają na pewno też przyjezd-
ni. Szczególnie bowiem w okresie wakacyjnym dzieje się nie mało. – To 
idea, która narodziła się trzy lata temu – mówi dyrektor Mysłowickiego 
Ośrodka Kultury Michał Skiba. – Obecnie działa pod dwoma szyldami: 
„Niech Żyje Rynek” oraz „Mysłowice Alternatywnie”. Pierwszy – skupia się 
wokół familijnych spotkań na Rynku. Za jego pośrednictwem realizujemy 
spektakle teatralne, animacje, projekcje � lmów. „Mysłowice Alternatywnie” 
natomiast, no to już brzmi dosyć poważnie, bo kręcimy się wokół alterna-
tywy, która musi być konkurencyjna i atrakcyjna, by dobrą alternatywa być 
mogła dla innych aktywności. Stawiamy na muzykę i w ramach budżetu 
obywatelskiego odbywają się koncerty, spotkania – tłumaczy Michał Skiba.

Interesującym pomysłem i nowością w tym roku jest otwarcie 
lokalu pn. „Poczekalnia”. – To miejsce, w którym można przy-
cupnąć, w którym twórcy „wyżywają się” artystycznie, w którym 
można między innymi obejrzeć ciekawe wystawy tworzone przez 
lokalnych artystów – wyjaśnia dyrektor MOK. Projekt „Mysłowice 

Alternatywnie” to między innymi z końcem sierpnia – koncert 
zespołu Muchy.

Walor nie do przecenienia: Rynek żyje! I to intensywnie. Co tydzień 
weekendowo coś odbywa się w sercu Mysłowic i to serce mocno bije. I to 
ważne dla mysłowiczan, którzy bardzo przyzwyczaili się, że mogą przyjść na 
Rynek, pobyć na nim wspólnie z rodzinami, znajomymi. Nie same atrakcje 
artystyczne są tu najistotniejsze, ale to żeby być razem w przyjemnym oto-
czeniu, cieszyć się relaksem, piękną pogodą. I nie trzeba nigdzie specjalnie 
daleko wyjeżdżać, poza obręb miasta, do miast sąsiednich, by ciekawie 
i przyjemnie spędzić czas. Można to zrobić tu na miejscu, na wyciągnięcie 
ręki. – Nie od dziś wiadomo, że jeszcze jakiś czas temu mysłowicki Rynek 
to było miejsce wymarłe. Wokół niego mieszka niewiele ludzi, a ci miesz-
kający dalej też tam nie bywali, bo nie mieli po co. Teraz się to diametralnie 
zmieniło. Są tłumy! Przychodzić warto, bo coś się dzieje, ale przychodzić 
tez warto dla samego bycia na Rynku – podkreśla Michał Skiba. 

A przestrzeń rekreacyjna zaaranżowana jest jakże przyjemnie. 
Są pufy, leżaki, hamaki, baldachimy, parasole, ogródki ze stolikami 
i krzesełkami i lokalna gastronomia. Dodajmy, że ww. dostępne są 
dla mieszkańców w każdy dzień tygodnia, a nie tylko przy okazji 
weekendowych wydarzeń.

Warto zaprosić także do aktywności w przestrzeni Parku Słupna. 
Jest rodzinnie i radośnie. 

Koniec lata bynajmniej nie oznacza końca aktywności wokół Ryn-
ku i Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Jak zapewnia Michał Skiba 
wrzesień przyniesie sporo wydarzeń, do których śledzenia już teraz 
gorąco zachęcam.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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HARMONOGRAM�WYDARZEŃ:

Niech�Żyje�Rynek:
13.08.,�godz.�21:00�-�projekcja�fi�lmu
20.08.,�godz.�20.00�–�stand-up:�Michał�Pałubski,�
Damian�Wiking�Usewicz
29.08.,�godz.�15:00-18:00�-��spektakl�teatralny�+�
animacje�dla�dzieci

Mysłowice�Alternatywnie:
27.08.2021�r.,�godz.�20:30�–�Mysłowice�Alterna-
tywnie:�Muchy�-�koncert



W polskim systemie prawnym zasadą jest, iż po zawarciu małżeństwa 
pomiędzy małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Do 
majątku wspólnego należy zaliczyć przede wszystkim majątek nabyty 
w trakcie małżeństwa, tj.:
l pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności 

zarobkowej każdego z małżonków;
l dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego 

każdego z małżonków;
l środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego 

funduszu emerytalnego każdego z małżonków.
Pomimo wspólnego majątku, małżonkowie posiadają również 

majątek odrębny, osobisty do którego należy zaliczyć przedmioty 
majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa, otrzymane również 
w czasie trwania małżeństwa darowizny, zapisy lub spadki z wyjątkiem, 
gdy darczyńca lub spadkodawca wyraźnie zaznaczyli, że mają one 
wejść do majątku wspólnego.

Natomiast obowiązujące przepisy przewidują również rozdzielność 
majątkową małżonków. Można ją ustanowić w dwojaki sposób, tj. 
umownie lub poprzez orzeczenie sądowe. Zasadnicza różnica pomiędzy 
tymi dwoma sposobami ustanowienia rozdzielności polega na tym, 
że w pierwszym przypadku małżonkowie winni zgodnie zawrzeć 
umowę przed notariuszem, zaś w drugim rozdzielność jest ustano-
wiona przez sąd, nawet bez zgody małżonków (przymusowy ustrój 
majątkowy). Rozdzielność majątkowa powstaje również orzeczenia 
przez sąd separacji małżonków.

Przechodząc do tematu niniejszego artykułu, należy przytoczyć 
treść art. 51 kro, „w razie umownego ustanowienia rozdzielności 

majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek 
nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później.” 
Podstawową cechą ustroju rozdzielności majątkowej jest to, że 
małżonkowie nie mają majątku wspólnego, a każde z nich ma swój 
majątek osobisty, którym zarządza i rozporządza samodzielnie, 
tj. bez udziału drugiego małżonka. W związku z tym w ustroju 
rozdzielności majątkowej występują tylko dwa majątki, czyli 
majątek osobisty żony oraz majątek osobisty męża. W doktrynie 
często jest wyrażany pogląd, że tenże ustrój majątkowy mocno 
winien zostać rozważony przez osoby, które prowadzą dzia-
łalność gospodarczą. Zaś wydaje się niekorzystny dla jednego 
z małżonków, który li tylko zajmuje się domostwem oraz/lub 
wychowującym dzieci, gdzie drugi małżonek przede wszystkim 

koncentruje się na zarobkowaniu dla rodziny. Umowę wprowa-
dzającą rozdzielność majątkową można zawrzeć zarówno przed 
zawarciem małżeństwa, jak i w trakcie jego trwania. W drugiej 
sytuacji, jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności 
majątkowej, nie ma przeszkód do dokonania w umowie podziału 
majątku wspólnego małżonków, do którego stosuje się przepisy 
o współwłasności ułamkowej. Należy pamiętać, iż niedopuszczalne 
jest zawarcie intercyzy z data wsteczną.  

Ustanowienie rozdzielności majątkowej nie stoi na przeszkodzie, 
aby małżonkowie mogli wspólnie nabywać rzeczy, np. nieruchomość, 
samochód, itp. Przedmioty te jednak nie będą objęte małżeńską wspól-
nością majątkową, ale współwłasnością w częściach ułamkowych. 
Wówczas zastosowanie będą miały przepisy z art. 195-221 k.c. Należy 
również pamiętać, iż w razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków 
ustanowienie rozdzielności majątkowej jest skuteczne w stosunku do 
masy upadłości tylko wtedy, gdy umowa została zawarta co najmniej 
dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłość.

Możliwe jest również ustanowienie rozdzielności majątkowej 
z wyrównaniem dorobków. Niniejsza instytucja uregulowana jest 
w art. 51 (2) kro i n. Cechą tego rodzaju rozdzielności jest to, że nie 
ma tutaj również wspólnego majątku małżonków. Niemniej w razie 
ewentualnego rozwodu, ten z małżonków, który w czasie trwania 
małżeństwa zgromadził mniejszy majątek, może żądać od drugiego 
stosownego wyrównania.

ADWOKAT DARIUSZ NOWAK
40-062 KATOWICE, 

UL. KILIŃSKIEGO 34
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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 zweryfikował 
biznes. Pomimo trudnego, pandemicznego okre-
su marka coraz lepiej radzi sobie na rynku. Na 
przestrzeni ostatnich miesięcy wytwórca musiał 
trochę zmienić swój model biznesu i z powodu 
zamknięcia siłowni oraz klubów fitness, które 
były głównym od-
biorcą maseł 
orzechowych 
przestawić się 
na sprzedaż 
internetową. 
Jak się oka-
zało był to strzał 
w dziesi ątkę , 
ponieważ masło 
orzechowe cie-
szy się uznaniem 
klientów a ta for-
ma robienia za-
kupów 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 Basiński. Właściciel marki Maslove.

W chwili obecnej Klienci mogą wybrać spo-
śród 16 różnych smaków. Są to m.in pistacje, 
arahidy, makadamia, czy masło z orzechów 
pekan.  Maslove wytwarzane jest w opakowa-
niach zbiorczych dedykowanych dla branży 
Horeca. - Z naszych wyrobów chętnie korzystają 
lodziarnie, cukiernie oraz cateringi dietetyczne 
dla których Maslove jest ważnym elementem 

w konstruowaniu 
diety – podkreśla 
Maciej Basiń-
ski. W związku 
z rozwojem tego 
kanału sprzeda-

ży planowane jest 
w najbliższym cza-
sie ułatwienie pro-
cesu zakupowego. 

- Nie wyklucza-
my, że w najbliż-
s z y m  c z a s i e 
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

Umowna rozdzielność majątkowa małżonków

TELEWIZJA
NAZIEMNA�������������

poniedziałek�-�czwartek�������/�sobota�������/�niedziela������
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Woda�z�kranu�jest�najbardziej�ekologiczną�wodą.�Nie�ma�opakowania�a�1�jej�litr�kosztuje�mniej�

niż�grosz.�Masz�ją�w�domu�w�zasięgu�ręki!

A�co�zrobić,�jeśli�jesteśmy�poza�domem?�Oczywiście�wziąć�wodę�ze�sobą!�Najlepiej�w�naczy-

niu�wielorazowym.

Chronimy�w�ten�sposób�środowisko,�ograniczamy�powstawanie�śmieci.

Obecnie�do�środowiska�trafi�a�rocznie�8�mln�ton�tworzyw�sztucznych.�Na�dodatek�śmieci�te�są�

rozdrobnione�na�pięć�bilionów�kawałków�–�oszacowali�naukowcy.�Plas��kowe�zanieczyszczenia�

wykryto�w�dziesiątkach�organizmów.�Gastrolodzy�z�Uniwersytetu�Medycznego�w�Wiedniu�wyka-

zali�niedawno�w�swoich�badaniach,�że�co�drugi�mieszkaniec�Ziemi�może�mieć�plas��k�w�układzie�

pokarmowym.�

I�wciąż�nie�wiemy,�jakie�mogą�być�tego�zdrowotne�skutki.

Zatem�MPWIK�MYSŁOWICE�zachęca�nie�tylko�do�picia�kranówki,�ale�także�do�noszenia�

własnej�butelki�na�wodę.

CZY�MAM�WPŁYW�NA�JAKOŚĆ�MYSŁOWICKIEJ�KRANOWKI?
Przypominamy,�że�często�przyczyną�pogorszenia�jakości�wody�w�kranie�może�być�niewłaś-

ciwe�wykonanie�lub�niewystarczająca�konserwacja�wewnętrznych�instalacji�w�budynkach.

Zgodnie�z�obowiązującymi�przepisami�MPWiK�odpowiada�za�jakość�wody�dostarczanej�z�sieci�

wodociągowej�do�wodomierza�głównego.�Za�wodomierzem�głównym�zaczyna�się�instalacja�

wewnętrzna,�za�którą�odpowiedzialny�jest�zarządca�lub�właściciel�budynku.

Obniżenie�jakości�wody�w�instalacji�może�nastąpić�na�skutek:

przepływu�zwrotnego�wody�zużytej;

zastosowania�nieodpowiednich�materiałów;

stagnacji�wody�w�instalacji;

nieodpowiedniej�lub�niewystarczającej�konserwacji.�

WODA��-�NATURALNY�IZOTONIK
W�czasie�upałów�pamiętaj�o�odpowiednim�nawodnieniu!�Przyjmowanie�niewystarczającej�ilości�

płynów�może�doprowadzić�do�osłabienia,�zawrotów�głowy,�omdlenia,�do�zmniejszenia�zdolności�

wysiłkowych.�

Kiedy�intensywnie�się�pocimy,�możemy�tracić�elektrolity,�dlatego�trzeba�pamiętać�o�uzupełnieniu�

niezbędnych�pierwiastków.�

Możesz�je�uzupełnić�przygotowując�własny�domowy�napój�izotoniczny�na�MYSŁOWICKIEJ�KRA-

NÓWCE.

WYPRÓBUJ�KONIECZNIE!

KRANÓWKA�
ZA�UŚMIECH
MPWIK�MYSŁOWICE�promuje�mysło-

wicką�kranówkę�i�częstuje�wodą�prosto�

z�sieci.�Przedsiębiorstwo�przekonuje,�iż�

mysłowicka�woda�z�kranu�jest�smaczna�

zdrowa�i�bezpieczna.�Picie�wody�bez-

pośrednio�z�kranu�przynosi�same�korzy-

ści�–�dla�zdrowia,�domowego�budżetu�

i�środowiska.�Akcja�cieszy�się�z�sporym�

zainteresowaniem�wśród�mieszkańców.�

Stanowisko�MPWiK�znajdziecie�na�impre-

zach�organizowanych�w�naszym�mieście.
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...

W�sierpniu�kłopot�mam�z�pisaniem

zajmuję�się�wypoczywaniem

w�sierpniu�mam�randkę�z�naturą

kłaniam�się�lasom�i�górom

W�sierpniu�jest�całkiem�inaczej

się�pływa…�wspina…�się�skacze

w�namiocie�się�śpi�lub�na�plaży

i�miast�planować�się�marzy

Kartki�mi�wietrzyk�rozwiewa

ptak�zamiast�weny�mi�śpiewa

…�ognisko�i�obłok�dymu

rymopis�ma�urlop�od�rymu

Więc…�nie�ma�pointy�suspensu

�i�wierszyk�jest�trochę�bez�sensu

jest�raczej�w�słonecznej�tonacji

krótki�jak�kartka�z�wakacji

Żegnam�się�miło�i�serdecznie

i�w�kontakcie…�no…�koniecznie

rym�jest�ważny…�wciąż�na�topie

ale�błagam…�po�urlopie.

 ZBIGNIEW STRYJ

ROCK NOC, 3.09., GODZ. 19.00

Zagrają zespoły Transgresja i Łydka Grubasa. Bilety dostępne są w kasach 
SCK, on-line na www.bilety.siemck.pl oraz w kasie am� teatru, w dniu imprezy, 
od godziny 17.00. 

Łydka Grubasa to zespół, który ciężko jednoznacznie zakwali� kować. Mu-
zycznie stanowi wypadkową wszelkich gatunków rockowych, wymieszanych 
często w karkołomnych kon� guracjach. Tekstowo to bieżąca publicystyka ubrana 
w humorystyczny, sarkastyczny, czasem dosadny tekst. Mieszanka ta gwaran-
tuje mnóstwo gitarowej energii, bardzo pozytywną aurę płynącą ze sceny oraz 
dawkę śmiechu połączoną z re� eksją. Obecnie Łydka Grubasa promuje swój 
czwarty studyjny album. „Socjalibacja” to 11 kompozycji połączonych tematyką 
poświęconą współczesnym mediom społecznościowym. Zwłaszcza temu, jak 
sprawnie połykają nasze dusze i umysły. W typowym dla Łydki, groteskowym 
i humorystycznym, muzycznym oraz tekstowym, krzywym zwierciadle, swoje 
odbicie odnajdzie niejeden z Was!

TRANSGRESJA to śląski zespół, który swoimi kompozycjami wciąga w świat 
energetycznego psychodelicznego rocka. Elementem charakterystycznym kon-
certów zespołu jest także przykuwająca oko oprawa wizualna. Kontrastowa gra 
świateł oraz stylizacja sceniczna artystów oparta na farbach � uorescencyjnych 
oddziałują na wyobraźnię słuchacza, doskonale dopełniając chwytliwe, bujające 
melodie i wytwarzając przy tym unikalny klimat koncertów, które na długo 
zapadają w pamięć.

PIKNIK COUNTRY, 4.09., GODZ. 18.00 AMFITEATR MIEJSKI, 

PIKNIK COUNTRY

Wystąpią: zespół tańca liniowego „Senior Dance”, zespół Alabama Band oraz 
królowa country Alicja Boncol z zespołem Koalicja. Wstęp na Piknik Country 
jest bezpłatny. 

W marcu 2014 roku słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żorach po raz 
pierwszy mieli przyjemność poznać liniowy taniec country w wykonaniu instruk-
tora Adama Foksa. Pokochali ten rodzaj tańca i pod czujnym okiem instruktora 
doskonalili swoje umiejętności. Z czasem powstał 9-osobowy zespół taneczny, który 
miał przyjemność występować na akademiach, dożynkach i spotkaniach z Senio-
rami. W 2017 roku utworzył się 16-osobowy Zespół pod nazwą „Senior Dance”.
Zespół tańczył na Festiwalach Tańca w Wodzisławiu Śląskim i Oświęcimiu. 
W roku 2017 zdobył szczególne wyróżnienie na IV Oświęcimskich Spotkaniach 

Artystycznych Seniorów. Występował także w 2019 roku u boku Alicji Boncol 
podczas Pikniku Country w Siemianowicach Śląskich. 

Alabama Band to kwartet wokalno-instrumentalny wykonujący muzykę 
country, powstały w 1994 roku w Mińsku Mazowieckim. Najchętniej wykonują 
utwory z nowego nurtu muzyki country nie stroniąc jednak od standardów takich 
wykonawców jak Hank Williams, Johnny Cash, Bill Monroe, John Denver czy 
Ricky Skaggs. Do ich ulubionych wykonawców należą: Travis Tritt, � e Eagles, 
Alan Jackson, Brooks & Dunn, Gary Allan, i Brad Paisley. 

Alicja Boncol to najlepszy głos country w Europie, nie ogranicza się jednak 
tylko do tego gatunku muzycznego. Z właściwą sobie swobodą i swadą potra�  
zaśpiewać niemalże wszystko. Rockowe utwory w jej wykonaniu, to orkan zmia-
tający, co tylko znajdzie się na drodze. Nastrojowa i liryczna w balladach, wznieca 
płomień w sercach, przyprawia nawet o łzy. Po drodze jej z Edith Piaf, nieobce 
klimaty w stylu Ave Maria, znakomicie się czuje wykonując utwory Elvisa Presley’a, 
sprostać potra�  też rockowemu wokalowi Bona Scotta z AC/DC. Blues, reggae 
i co tylko zechcecie. Nie ma takiego gatunku muzycznego, w którym Alicja nie 
próbowałaby swych sił. Prawie nie ma.

I we wszystkich jej do twarzy, jest nieprzeciętnie zdolna i elastyczna. Od lat nie 
ma sobie równych na scenach countrowych i co rok, z dokładnością metronomu, 
zdobywa tytuł najlepszej wokalistki.

Rock Noc i Piknik Country – SCK zaprasza

Janelle Brown
Tłumaczenie: Łukasz Błaszczyk

Wydawnictwo Agora
Premiera 14 lipca 2021

Czy na pewno wiesz, kto Cię obser-
wuje? Bestsellerowy thriller epoki Insta-
grama!

Książka, na podstawie której Amazon 
Prime przygotuje serial z Nicole Kid-
man, w reżyserii Reed Morano tra� a 
właśnie do rąk polskich czytelników. 
Pełna zaskakujących zwrotów akcji 
„Oszustka” Janelle Brown ukaże się 
nakładem Wydawnictwa Agora. Pre-
miera 14 lipca!

Nina jest błyskotliwą oszustką. Razem 
ze swoim chłopakiem Lachlanem okrada 
zepsutych bogaczy z ich drogocennych 
dzieł sztuki, biżuterii i innych błyskotek. 
Gdy jej matka podupada na zdrowiu, a po-
licja zaczyna deptać im po piętach, Nina 
postanawia przeprowadzić ostatni skok. Jej 
celem staje się pochodząca z wyższych sfer 
instagramowa celebrytka Vanessa Liebling, 
z której okrutną rodziną Nina miała do 

czynienia w dzieciństwie. Krzywda sprzed 
lat to dobra motywacja, ale Nina nie przy-
puszcza nawet, że weszła w pułapkę, którą 
zastawił na nią ktoś inny …

„Oszustka” to czwarta i najlepsza 
powieść bestsellerowej autorki Janelle 
Brown. Została świetnie przyjęta przez 
czytelników i ogłoszona m.in. Amazon 
Best Book of April 2020, znalazła się 
także na liście BEST BOOK OF 2020. We 

współpracy z Nicole Kidman platforma 
Amazon Prime szykuje na jej podsta-
wie serial.

Janelle Brown - jest autorką bestsel-
lerowych powieści New York Timesa” 
„Oszustka” (“Pretty things”), „Watch Me 
Disappear”, „All We Ever Wanted Was 
Everything” i „� is Is Where We Live”. Jej 
książki zostały sprzedane w dwudziestu 
krajach na całym świecie, a najnowszą 
powieść – “Oszustka” (“Pretty things”) 
Amazon okrzyknął najlepszą książką 
2020 roku i ogłosił (Amazon Prime), że 
wspólnie z Nicole Kidman przygotuje 
serial na jej podstawie. 

Janelle Brown jest dziennikarką, fe-
lietonistką. Jej teksty ukazywały się na 
łamach � e New York Times, Vogue, 
Elle, Wired, Self, Real Simple, � e Los 
Angeles Times i wielu innych. 

Pochodzi z San Francisco, jest absol-
wentką UC Berkeley, choć na co dzień 
mieszka w Los Angeles, z mężem Gre-
giem i dwójką dzieci. Więcej na https://
www.janellebrown.com

Między innymi właśnie książka Janelle 
Brown do wygrania w naszym wakacyj-
nym konkursie!

OSZUSTKA
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Współczesny wodewil na kanwie sztuki „Moralność Pani 
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej -wraz z fajerem z okazji 70-tych 
urodzin Mariana Makuli

Nowy spektakl autorstwa Mariana Makuli. Fabuła sztuki 
opowiada o perypetiach rodziny Dulskich, będących właś-
cicielami kamienicy i romansie dorosłego syna Richata ze 
służącą Leną pochodzącą z Ukrainy. Pokazuje chciwość, brak 
tolerancji i śmieszność tej mieszczańskiej familii.

Akcja toczy się współcześnie na Śląsku w bliżej nieokreślo-
nym miejscu, będzie tak jak u nas. Jedni „godajom”, a drudzy 
mówią. Dulska jest rdzenną Ślązaczką, jednak o niemieckich 
korzeniach i będzie “szwargotała” i mówiła po śląsku oraz 
łamaną polszczyzną z niemieckim akcentem. Jej mąż ma 
inteligenckie korzenie kresowe, więc będzie mówił, Dzieci 
i siostrzenica Dulskiej to „krojcoki” - raz mówią, a „roz go-
dajom”. Natomiast służąca Lena jest Ukrainką i będzie mówiła 
łamanym śląsko-rosyjskim. Dwie godziny dobrej zabawy 
i śmiechu , przy dobrej muzyce i wyśmienitej grze aktorskiej.

Libretto: Marian Makula
Muzyka: Andrzej Minkacz
Reżyseria: Izabella Malik
Obsada: Dulcyno: Izabella Malik / Ewa Grysko, Dulcyn: 

Marcin Tomaszewski / Krzysztof Wierzchowski, Ich syn Richat: 
Kamil Baron / Patrycy Hauke, Siostrzenica Dulcyny, Julka: Syl-
wia Szyda / Paulina Janik-Żak, Służąca Lena: Joanna Gorzała / 
Wioleta Malchar, Matka chrzestna Leny oraz lokatorka: Marta 
Tadla / Inga Papkala

Organizatorzy: www.makula.pl / www.stowarzyszenieswat.
pl / www.mckrudasl.pl
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NASZE RECENZJE

Niezupełnie. Na pewno nimi inspirowane. „Koleje losu” 
ostatnia część trylogii autorstwa Mariana Piegzy opowia-
dająca o szeroko pojętej rodzinie Szlosarków.

Albo Schlosarków, bo wskutek rożnych zawirowań na przestrzeni 100 
lat pisownia nazwiska się zmieniała. Ostatnia część? A może jednak to 
wcale nie trylogia i będą kolejne „koleje”? – No tak, na razie ukazały się 
trzy części tej opowieści – mówi Marian Piegza, literat, pedagog, publicysta, 
dawny nauczyciel i dyrektor chorzowskiego Gimnazjum nr 1. – „Odnale-
ziony portret”, „Inga i Mutek” oraz „Koleje losu” nierozerwalnie łączą się 
ze sobą. W „Kolejach losu” zostawiłem sobie, powiedzmy, taką „furtkę” 
do ewentualnego wykorzystania. Czytelnicy w trakcie spotkań autorskich 
zadawali mi pytanie, czy będzie kontynuacja? Myślę, że tak, ale na pewno 
nie od razu. Obecnie pracuję nad powieścią sensacyjną, której akcja toczy się 
w Świętochłowicach i śledczym w tej opowieści jest ktoś właśnie z rodziny 
Szlosarków, więc już jakby jest ku temu zaczyn, no ale zobaczymy – odkry-
wa co nieco ze swoich planów pisarskich i wydawniczych Marian Piegza.

I w „Kolejach losu” zadzianej na przestrzeni 100 lat pojawia się wątek 
kryminalny, co nadaje książce wartkość i nieprawdopodobny rytm. Buduje 
napięcie. Czytelnik pochłania niemalże całe stronnice, by jak najszybciej 
dowiedzieć się, co będzie dalej, by dotrzeć do � nału! Nie brak też zdarzeń 
bardzo dramatycznych, wzruszających, poruszających. Powieść ma bogate 
tło obyczajowe, historyczne. – To � kcja literacka. Właściwie wszystko zostało 
tu wymyślone. Niemniej są epizody, które mogą mieć jakieś odniesienie 
do rzeczywistości, ale one stały się tylko natchnieniem. Nie jest tak, że coś 
wydarzyło się dokładnie tak, jak ja to opisałem – zaznacza Marian Piegza. 
– Proszę zobaczyć! Tutaj na ścianie wisi portret, który właśnie zainspirował 
mnie do napisania pierwszej części. Kupiłem go wiele lat temu w DESIE 

w Katowicach i kiedy przywiozłem go do domu, odwiedziła mnie moja 
mama i na portrecie tym rozpoznała swoją krewną, o której ja też coś tam 
wiedziałem, słyszałem, ale całą resztę dopisałem. Druga część to już czysta 
� kcja, z tym że chcąc nawiązać do rodziny Schlosarków, napisałem, że 
główna bohaterka mieszkała z rodzicami w kamienicy, w której niegdyś żyli 
poprzedni bohaterowie. Inga też przecież pojawia się w „Kolejach losu”, co 
powoduje, że te losy właśnie się splatają, przeplatają – mówi autor „Kolei 
losu”. I dodaje: - Zaczynając pisać, mam w głowie tylko schemat. W trakcie 
pracy to ewoluuje, rozwija się. Tworzę historię, a potem zdarza się, że nagle 
dochodzę do wniosku, że nie, że jednak coś jest nie tak, więc wracam do 
wątku, zmieniam go, poprawiam.

Książka pokazuje dzieje rodziny z Górnego Śląska na tle zmieniających 
się i mijających lat, wydarzeń historycznych, wojennych, dla których 
punktem wyjścia jest 1848 rok. Przekazuje, jak ważnymi wartościami są 
poczucie własnej tożsamości, godności, rodzina, przyjaźń i miłość, w tym 
też ta � zyczna. Opisana w sposób nienachalny, wyważony, odważny, ale nie 
wulgarny. To ogromna umiejętność i wyczucie ukazać emocje małżonków 
w trakcie zbliżenia po niekiedy długoletniej rozłące. – To przecież element 
naszego życia. Rozmawiałem na ten temat ze znajomym księdzem, który 
po lekturze drugiej części, powiedział mi, że dobrze, że ująłem też tę sferę 
życia, bo to jego dopełnienie i nie można tego pomijać. No przecież gdyby, 
przykładowo, scena powrotu męża z frontu do domu, skończyła się podaniem 
kolacji, byłoby to nienaturalne – stwierdza Marian Piegza. 

Polecam gorąco „Koleje losu”! Książka między innymi do wygrania 
w naszym wakacyjnym konkursie. A jeśli ktoś z Was, Drodzy Czytelnicy, 
chciałby osobiście spotkać się z Marianem Piegzą, zapraszam 19 sierpnia 
o godzinie 18.00 do Księgarni Dopełniacz przy Rynku w Chorzowie. 

HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

Oparte na faktach?

GWIAZDY�GOTUJĄ

POLECA: MARTA FOX

Lubię�zapraszać�gości�na�przyjęcia�tematyczne,�na�przykład,�pierogowe,�sałatkowe,�

śledziowe,�naleśnikowe.�Śledzie�przyrządzam�na�różne�sposoby,�ale�najbardziej�sobie�
upodobałam�te,�które�nazwałam�„w�majerankowym�chruśniaku”.�Wszystkim�moim�
gościom�smakują.�Przyrządza�się�je�bardzo�szybko.�Kiedy�zapytałam�chorującego�Tade-
usza�Kijonkę,�poetę,�co�by�mu�pomogło,�powiedział,�że�na�pewno�po�moich�śledziach�

poczułby�się�lepiej.�
Oto�przepis:
4�śledzie�typu�matjas�(moczyć�nie�dłużej�niż�godzinę,�osuszyć�papierowym�ręcznikiem)

2�cebule
paczka�majeranku
olej�albo�oliwa�z�oliwek
Śledzie�pokroić�w�cienkie�centymetrowe�paski�albo�kostkę,�cebulę�w�drobną�kostkę.�

Wsypać�paczkę�majeranku.�Zalać�olejem�słonecznikowym,�z�winogron�lub�oliwą�z�
oliwek,�wymieszać�w�misce.�Przełożyć�do�zakręcanego�słoika,�dolać�oliwy.�Wstawić�do�
lodówki�na�kilka�godzin.�Podawać�ze�świeżym�chlebem.

28.08., godz. 18.30 
- „Jeji Zocność Dulcyno” 
- PREMIERA

Inspiracje na wakacje w 
Rudzie Śląskiej

Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty, 16-20.08. /ponie-
działek-piątek/ godz. 9.00-15.00 - Letnie warsztaty artystyczne 
dla dzieci w wieku szkolnym 6-14 lat

W programie: warsztaty musicalowe i eksperymenty z „Do-
świadczalnią”. Zapisy na warsztaty pod nr tel.: 32 248 62 40 

Warsztaty musicalowe - połączenie elementów zajęć aktor-
skich, wokalnych i tanecznych. Grupowe zajęcia artystyczne 
polegające na rozwijaniu zdolności scenicznych, które 
później mogą przydać się również w innych dziedzinach 
życia. Elementy emisji głosu, impostacji, kształcenia słuchu, 
obycia ze sceną i ruchem scenicznym, a także podstawy 
tańca. Sposób prowadzenia zajęć w oparciu o realizację 
mini spektaklu.

Eksperymenty z „Doświadczalnią” - kolorowy tydzień 
przystępnej nauki! Podczas zajęć postaramy się przybli-
żyć zagadnienia z dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych 
w bardzo ciekawy i przystępny dla dzieci sposób. Wykonamy 
eksperymenty, przeprowadzimy badania oraz wpadnie-
my w wir doświadczeń. Nie zabraknie atrakcji, nie będzie 
czasu na nudę. Każdego dnia zrealizowany zostanie pokaz 
eksperymentów, warsztaty, gdzie dzieci pracują w grupach 
oraz inną dodatkową atrakcję, np. modelowanie baloników, 
zamykanie w wielkiej bańce mydlanej. Na zajęciach dzieci 
wykonają także przyrządy, które potem zabiorą do domu. 

Zapraszamy na:
16-20.08., /poniedziałek-piątek/, godz. 10.00-14.00 - „Ro-

boKids” - Laboratorium Kreatywności i Robotyka dla dzieci 
w wieku szkolnym 6-14 lat.

RoboKids to rozwijająca zabawa dla dziecka, jak również 
doskonała inwestycja w jego przyszłość. Zajęcia realizowane 
są w oparciu o metodykę cyklu Kolba: najpierw doświadcze-
nie – później teoria.
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Lekkoatletyka – narodowy sport 
Polski?
No gdyby tak było, jakież powody do 
dumy i szczęścia, mielibyśmy… (Albo 
chociaż siatkówka!) No gdyby tak…

Marzyć zawsze można! Każdy od czasu do cza-
su „chodzi” z głową w chmurach. Niemniej takie 
bujanie w obłokach… No cóż… Może zakończyć 
się twardym lądowaniem. A wygłaszanie górno-
lotnych haseł, że każde marzenie można spełnić, 
można raczej między bajki włożyć. Zawsze to 
podkreślam, że żeby jakoś szczególnie się nie 
rozczarować, marzyć trzeba mądrze, czyli o tym, 
co realnie spełnialne. I moje rozważania w tym 
zakresie wspiera Profesor Janusz Iskra z Aka-
demii Wychowania Fizycznego w Katowicach. 
Jako jeden z najbardziej znanych specjalistów 
w dziedzinie lekkoatletyki, a zwłaszcza biegów 
przez płotki ze wskazaniem na 400 metrów oraz 
biegach sprinterskich, gdy słyszy moje pytanie, 
czy lekkoatletyka mogłaby być narodowym spor-
tem Polski – O takie rzeczy  to tylko w Kenii, 
albo w Etiopii. U nas to nie ma szans! – Co od 
razu utwierdza mnie w tym przekonaniu, że 
marzyć trzeba mądrze, bo tam, gdzie sportem 
narodowym była od zawsze, jest i będzie piłka 
nożna a może ostatnio – skoki narciarskie     , 
to niemożliwe. A niech to znowu ta piłka nożna, 
w której porażka goni porażkę (i tu kończymy 
temat piłki nożnej w wykonaniu naszej kadry 
narodowej, by tenże artykuł miał wydźwięk 
pozytywny). Zatem to nierealne! Jednak… Jest 
jakaś nadzieja, nutka optymizmu, bo jak mówi 
Janusz Iskra, lekkoatletyka, to po prostu sport 
dla każdego! – Nie   tylko      w wymiarze wy-
czynowym, ale w amatorskim, jak najbardziej! 
Dla dzieci, młodzieży. To przecież nie są spor-
towcy! Przez lekkoatletykę można dotrzeć do 
wszystkich i tych bardzo wysportowanych, i tych 
mniej, albo wcale. Do tych szczupłych, ale i tych 
tęgich. Lekkoatletyka to przecież biegi , skoki  
i rzuty: młotem, oszczepem, kulą. Nasze pierwsze 
skojarzenie z lekkoatletyka to bieganie, a to jest 
sport wielu dyscyplin – zaznacza Janusz Iskra . 

W ostatnim czasie jedno z najważniejszych 
wydarzeń w świecie sportu to igrzyska olimpij-
skie. Tym razem - zupełnie inne niż dotychczas, 
bo rozgrywane w czasie bardzo wymagającym 
– pandemicznym! Warto, myślę oddać się takim 
rozważaniom, czy takie igrzyska, gdzie z założe-
nia (starożytnego!) organizowano i wymyślono 
je dla ludu, bez udziału publiczności są zasadne? 
– Uprawianie sportu zawsze ma sens – mówi 
profesor Iskra, trener szkolenia centralnego 
(1989-2002), trener olimpijski (2000), trener 
klasy mistrzowskiej (1996). Wychowawca m.in. 
takich zawodników jak Paweł Januszewski, bra-
cia Krzysztof i Roland Mehlichowie, Zuzanna 
Radecka, czy Michał Pietrzak. – Skala igrzysk 
olimpijskich jest taka, że jeżeli one by się nie 
odbyły, to te struktury finansowo-biznesowe 

padłyby. Zorganizowanie takiej imprezy to są 
miliardy dolarów. Najprościej byłoby powiedzieć, 
że odwołujemy – tak jak to miało miejsce w cza-
sie II wojny światowej – to te miliardy dolarów 
poszłyby w błoto.  To jest ten aspekt finansowy. 
Druga sprawa – no proszę sobie wyobrazić, że 
pani jest młodą lekkoatletką, ma 20 lat i na 
wcześniejszych igrzyskach w Rio coś pani poszło 
nie tak, bo zabrakło jakiś setnych sekundy (uff… 
aż takiej wyobraźni nie mam, ale dobrze… niech 
będzie… - przyp. red.). Teraz ma pani świetną 
formę i tegoroczne igrzyska zostają odwołane, 
więc pani musi czekać kolejne cztery lata. Dla 
sportowca  okres od 20 do 28 lat to jest przepaść! 
Czyli można powiedzieć, że pewna generacja nie 
doświadcza w ogóle igrzysk olimpijskich! Dla 
tych starszych sportowców – po prostu ich już na 
kolejnych igrzyskach nie byłoby, ci młodzi mogą 
także z różnych powodów nie  dotrwać. Zatem 
jeśli rozważymy to w aspekcie sportowców, to 
zdecydowany plus , że igrzyska się odbywają  – 
tłumaczy Janusz Iskra. – Natomiast to, co pani 
powiedziała o braku publiczności, to oczywiście 
problem! Trudno z tym polemizować! Publicz-
ność dla zawodników bywa często motywująca. 
Ona tak naprawdę „robi” atmosferę takiego 

wydarzenia. Miałem przyjemność uczestniczyć 
jako trener w igrzyskach w Sydney. W czasie 
finałowego biegu na 400 metrów, była na try-
bunach rekordowa liczba 109 tysięcy osób. To 
był wielki dzień i on będzie pamiętany bardzo 
długo! Jeśli  zawodnicy wychodzą na ogromny 
stadion  i wszystkie są puste, to można porównać 
z ruinami Coloseum. Wrażenie takiego wylud-
nionego stadionu jest smutne. To klimat ciszy, 
powiedziałbym nawet jakiegoś takiego przera-
żenia – podkreśla. 

Trzeba zaznaczyć, że klimat ten w dużej mierze 
zależy od organizatora, a ściślej – od skali reżimu 
sanitarnego, jaki obowiązuje w danym państwie 
– w tym przypadku – Japonii. Przypomnijmy, 
że rozgrywane w czasie pandemicznym Euro 
2020 skupiało na stadionach kibiców. Japonia 
do obostrzeń covidowych podchodzi w sposób 
bardzo rygorystyczny, konkretny. Niemniej me-
dialnie, w transmisjach telewizyjnych  igrzyska 
nie różnią się jakoś specjalnie od tych sprzed 
pandemii. – Dodałbym nawet, że dla niektórych 
sportowców, to duży plus, bo lubią atmosferę 
wyciszenia, skupienia, medytacji, więc tłumy na 
stadionie działają na nich rozpraszająco. Dla in-
nych z kolei doping kibiców jest ważny – zauważa 

Janusz Iskra. – Temat igrzysk w czasie pandemii 
ma wiele aspektów  (np. kontynuacja światowej 
rywalizacji)  i na pewno nie ma wydźwięku wy-
łącznie negatywnego – kwituje profesor.

Wszystkim miłośnikom lekkoatletyki reko-
menduję książkę wydaną rzez Akademię Wy-
chowania Fizycznego w Katowicach autorstwa 
Janusza Iskry pt. „Lekkoatletyka olimpijska. 
Wybór wydarzeń”. To prawdziwa synteza dziejów 
olimpijskiej lekkoatletyki. Taka wyszukiwarka 
wydarzeń. Dedykowana wszystkim lekkoatletom 
igrzysk w Tokio! Moja refleksja na podsumowa-
nie? Igrzyska olimpijskie lekkoatletyką stoją. Od 
nich wszak zaczęła się ta cała idea. A zatem lek-
koatletyka to nie narodowy sport Polski (szkoda), 
ale olimpijski na pewno!

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Janusz Iskra – Prof. dr hab., naukowiec z ob-
szaru teorii treningu sportowego związany z Aka-
demią Wychowania Fizycznego w Katowicach 
i Politechnika Opolską. Od 2012 roku profesor 
nauk o kulturze fizycznej. Zajmuje się popula-
ryzowaniem szeroko pojętej wiedzy lekkoatle-
tycznej. Jest autorem kilku pozycji naukowych 
w tej dziedzinie.


