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KOCHAM KATOWICE…

… Takie muzyczne wyznanie z okazji urodzin miasta. 
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ŁAŹNIA�GWAREK�INSPIRACJĄ�DRAMATU,�CZYLI�„KONKURS�NA�SZTUKĘ”!

Muzeum�Śląskie�ogłasza�konkurs�na�jednoaktówkę�i�zaprasza�do�niego�

zarówno�amatorów,�jak�i�osoby�zajmujące�się�pisaniem�zawodowo.�Praca�

musi�być�inspirowana�historią�lub�przestrzenią�budynku�łaźni�Gwarek,�

musi�mieć�formę�jednoaktówki�oraz�nie�powinna�być�uprzednio�publi-

kowana.�Celem�konkursu�jest�zgłębienie�wiedzy�na�temat�dziedzictwa�

industrialnego�oraz�rozwijanie�umiejętności�pisarskich.

Warto�zaznaczyć,�że�łaźnia�Gwarek�niebawem�odzyska�dawny�blask,�

ponieważ�dzięki�dofi�nansowaniu�z�programu�„Kultura”�Mechanizmu�

Finansowego�Europejskiego�Obszaru�Gospodarczego�na�lata�2014–2021�na�zadanie�„Przebudowa�i�adaptacja�

zabytkowego�budynku�dawnej�łaźni�Gwarek�na�magazyn�studyjny�Muzeum�Śląskiego�w�Katowicach”�rozpo-

cznie�się�rewitalizacja�tego�obiektu.�Będzie�on�pełnić�funkcję�magazynu�studyjnego�eksponatów�związanych�

z�historią�przemysłu�oraz�militariów.�Zaplanowano�w�nim�otwartą�przestrzeń�halową�uzupełnioną�o�dwukon-

dygnacyjne�antresole.�Będą�tam�prezentowane�największe�i�najcięższe�eksponaty�wielkogabarytowe,�w�tym�

maszyna�parowa�z�huty�Baildon�oraz�elektryczna�maszyna�wyciągowa�z�KWK�„Rydułtowy”.

Oprócz�działań�infrastrukturalnych�projekt�zakłada�realizację�działań�miękkich�–�ofertę�kulturalno-edukacyjną.�

Jednym�z�takich�działań�jest�właśnie�„Konkurs�na�sztukę”.�Termin�zgłoszeń�upływa�17�września.�Werdykt�jury�

zostanie�opublikowany�na�stronie�internetowej�Muzeum�Śląskiego�do�8�października.
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By odmrozić pracodawców

Nie�o�odmrożenie�pandemiczne�jednakże�tu�chodzi.�To�zatem�jakie,�skoro�od�jakiegoś�czasu�
słowo�„odmrożenie”�kojarzy�się�jednoznacznie?�Nie�ma�tez�rzecz�jasna�związku�ze�skutkami�
ubocznymi�za�długiego�przebywania�ma�mrozie�bez�odpowiedniej�odzieży�i�hibernacją�
przedsiębiorców.�A�zatem?� � � � � � � � Str. 7

Miejskie Centrum Kultury 
im. Henryka Bisty: 
„Szeryf z Fryn City”
Premiera: 9 i 10.10.

ŚLĄSKA 
KOMEDIA… 
Z DZIKIEGO ZACHODU
Scenariusz�i�reżyseria:�Zbigniew�Stryj

Obsada:�Anna�Białoń,�Joanna�Romaniak,�Nina�Siwy,�Jakub�Podgórski,�

Zbigniew�Stryj,�Krzysztof�Wierzchowski,�Jan�Woldan.

Czyli�ponownie�razem�w�tym�samym�składzie�(podobnym)�na�tej�

samej�scenie�zespół�rudzkiego�Miejskiego�Centrum�Kultury�im.�H.�

Bisty�i�Teatru�Nowego�w�Zabrzu.�Ekipa,�która�razem�stworzyła�już�

kilka�produkcji.�Przypomnijmy:� „Gita�story”,�czy�„Ankieta”.� I� tym�

razem�będzie�po�śląsku�i�na�wesoło,�ale�w�takiej�stylizacji�o�jakiej�

najstarszym�kowbojom�się�nie�śniło!�Zaraz?!?�Teksas�i�Ruda�Ślą-

ska?�Jak�to�możliwe?�Dwa�niby�skrajne,�odmienne�obszary,�które�

dzieli�na�dodatek�zupełnie�inna�szerokość�geograficzna.�Na�pozór�

różni�je�po�prostu�wszystko!�–�Jak�się�przekonamy,�to�jest�możliwe�

i�Teksas�z�Rudą�Śląską�ma�wiele�wspólnego�–�mówi�dyrektor�MCK�

im.�H.�Bisty�w�Rudzie�Śląskiej�Katarzyna�Furmaniuk.�A�na�dodatek,�

jak�się�okazuje,�opowieść�o�„Szeryfie�z�Fryn�City”�wydarzyła�się�

naprawdę!�No�może�nie�zupełnie�było�tak,�jak�to�będziemy�mogli�

zobaczyć�na�scenie,�niemniej�nie�od�dziś�wiadomo,�że�w�każdej�

nawet�najbardziej�zmyślonej�opowieści�są�wątki�autentyczne,�

albo�takimi�inspirowane.�Czy� to�gwarant�sukcesu?�Z�pewnością�

tak.�Ale� jak�uważa�Katarzyna�Furmaniuk�w�przedsięwzięciach�

w�rudzkim�MCK-u�pod�wodza�Zbigniewa�Stryja�chodzi�o�coś�jesz-

cze.�–�Produkcje�te�spotykają�się� tu�w�Rudzie�Śląskiej�z�bardzo�

dobrym�odbiorem�i�bardzo�się�cieszę,�że�ten�spektakl�powstaje.�

Dlaczego�tak�jest?�Śląska�godka!�A�Ruda�Śląska�jest�właśnie�takim�

miejscem,�w�którym�ona�jest�wciąż�bardzo�żywa.�I�to�jest�klucz�do�

serc�mieszkańców�Rudy�Śląskiej,�ale�i�regionu�–�stwierdza�dyrektor�

MCK.��-�„Gita�story”�podbiła�serca�rudzian,�ale�„Szeryf�z�Fryn�City”,�

no�przyznam,�że� już�sam�tytuł�mnie�rozbawił�do�łez,�a�to�co�się�

zadzieje�na�scenie�wywoła�salwy�śmiechu�–�zapewnia�Katarzyna�

Furmaniuk.�Ja� jestem�o�tym�bardziej�niż�przekonana,�natomiast�

nie�będziemy�spojlerować!�Ciekawych�zapraszam�do�rudzkiego�

MCK-u� już�9� i�10�października!�Dobra�zabawa,�swojski�klimat�

romantyczny� i� sentymentalny�niczym�zachodzące�na�czerwono�

słońce�na�Śląsku,�jak�i�Dzikim�Zachodzie,�ku�któremu�tak�chętnie�

wszyscy�kowboje�podążają.�A�zatem,�zgodzicie�się,�że�to�jednak�

dwie�bardzo�podobne�krainy.�Będziecie�zaskoczeni,�jak�bardzo!�

Wzruszenia�gwarantowane!�Więcej�na�ten�temat�w�kolejnym�wy-

daniu�Gońca�Górnośląskiego.

HANNA�GRABOWSKA�MACIOSZEK



Ot,� taka� refl�eksja� na�

początek� zbliżającej�

się� niechybnie� jesieni.�

Choćbyśmy� się�bardzo�

starali�tego�nie�zauwa-

żać,� nie� sposób!� Lato�

mija,�wakacje�dobiegły�

końca.�No�przecież�nie�

może� trwać� wiecznie.�

Nic�nie� trwa�wiecznie!�

Im� szybciej� tę� myśl�

przyswoimy,� tym� le-

piej!� Gdyby� tak� było,�

że� sytuacja� trwa� con-

stans� byłoby� niejed-

nokrotnie…�pięknie� (?),�

a� może� tak� naprawdę�

nudnawo?�Zniechęcenie,�przesyt,� zmęczenie?�No� i�na�kolej-

ne�lato�–�to�za�rok�–�nie�czekalibyśmy�z�takim�utęsknieniem,�

niedosytem,�apetytem.�Tym�czasem��-�na�pierwszym�planie�–�

polska,�złota,�tak�chętnie�i�pięknie�opisywana�przez�poetów.�

Oby�właśnie�w�takiej�oprawie�trwała�jak�najdłużej.

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

POD�PATRONATEM�GOŃCA�GÓRNOŚLĄSKIEGO

Okazja niebagatelna, bo 100-lecie III Powstania Śląskiego! W Świę-
tochłowicach w Dolinie Lipinki pod patronatem komitetu hono-
rowego z przewodniczącym: Prezydentem Miasta Świętochłowice. 
11 września!

Organizatorem jest Zarząd Stowarzyszenia KRS TKKF TYTAN 
ŚWIĘTOCHŁOWICE. Nie tylko okazja zacna, ale i jej cel szczytny, 
bo charytatywny: Zbiórka funduszy na Dom Dziecka, pod hasłem” 
„Spełnij Dziecięce Marzenia”

 
Harmonogram II Rodzinnego Pikniku Militarnego:
Obóz i stanowiska pod namiotami:
6.00 - 7.00 Organizacja stanowisk reprezentacyjnych pod na-

miotami
7.30 - 9.00 Rejestracja zawodników
9.00 - 9.15 Odprawa i zasady BHP oraz Sanitarne
9.15-9.25 Przywitanie gości i VIP-ów
2.25.9.30 Hymn Narodowy
9.30- 16.00 Manewry Batalionów Powstańczego i Niemieckiego 

w Dolinie Lipinki
9.30 - 12.30 Prezentacja Strojów Ziemi Śląskiej
9.30-15.00 Przejazdy pojazdami wojskowymi w terenie
7.00 - 18.00 Prezentacja Pojazdów Militarnych Firmy Military 

Demarko Vehicles
8.00 - 15.00 Ogródek Kawowo-ciastowy Firmy Military Demarko 

Vehicles
10.00 - 15.00 Zawody  Rzuty granatami – obszar i stanowisko rzutu
10.00-15.00 Zawody Strzelanie z broni ASG i karabinów śrutowych 

na strzelnicy pod namiotem
9.00-17.30 Zwiedzanie stanowisk pod namiotami i sprzętu mi-

litarnego
9.00-16.00 Prezentacja grup rekonstrukcyjnych
9.00-16.30 Degustacja potraw z kuchni polowych
16.00-16.30 Wręczenie nagród, pucharów, medali 
 
III Śląskie Manewry ASG z okazji 100-lecia III Powstania Śląskiego
Teren manewrowy:
7.30 - 9.00      Rejestracja zawodników
9.00 - 9.15      Odprawa i zasady BHP oraz Sanitarne
9.30-15.30    Obrona zajętych pozycji przez Batalion Niemiecki, 

ataki i szturmy z próbami przejęcia terenu przez Batalion Powstańczy 
oraz manewrowanie

strategiczne wg scenariusza rozgrywek
9.30-15.30    Wystrzeliwanie świec dymnych
9.30-15.30    Orientacja i topogra� a terenu
9.30-15.30    Odnajdywanie celów z mapą
9.30-15.30    Zdobywanie i obrona punktów strategicznych
9.30-15.30    Łączność radiowa i zgranie czasowe pododdziałów
9.30-15.30    Taktyka dowodzenia batalionami i plutonami
9.30-15.30    Nauka pracy zespołowej w terenie leśnym i odkrytym 
 
11 września II ŚLĄSKIE MANEWRY ASG
- Manewry strategiczne 7h
- 2 strony kon� iktu (rozbudowany scenariusz)
- Dozwolone świece dymne
- Teren wymagający
- Trudny w nawigacji
- Współczesne pole walki.
- Nie potrzebny jest strój z powstańczej epoki!!!
- Ubiór militarny współczesny.
- Broń z wszystkimi zdobyczami techniki
 - Limit zawodników: 300 osób

(wszystko zgodne z reżimem sanitarnym, start i odprawy w od-
dzielnych grupach nie przekraczających dopuszczalnych limitów)

 
KRS TKKF TYTAN ŚWIĘTOCHŁOWICE wraz z TEAMEM 

SPECIAL FORCE ASG - organizator gier
7 GROBLI i WZGÓRZE ROZDARTYCH SERC oraz INDYWI-

DUALNYCH ŚLĄSKICH TURNIEJÓW STRZELECKICH ASG 
- mają przyjemność i zaszczyt zaprosić was na kolejne

3 Manewry z okazji 100-lecia 3 Powstania Śląskiego!
 
AJSKA (Dolina Lipinki) - to niezwykły i nieprzeciętny teren. 

Wymarzone miejsce na bitwy ASG. Przyjeżdżając do nas będziecie 
mieli zaszczyt i okazję powalczyć w miejscu, gdzie przed 100 laty 
walczyli odważnie i niezłomnie Powstańcy Śląscy o dołączenie tych 
ziem do Polski.

Teren trudny, z dużą ilością przeszkód terenowych, bardzo bogaty 
i różnorodny w faunę i � orę: Duży las, krzaki, zarośla, polany, wały, 
strumyki, rzeka, stawy, groble wodne, wzniesienia, doliny, jary, 
bagna, bunkry. Wszystko poprzecinane drogami o� -roadowymi 
i ścieżkami. Wymarzony teren do manewrowania. Raj dla snajperów 
i szturmowców. Osób uwielbiających myślenie strategiczne. Koordy-
nację dowodzenia oraz współgranie oddziałów. Coś dla prawdziwych 
twardzieli i osób lubiących nieprzewidziane zwroty akcji.

Jeden z najlepszych i najbardziej różnorodnych terenów na Śląsku.
Na stanowiskach pod namiotami imprezy współtowarzyszące 

z nagrodami: Strzelnica, stanowisko rzutu granatem oraz: smakowite 
polowe i śląskie dania: bigos, grochówka, krupniok, chleb z smalcem.

 
Honorowy Komitet Patronalny:
Prezydenta Miasta Świętochłowice - Daniel Beger,
Senator - Iwona Tobiszowska
Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych Poseł 

- Waldemar Andzel,
Prezes Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej - 

Antoni Jazienicki
Muzeum Powstań Śląskich - Dyrektor Iwona Szopa
Firma Demarko Military Vehicles - Prezes Mateusz Komarec
Centrum Inicjatyw Społecznych - Dyrektor Magdalena Domańska-

-Rosin
Ośrodek Sportu i Rekreacji Skałka - Dyrektor  Elżbieta Augustyn-

-Komandera
Centrum Kultury Śląskiej – Dyrektor Magdalena Nowacka-Kolano
Firma Gastronomiczna Ramzes 
Strzelnica Sportowa Flor-Amator  
   

II Rodzinny Piknik 
Militarny i III Śląskie Manewry ASG 



3
głosem�stolicy�Śląska�Nr�9�(68)� l� 2�września�2021�r.www.goniec-gornoslaski.pl

P R O M O C J A

Zalewski i orkiestra gwiazd 
na urodziny Katowic
Jeden lider: Krzysztof Zalewski. 
Do tego czołówka polskiej sceny: 
Brodka, Grubson czy Artur Rojek. 
A w repertuarze przeboje gwiazd, 
które w ciągu 50 lat grały w Spod-
ku. Tak będzie wyglądał główny 
koncert Urodzin Miasta „Kocham 
Katowice” 11 września w Stre� e 
Kultury 

Katowice świętują tak swoje uro-
dziny już od 2018 roku. Wtedy szefem 
artystycznym koncertu został Organek 
i wraz z zaproszonymi gośćmi stworzyli 
niezapomniane widowisko. Następ-
nie pałeczkę przejął Abradab, a po-
tem pandemia pokrzyżowała następne 
Urodziny. 

Teraz wszystko musi pójść dobrze, 
bo Krzysztof Zalewski skompletował 
znakomity skład. Jego „orkiestrę”, obok 
świetnych muzyków, stworzą takie sławy, 
jak Monika Brodka, raper Grubson, Ar-
tur Rojek czy legenda muzyki rockowej 
Zbigniew Hołdys. Sam zresztą jest teraz 
chyba najjaśniej święcącą gwiazdą na 
polskiej scenie, co potwierdził deszcz 
Fryderyków, jaki spadł na niego zaledwie 
w sierpniu.

Koncert będzie najważniejszym 
punktem programu Urodzin Miasta 
„Kocham Katowice”, ale uczcimy nim 
też inną rocznicę – 50 lat słynnego 
Spodka! Dlatego Zalewski wraz z przy-
jaciółmi pracują już nad własnymi in-
terpretacjami utworów gwiazd, które 
przez lata gościł Spodek. Będzie z czego 
wybierać, bo przez pół wieku grała 
tam Metallica, Elton John, Joe Cocker, 
Deep Purple, Tina Turner, The Cure 
i wielu, wielu innych. Fani Krzysztofa 
Zalewskiego też powinni być usatysfak-
cjonowani, bo artysta wykona niejeden 
swój utwór. 

– Jestem przekonany, że to wydarze-
nie zgromadzi w Stre� e Kultury kilka 
pokoleń miłośników muzyki z Kato-
wic i całej Metropolii, i w odpowiedni 
sposób podkreśli nasz status jedynego 
w Polsce Miasta Muzyki UNESCO – 
mówi Marcin Krupa, Prezydent Miasta 
Katowice. 

Zanim wszyscy wejdą na scenę, pub-
liczność rozgrzeją dwaj świetni przedsta-
wiciele muzyki elektronicznej – Smolik 
i Kev Fox. 

Strefa Kultury, gdzie stanie urodzi-
nowa scena, będzie otwarta już od 
godz. 17.00. W wydarzeniu można 
uczestniczyć bezpośrednio pod sceną 
w przestrzeni UFO (ograniczonej do 
2 000 osób, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami – 250 osób bez deklaracji, 
pozostałe osoby deklarujące gotowość 
okazania dokumentu potwierdzającego 
fakt zaszczepienia. Obowiązują bez-
płatne wejściówki, których pierwsza 
pula tra�  do dystrybucji w Centrum 
Informacji Turystycznej oraz w siedzibie 
Katowice Miasto Ogrodów 6 września) 
oraz w przestrzeni Kosmos, gdzie działać 
będą punkty gastronomiczne. 

A to nie jedyne atrakcje tegorocznych 
Urodzin. Dzień później, w niedzielę, 
Strefę Kultury przejmą motocykliści. 
Podczas Motocyklowego Zakończenia 
Sezonu jak zawsze będą mogli pochwalić 
się swoimi maszynami, ale też posłu-
chać dobrej muzyki. Od godz. 17.00 
na wszystkich zmotoryzowanych, ale 
i tych bez dwóch kółek, zagrają naj-
pierw – 4Szmery i K-Essence, potem 
Leszek Winder z przyjaciółmi, a na 
koniec gwiazda wieczoru – Sebastian 
Riedel i Cree. 

Również w niedzielę, ale dla mi-
łośników muzyki poważnej, Katowice 
przygotowały coś specjalnego – koncert 
znanego w całej Europie estońskiego 
chóru Collegium Musicale z repertua-
rem pieśni obchodzącego 11 września 
86. urodziny Arvo Pärta, jednego z mi-

strzów muzyki współczesnej. Śpiewacy 
wykonają go w przestrzeni kościoła św. 
Józefa w Katowicach – Załężu. Koncert 
dedykowany jest katowickim seniorom, 
którzy mogą otrzymać na niego bezpłat-
ne wejściówki przez swoje stowarzysze-
nia, świetlice i uniwersytety trzeciego 
wieku. Pula wejściówek dostępna jest 
także w kasie Miasta Ogrodów (wtorek–
piątek w godz. 10.00–16.00). 

A już na sam koniec intensywnego 
weekendu spotkamy się w Szopieni-
cach, żeby odsłonić nowy, wyjątkowy 
mural na ścianie kamienicy przy ul. 
11 listopada 6. Uczcimy nim 100-lecie 
urodzin wybitnego pisarza Stanisława 
Lema, ojca polskiego science-� ction. 
Wyjątkowość muralu będzie polegała na 
tym, że jego druga część powstała… we 
Lwowie, gdzie urodził się Lem. W Inter-
necie można śledzić, jak dwa obrazy były 
malowane równocześnie, dzień po dniu. 
W ten sposób pokonamy przestrzeń 
i czas, jak piloci międzygwiezdnych stat-
ków kosmicznych. Podczas odsłonięcia, 
od godz. 21.00, mural ożywi mapping, 
czyli specjalne animacje wyświetlane 
na ścianie. 

Po raz kolejny katowickim urodzinom 
towarzyszyć będzie również jarmark. Od 
3 do 19 września wystawcy z różnych 
stron Polski będą prezentować regio-
nalne specjały i wyroby. Nie zabraknie 
też atrakcji dla najmłodszych – będzie 
karuzela, kolejka elektryczna i plenerowe 
gry. Zapraszamy!
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Nieoczywisty Bytom? 
Albo Bytom... jako kto chce

I rzecz jasna nie tylko Bytom, ale każde miejsce i okoliczność, które 
wpadnie mu w obiektyw aparatu. A Bytom z pewnością! I jest to zjawisko 
niezwykłe? Karkołomne? Bo czy w przypadku Bytomia można mówić 
o czymś nieoczywistym? Tu bytomianie z pewnością się oburzą, ale na 
pierwszy rzut oka, a nawet obiektywu, miasto takie jak każde inne, a miej-
scami takie, że lepiej odwrócić głowę. Rafał Jakoktochce jednak w Bytomiu 
dostrzega coś nieoczywistego. 

- Też jesteś zaskoczona, że pomiędzy Tarnowskimi Górami, Rudą Śląską, 
a Chorzowem nie stoi wielkie jezioro z którego wystają iglice kościołów? – 
żartuje Rafał Jakoktochce. - Przecież każdy kto słyszy – Bytom  - pyta: to on 
jeszcze się nie zapadł? Dla mnie nieoczywistość tego miasta polega na tym, 
że przetrwało kilkadziesiąt lat rządów, po których powoli łapie oddech. Liże 
rany. To miasto odrapane, ale dumne. Czy spacerując po nim, spodziewasz 
się zobaczyć hotel na tzw. „na wysoki połysk”, wkomponowany w niemal 
walące się kamienice? Estetyczny zabieg marketingowy? Nie sądzę. Nie-
oczywistość Bytomia to głównie kontrast pomiędzy m.in. niesamowitymi 
projektami Medusagroup, a zaniedbanym, unikatowym Szybem Krystyna, 
który stoi jeszcze chyba tylko na przekór swojemu obecnemu właścicielowi, 
bo ten zdaje się nie dostrzegać jego wyjątkowości. To wreszcie, dyktowana 
weimarską „czasoprzestrzenią”, jego modernistyczna, funkcjonalistyczna 
zabudowa. Wystarczy spojrzeć na bytomski dworzec od środka i od zewnątrz, 
z którego startował słynny Fliegender Schlesier „robiący trasę” Bytom-Berlin 
w 4 godziny i 17 minut, budynek dawnego kina „Gloria”, gmach Muzeum 
Górnośląskiego, czy Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych. Że 
monumentalnie? Ok, to zapraszam na osiedle robotnicze przy ul. Fałata, 
Witczaka, Woźniaka, czy Matejki. Przejdź się tam i powiesz mi potem ile 
razy odwróciłaś głowę – stawia pytanie Rafał Jakoktochce i podkreśla: 
-  Impulsem do tego by przyjrzeć się temu miastu była pogawędka w Kra-
kowie przy słynnych „endziorowskich” zapiekankach z pewnym młodym 
człowiekiem, który zaskoczył mnie tym, że Kraków jest młodszy od Bytomia 
o... trzy lata... To sprawiło, że zacząłem interesować się miejscem, które wg 
wielu już dawno powinno się zapaść - mówi. - I nad którym chyba jednak 
nadal ciąży papieska klątwa - dodaje.

A zatem, jak twierdzi Rafał Jakoktochce, Bytom nieoczywisty jest na-
prawdę, a nie tylko w jego kreacji, w jego projekcie.  

- Początkowo była to nazwa projektu, wiesz, takie szukanie tytułu, 
który nie stałby blisko jakichś buńczucznych fraz „artystycznych”. A poza 
tym Bytom przecież jest nieoczywisty. Ze swoją drużyną piłkarską, która 
w latach 50-tych dwukrotnie sięgała po tytuł Mistrza Polski, a teraz nie 
ma nawet własnego stadionu, z faktem, że kiedyś wytwarzało się tutaj 2 
proc. Produktu Krajowego Brutto, a teraz jest najszybciej wyludniającym 

się miastem powiatowym w Polsce. Bytom to również m.in. Karin Stanek, 
Piotr Żurawski czy Waldemar Legień. Przyznasz, że nieźli ambasadorowie 
tego miasta – stwierdza fotogra� k. 

No trudno się nie zgodzić! A jeśli dodatkowo „jako kto chce”, to już 
zupełna petarda! 

- (Śmiech) No fakt! Bytomia nieoczywistego nie łączyłem stricte z na-
zwiskiem, czyli pięknie oblałem test z marketingu i autokreacji. Kto wie, 
może wykorzystam to w kolejnym projekcie… - uśmiecha się. 

Natomiast, jak uważa Rafał Jakoktochce Bytom to miasto, które nie 
potrzebuje tzw. „clickbajtowej” promocji. 

- W Internecie każda fotowzmianka o tym mieście jest odpowiednio 
tagowana i zaszywana w wirtualnej rzeczywistości. Ja zaś nie jestem – bo 
nie chcę być – bytomskim Canalettą, którego prace miałyby kiedyś odtwo-
rzyć to miasto. Gdy fotografuję szczegół, to raczej w odrobinę przekornym 
kontekście. Jeżeli przechodzę obok, sorry, „obsranej” bramy, będącej częścią 
unikatowej kamienicy – wyciągam telefon i robię zdjęcie charakterystycznego 
elementu z... tym „obsraniem w tle. Jednak. 

Nieoczywiste. Bo skąd wziął się #bytomnieoczywisty? Z inspiracji. 
- W 2016 Jacek Dokutowicz postanowił codziennie robić jedno, „przy-

padkowe” zdjęcie Siemianowicom Śląskim i nie tylko. Pomyślałem, że 
spróbuję zrobić to samo w Bytomiu. By się odróżnić, postanowiłem, że 
mój projekt będzie czarno-biały. To pozwala podkreślić kontrast, kontekst, 
detal, czasem mikrodramaturgię chwili czy miejsca. Poza tym, z wyjątkiem 
dwóch, czy trzech zdjęć, fotografuję telefonem komórkowym. To pozwala 
wygodnie i anonimowo wtopić się w tłum. – wyjaśnia.

Czy obiektyw aparatu, czy nawet komórki „lubi” zatem bardziej „obsrane” 
bramy, niż te obrazki, jak „spod igły”? 

- W mojej opinii, fotogra� cznie na pewno bardziej efekciarsko będzie 
wyglądała pomarszczona starą farbą drewniana brama zapomnianej 
kamienicy, aniżeli piękne obłoczki nad na Rynkiem Miejskim. Staram się 
chwytać w obiektywie coś, co wydaje się dla mnie – jako autora - istotne, 
a co dla odbiorcy być może nie będzie miało żadnej wartości. Widzę to 
po „lajkach” pod zdjęciami (śmiech). Nie „deprecjonuję” fotogra� cznie 
tego wszystkiego „spod igły”, których to przykłady widzę coraz więcej. 
Rewitalizowany Rozbark, czy odrestaurowywana zabudowa w śródmieściu. 
Czekam na moment, kiedy będę mógł obfotografować powstałą z inicjatywy 
Huberta von Tele-Wincklera Kolonię Zgorzelec. Trwa przywracanie jej 
dawnej świetności. Jak „spod igły” jest również nowy tramwaj jeżdżący 
najkrótszą w Europie, bo zaledwie 1350 metrową linią 38. Chociaż żałuję, 
że nie zrobiłem zdjęcia STAREMU wagonikowi z 1949 roku, który jeszcze 
niedawno woził bytomian  – stwierdza Rafał Jakoktochce. 

Jak mówi, gdyby tak się zastanowić, to chyba aparat fotogra� czny był 
mu pisany od dziecka. 

- Taka historia - pamiętam, że jako jedyny dzieciak w ramach prezentu 
pierwszokomunijnego nie dostałem zegarka. To moja trauma, która trwa 
do dzisiaj - uśmiecha się Rafał. - Zaś, z drugiej strony, tylko ja dostałem 
wtedy aparat fotogra� czny. Była to radziecka Smiena 8m. Zacny sprzęt. 
Jeżeli nie urwał � lmu, to zdjęcia wychodziły rewelacyjne. Można chyba 
powiedzieć, że uprawiałem lomogra� ę zanim stało się to modne (śmiech). 

Jednak na moje pytanie, czy czuje się artystą, odpowiada stanowczo:  
Nigdy w życiu! 

- Niech Cię hipsterska broda i skórzana kurtka nie zwiedzie. Bytom 
nieoczywisty to dokument, który rozpędził się pod wpływem pewnego 
postanowienia, a które chyba jednak uda mi się doprowadzić do szczęś-
liwego � nału, czyli piątku 31 grudnia br. Potem chcę odsapnąć. Wbrew 
pozorom robienie codziennie nawet tylko jednego zdjęcia, zwłaszcza przy 
dopingu i rosnących oczekiwaniach obserwatorów (nieraz krytycznych) 
w mediach społecznościowych, jest tak fajne jak i męczące - mówi. - Przy 
czym nie mogę obiecać, że nie wykombinuję czegoś nowego. Może jakąś, 
wydaną drukiem, ”kropką nad i” #bytomia nieoczywistego, będzie np. 
kalendarz. Kto wie?

No niestety. Wszystko z czasem się nudzi i przemija. Choć w przypadku 
fotogra� i, to świetny sposób, by te chwile zatrzymać! Potem zawsze można 
do nich wrócić, oglądając zdjęcia. No i zrobiło się sentymentalnie. Rafał 
Jakoktochce ma na to jednak swoje sposoby! Bo nie to bynajmniej fascynuje 
go w fotografowaniu. 

- Czegokolwiek teraz nie powiem, poleci patetyzmem. Nie, po prostu 
lubię emocje. Te, które decydują w którym ułamku sekundy zrobić zdjęcie 
oraz te, które towarzyszą jego odbiorowi. Czasami długo wspomina się oko-
liczności zrobienia danego ujęcia, jak np. podczas nocnego fotografowania 
dawnej Huty Bobrek, gdzie ochroniarz usilnie starał się się mnie przegonić, 
mimo, że stałem na chodniku przed szlabanem wjazdowym. Z natury 
jestem przekorny i konfrontacyjny, więc sama możesz sobie wyobrazić ciąg 
dalszy (śmiech).  Fascynujące jest również to, że na kilku moich zdjęciach 
są elementy infrastruktury przemysłowej, budynki, których już nie ma. 
To może dołować, ale i  też  na swój sposób zmusza do re� eksji – kwituje 
Rafał Jakoktochce. Poza tym, gdy za kilkanaście lat, pożółkłe wydanie tego 
Gońca będzie przeglądał mój syn, to byłoby fajnie, gdyby pomyślał, że jego 
„staruszek” też był niebanalny. No i nieoczywisty - uśmiecha się. 

Pozostaje nam zatem czekać na nowe pomysły, projekty „jako kto chce”.
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

FB #BYTOMNIEOCZYWISTY

A�NA�PEWNO�OCZYWISTY�NIE�BĘDZIE,�GDY�UWIECZNIA�GO�RAFAŁ�JAKOKTOCHCE,�SOCJOLOG,�FOTOGRAFIK,�REPORTAŻYSTA

ZDJĘCIA:�RAFAŁ�JAKOKTOCHCE
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„Za treści zawarte w publikacji do� nansowanej ze środków WFOŚiGW 
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja”.
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Do tej pory prawie dwa tysiące gmin 
przystąpiło do programu „Czyste Powie-
trze”, decydując się m.in. na utworzenie 
i prowadzenie punktów konsultacyjno-
-informacyjnych. Pozostałym jednostkom 
samorządu terytorialnego, które dotych-
czas wahały się ze zgłoszeniem i pod-
pisaniem porozumienia o współpracy, 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej po raz ostatni umoż-
liwia takie rozwiązanie. Termin zadeklaro-
wania się o przystąpieniu do programu 
mija 15 września 2021 roku, a możliwości 
skorzystania z � nansowych zachęt, czyli 
zawarcia porozumienia lub aneksu do po-
rozumienia w tym celu, upływa 30 wrześ-
nia tego roku.

Obowiązuje pisemna forma zgłoszenia przez gminy 
do właściwych terytorialnie wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przypomi-
namy, że na samorządy czeka w sumie ponad 100 mln 
zł na działania dotyczące programu „Czyste Powietrze”.

Nowe bonusy dla gmin składają się z trzech kom-
ponentów. System zachęt obejmuje wsparcie na 
utworzenie oraz bieżące funkcjonowanie punktów 
informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców 
(do 30 tys. zł), nowe stawki za złożony wniosek 
o dofinansowanie z terenu gminy (150 zł przy 
podwyższonym poziomie do� nansowania i 50 zł 
przy podstawowym, a było to odpowiednio 100 zł
i 0 zł) oraz do 16 mln zł na premiowanie gmin, które 
w danym roku wykażą się największą aktywnością 
pod względem liczby składanych wniosków w pro-
gramie „Czyste Powietrze”. W ramach zachęt koszty 
kwali� kowane są od 1 kwietnia 2021 r.

Dodatkowe wsparcie dla gmin ma przyczynić 
się do zwiększenia dostępności dla mieszkańców 
poszczególnych gmin oferty dotyczącej do� nan-
sowania wymiany starych „kopciuchów”, a tym 

samym liczby składanych wniosków o do� nanso-
wanie w ramach „Czystego Powietrza”, co wpłynie 
także na przyspieszenie tempa realizacji rządowe-
go programu.

Szczegóły na temat programu „Czyste Powietrze” 
oraz wzór porozumienia dla gmin dostępne są na 
stronie: czystepowietrze.gov.pl (zakładka Partnerzy/
Dla gmin).

Ostatnia szansa dla gmin, by 
mieć „Czyste Powietrze”

Nabór wniosków w Programie „50 kW na start” 
To wsparcie z zakresu�odnawialnych�źródeł�energii�dla�średnich,�małych�i�mikroprzedsiębiorców.

Do�30�września�można�składać�wnioski�na�przedsięwzięcia�polegające�na�zabudowie�mikroinstalacji�fotowoltaicznych,�tj.�instalacji�o�mocy�do�50�kW�z�terenu�województwa�śląskiego.�Pro-

gramu�„50�kW�na�start”�wspierającego�przedsięwzięcia�z�zakresu�odnawialnych�źródeł�energii�dla�średnich,�małych�i�mikroprzedsiębiorców.

Benefi�cjentami�środków�są�mikroprzedsiębiorcy,�małe�lub�średnie�przedsiębiorstwa�(MŚP).

Dofi�nansowanie�do�100%�kosztów�kwalifi�kowanych�zadania�w�tym:

w�formie�nieumarzalnej�pożyczki�w�wysokości�90%�udzielonego�dofi�nansowania�oprocentowanej�0,95�s.r.w.,�lecz�nie�mniej�niż�3%�w�stosunku�rocznym

w�formie�dotacji�do�10%�udzielonego�dofi�nansowania.

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

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

Nabór�wniosków�odbędzie�się�w�terminie:�do�30.09.2021�roku�lub�do�wyczerpania�alokacji�środków.

Fundusz�zastrzega�sobie�prawo�do�wstrzymania�naboru�w�trakcie�rundy�w�przypadku�wyczerpania�alokacji�środków�przewidzianych�w�Programie.

Kwota�alokacji�środków�w�Programie�wynosi:

w�formie�dotacji:�500.000�zł,

w�formie�pożyczki:�4.500.000�zł.

Dopuszcza�się�możliwość�zwiększania�puli�środków.

Więcej�na:�www.wfosigw.katowice.pl�
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Ambitna, re� eksyjna, niszowa
– nie byle jaka 20-tka!

20 lat na scenie! No robi to wrażenie… To jaki 
czas dla Highwaya?

Kawał czasu. I myślę, że można go analizować, 
dwojako: że można było zrobić dużo więcej, albo 
być zadowolonym z tego, że zrobiło się aż tyle. Ale 
zostawmy te � lozo� czne rozważania, rozmyślania. 
Jeśli o mnie chodzi… Nie wiem, kiedy to zleciało. 
Wiele się w tym okresie wydarzyło. Te wspólne lata 
fajne były: mnóstwo spotkań, poznanych świet-
nych ludzi, znakomitych muzyków, pozawieranych 
wspaniałych przyjaźni, koncerty w całej Polsce, 
niezapomniane chwile, emocje. Wiesz, powiem Ci 
tak: fajnie jest mieć swój zespół, grać i przeżywać 
z nim to wszystko, co zadziało się na przestrzeni 
tych 20 lat!

Ile zagraliście w tym czasie koncertów? Jesteś 
w stanie podać mi tę liczbę?

Ha! I tu Cię zaskoczę! Ja jestem bardzo po-
układany i skrupulatny w swoich działaniach. Od 
samego początku istnienia Highwaya prowadzę 
listę koncertową i na chwilę obecną tych koncer-
tów było 422! Zatem przez te 20 lat zagraliśmy 
blisko pół tysiąca koncertów. Co więcej, przez 
te wszystkie lata spisuję, można powiedzieć, coś 
na wzór pamiętnika, taką historię Higwaya. Po 
co to robię? By pewne fakty, wydarzenia mieć 
uchwycone, bo człowiek jednak niestety zapo-
mina o wielu sprawach. Coraz trudniej, z braku 
czasu, czy nawet takiego prozaicznego powodu, 
że czasem mi się po prostu nie chcę, spisywać 
te nasze działania, jednak żal by było tak po 
prostu to przerwać. To fajna rzecz, okraszona 
naszymi zdjęciami, z różnych okresów, z różnych 
składów… Przecież skład Highwaya zmieniał 
się wielokrotnie! To trzeba dokumentować na 
bieżąco, bo po latach się już tego nie odtworzy. 
A tak wszystko jest i gdyby nagle ktoś coś chciał 
wrócić do jakiegoś wątku, to może to zrobić 
szybko i sprawnie.

Czyli taka kronika Highwaya? 
No można tak powiedzieć. Jest tam lista kon-

certów, lista muzyków, którzy z nami grali, nasze 
składy, kto, od kiedy, do kiedy. Taki zbiór, skrypt. 
Noo, niech będzie – kronika.

Czy zostanie wydana? Może z okazji jubileuszu?
A kto by chciał to kupić? Kto by chciał to czy-

tać? Wydanie w formie książki to sprawa nie tania. 
Żeby się to opłaciło, nakład musiałby być spory. 
Wiesz, my aż tylu fanów nie mamy, by „Kronika 
Highwaya” miałaby stać się bestselerem. Ale po to 
ją prowadzę, bo wciąż liczę, że osiągniemy taaaki 
sukces i będziemy kiedyś baaardzo bogaci i wtedy 
każdy masowo będzie czytał historię Highwaya. To 
oczywiście taki żart. 

No tak… Sławni, bogaci… Ale tu na Śląsku 
Highway to kapela znana, a co najmniej rozpo-
znawalna!

Wiesz, to jest tak. Jeśli zespół przez pierwsze lata 
swojego istnienia, nie osiągnie sukcesu, to potem 
już raczej nie osiąga go w ogóle. Bywa czasem i tak, 
że zespół zyskuje rozpoznawalność, nawet jest ko-
jarzony, nawet znany, jest wciąż na topie i nagle 
wypuszcza taki hit, że przynosi mu to jeszcze większą 
sławę. Tak jak na przykład Iron Maiden. Przez lata 
byli „bogami heavy metalu”, ale dopiero na swojej 
dziewiątej płycie wyprodukowali taki „Fear of � e 
Dark”, który stał się ich największym przebojem. 
I zespół jest do dziś najbardziej rozpoznawalny właś-
nie poprzez ten utwór. Albo na „naszym podwórku” 
– zespół Piersi. Zawsze bardzo znani, ale dzięki 
„Bałkanicy” „wystrzelili” jeszcze wyżej! Zawsze 
podkreślam, nie jesteśmy zawodowymi muzykami, 
nie gramy komercyjnie, po to żeby zarabiać, robić 
wielką kasę. Zawodowo przecież każdy z nas zajmuje 
się czymś innym, nawet niezwiązanym z muzyką. 
Gramy hobbystycznie, dla przyjemności. Gdyby 
jednak tra� ł się nam wielki sukces, to oczywiście 
nie pogardzilibyśmy. 

Zatem jak na „niebycie takim zespołem” to te 
20 lat to rzeczywiście „nic”. Kapele grające dla 
przyjemności potra� ą przetrwać rok, dwa, pięć 
to już chyba max możliwości.

No tak jakoś wyszło. Wiesz, nasza muzyka jest, 
powiedziałbym niszowa, ale jest radością zwłasz-
cza dla nas i to nas chyba nakręciło tak, że nagle 
„stuknęło” te 20 lat. 

Rock i blues niszowy? Na Śląsku? Chyba nie 
mówisz poważnie!

Obecnie? Jak najbardziej! Ta muzyka ma określone 
grono swoich odbiorców, które według mnie stale 
się zawęża. Kto dziś z młodych ludzi słucha rock-
-bluesa? Sądzę, że pojedyncze osoby. Zresztą widać 
to po średniej wieku, która bywa na naszych, czy 
podobnych kapel, koncertach. To nie jest muzyka 
popularna, komercyjna. Żyjemy wciąż legendą ze-
społu Dżem, ale to właśnie już legenda. I zespół ten 
dorobił się jej lata temu. Jeśli by poszukać współ-
czesnych kapel, grających rocka i bluesa… Byłoby 
trudno. Drugiego Dżemu nigdy nie będzie, co wię-
cej dziś ten dawny Dżem też by mógł nie zdobyć 
sławy. Dlaczego? Bo nie ma zapotrzebowania na 
taką muzykę. Muzykę ambitną, wymagającą od 
odbiorcy przemyśleń, re� eksji. My śpiewamy często 
o rzeczach trudnych, nieprzyjemnych, a dziś ludzie 
wolą coś nieskomplikowanego, prostotę, masówkę, 
coś wesołego „pod nóżkę”, biesiadę, karaoke, covery. 
Coś co ciężko niejednokrotnie nazwać muzyką. Ale 
to nie jest tylko zjawisko tu na Śląsku, w Polsce, ale 
nawet na świecie. Te kapele rockowe, bluesowe, 
heavy metalowe, które wciąż są na topie, to twórcy 
epoki „Dżemu”. Tuzy tej muzyki, którzy na scenie są 
„od zawsze”. Zwróć uwagę, że nowe zespoły z tych 
gatunków muzycznych nie zdobywają już takiego 
uznania, a to nie bynajmniej z racji tego, że są mnie 
zdolne, po prostu nie ma popytu na ogólnie nazwany 
Rock Music. Może w Stanach Zjednoczonych, czy 
Wielkiej Brytanii jest więcej takiej muzyki… Zresztą 

to nie tylko dotyczy tego gatunku muzycznego. Lata 
90-te to są najlepsze lata dla muzyki w ogóle! Praw-
dziwe ikony tamtego okresu: Metallica, Aerosmith, 
Nirvana, Guns n’ Roses, Red Hot Chili Peppers, 
nieco później Oasis, a w Polsce Hey, Kult, czy Vai-
rus Manx. Nie mnie to jednak oceniać. My robimy 
swoje i ile tylko sił i pasji starczy, nadal będziemy 
w tym klimacie: koncerty, płyty. My wiemy po co 
i dla kogo gramy i to nas niesie. Na pewno nagle 
nie przeobrazimy się w zespół disco polo, by iść za 
modą i być na topie. 

Dlaczego tak się dzieje? Coś jest za ambitne 
i nie rozumiane, więc nie cenione? 

Nie wiem. Takie mamy czasy. Rynek muzyczny 
się zmienił. Zalew wszechkomercji. Myślę, że nie ma 
dziś absolutnie szans na to, by jakiś zespół doszedł 
do takiego sukcesu, jak na przykład Queen. Już po 
prostu nie potrzebujemy takich zespołów-gigantów, 
które wyrastają na takie legendy. A te, które wyro-
sły, to zadziało się to właśnie w latach 90-tych. Co 
więcej, te największe trasy koncertowe grają do tej 
pory właśnie one. Ale jeśli jakiś młody artysta chce 
stworzyć coś ambitnego, swojego, autorskiego, ma 
„pod górkę”. Gra zatem covery, bo utworów już 
znanych i lubianych posłucha każdy. Co nie oznacza, 
że nie ma dziś świetnych młodych muzyków, bo 
są i jest ich niemało, ale nigdy nie osiągną takiego 
poziomu sławy, jak ci z lat 90-tych.

Skupmy się na roku jubileuszowym… Co szy-
kujecie dla swoich fanów?

Z początkiem roku weszliśmy do studia i na-
graliśmy dwa nowe numery: „Starzec”, do którego 
od razu powstał teledysk… kawałek ten wpadł od 
razu w obieg i cieszy się dużą sympatią, wiesz, jest 
taki trochę „Floydowski” z bardzo dobrym tekstem 
Zbyszka Stryja. To utwór długi, można powiedzieć, 
że to właściwie taka cała kompozycja, w której „nie 
ma się do czego przyczepić”. I ten drugi kawałek: 
„Poker”. Też z tekstem Zbyszka Stryja i też już mamy 
pomysł na teledysk. Nowa płyta! Troszkę inna niż 
nasze poprzednie. Będą to zebrane utwory z 20 
lat, które z różnych powodów nie znalazły się na 
dotychczasowych krążkach. W większości są to 
kawałki studyjne. Ale bynajmniej nie są to „odrzuty”. 
Ale wiele ciekawostek, zaskoczeń… Jeden utwór 
tym razem nie napisał, ale… zaśpiewał Zbyszek 
Stryj! Utwór ze spektaklu Teatru Nowego w Zabrzu 
„Knajpa”, w reżyserii Zbyszka. Na potrzeby wyłącznie 
tego spektaklu my nagraliśmy 18 kawałków instru-
mentalnych. No a teraz, powiedzmy, w rewanżu, 
Zbyszek zaśpiewał dla nas na okoliczność naszej 
płyty. Będą też piosenki: „Tyle pytań”, „Starzec”, 
„Pieśń”. Dziwnie tak samemu się chwalić, ale to 
dobry materiał, którego dobrze się słucha i myślę, 
że fani będą zadowoleni. Co już zupełnie ciekawe: ta 
płyta została przez nas-Highwaya ręcznie spakowana, 
wypisana, ponumerowana… 150 sztuk! To takie 
jubileuszowe kolekcjonerskie wydanie.

ROZMAWIAŁA: 
HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK
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By odmrozić pracodawców
Nie o odmrożenie pandemiczne jednakże tu chodzi. To 
zatem jakie, skoro od jakiegoś czasu słowo „odmrożenie” 
kojarzy się jednoznacznie? Nie ma tez rzecz jasna związ-
ku ze skutkami ubocznymi za długiego przebywania na 
mrozie bez odpowiedniej odzieży i hibernacją przedsię-
biorców. A zatem?

W swoją podróż mającą na celu odmrożenie pracodawców wypłynęły 
„Lodołamacze” – po raz szesnasty. Będą odmrażać, czyli otwierać na 
zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Główna ideą tego konkursu o za-
sięgu ogólnopolskim jest wyróżnianie pracodawców, promowanie osób 
i instytucji, działających na rzecz aktywności osób niepełnosprawnych 
w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. 

Konkurs LODOŁAMACZE ma zachęcać do zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych, przełamywać stereotypy i uprzedzenia związane z zatrudnianiem 
osób niepełnosprawnych, integrować osoby niepełnosprawne i stwarzać 
im szansę na pełne uczestnictwo w życiu społecznym. 

Pozwalając sobie na odrobinę osobistej re� eksji, myślę, że tu nie chodzi 
tylko o przełamywanie barier związanych z zatrudnieniem osób niepełno-
sprawnych, ale z otwarciem się na te osoby w każdej dziedzinie życia. I do 
tego niejednokrotnie potrzeba całych lat pracy, by te bariery przełamać 
i przekroczyć granice, ale nie osób niepełnosprawnych, a pełnosprawnych. 
Pora się odmrozić, otworzyć! Z roku na rok przybywa zgłoszeń do konkursu 
i to pokazuje, że w tym temacie jest spory progres. Jak mówił w trakcie 
zeszłorocznego śląskiego � nału dyrektor Oddziału Śląskiego Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Jan Wroński, członek 
Kapituły regionalnej konkursu, LODOŁAMACZE wrosły już trochę 
w świadomość społeczną. - To cieszy. Dzięki temu coraz bardziej nastę-
puje integracja środowiska niepełnosprawnego z ogółem społeczeństwa. 
Możemy promować, pokazywać nie tylko dobre przykłady, ale również być 
inspiracją pozostałych do działań. Te wyróżnienia i statuetki są szczególne. 
W ślad za nimi nie idą graty� kacje � nansowe, ale na bazie poprzednich 
edycji, stwierdzam, że osoby, instytucje czy podmioty które uzyskały 
status Lodołamacza, to jest to dla nich największe prestiżowe osiągnięcie 
– podkreśla Jan Wroński. – Nie miejcie głupich obaw! Zatrudniajcie osoby 
niepełnosprawne – apeluje do innych przedsiębiorców Przemek Sołtysik, 
prowadzący bistro Drzwi zwane koniem i Spółdzielnię Socjalną Honolulu, 
który zatrudnia osoby głównie z niepełnosprawnością intelektualną.

Inicjatorem i organizatorem jest Fundacja Aktywizacji Zawo-
dowej Osób Niepełnosprawnych „FAZON”, której założycielem 
jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. 
Konkurs organizowany jest nieprzerwanie od 2006 roku. I roz-

strzygany najpierw na etapie regionalnym. A te regiony to: dol-
nośląski, lubuski, opolski oraz śląski. W tym roku gala regionalna 
odbędzie się 16 września w Gorzowie Wielkopolskim w Teatr im. 
Juliusza Osterwy. Gala � nałowa natomiast jak co roku odbędzie 
się 7 października 2021 roku w Zamku Królewskim w Warszawie.
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Kandydaci są typowani w kategoriach:
Zatrudnienie Chronione
Rehabilitacja społeczno-zawodowa
Otwarty Rynek Pracy
Instytucja
Przyjazna Przestrzeń
Zdrowa Firma
Dziennikarz bez Barier
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W polskim systemie prawnym istnieje kilka sposobów nabycia włas-
ności. Jednym z rzeczonych sposobów jest zasiedzenie rzeczy. Dotyczy to 
zarówno rzeczy ruchomych, jak i nieruchomości. Zgodnie z treścią art. 
172 § 1 k.c., „posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa 
własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu 
jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze 
(zasiedzenie).” Zaś § 2 cytowanego przepisu stanowi, iż „po upływie lat 
trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał 
posiadanie w złej wierze.” Zatem aby doszło do zasiedzenia nieruchomości, 
muszą łącznie zostać spełnione trzy przesłanki, mianowicie:

posiadanie samoistne;
ciągłość posiadania;
upływ okresu, wskazanego w cytowanym wyżej przepisie.
Posiadaczem samoistnym jest osoba, która faktycznie włada rzeczą 

jak właściciel. Chwila objęcia nieruchomości w posiadanie decyduje 
przy ocenie dobrej wiary u jej posiadacza. Nie ma znaczenia późniejsza 
zmiana świadomości posiadacza i nie uzasadnia ona przedłużenia 
terminu zasiedzenia do lat 30. Aby można było mówić o posiadaniu 
samoistnym, osoba musi w sposób ciągły znajdować się w sytuacji 
pozwalającej na dokonywanie czynności, których mógłby dokony-
wać właściciel. Upływ okresu zasiedzenia jest uzależniony od dobrej 
lub złej wiary posiadacza samoistnego. W doktrynie i orzecznictwie 
wskazuje się, że posiadaczem w dobrej wierze jest osoba, która nie 
wiedząc o tym, nabyła rzecz od osoby niebędącej jej właścicielem lub 
od osoby niemającej zdolności albo czynności prawnych, albo gdy 

akt notarialny przenoszący własność okazał się nieważny. Natomiast 
nie jest w dobrej wierze ten, kto nabywa własność nieruchomości bez 
zachowania formy aktu notarialnego, ponieważ zdaje sobie sprawę albo 
powinien sobie zdawać sprawę z tego, że nie nabył prawa własności. 
Z dniem upływu terminu zasiedzenia, posiadacz samoistny z mocy 
prawa nabywa własność nieruchomości. Jednakże należy pamiętać, 
że wraz z nabyciem własności poprzez zasiedzenie, nie wygasają do-
tychczasowe jej obciążenia. Jako przykład należy wskazać hipotekę 
ustanowioną na nieruchomości, służebności, itp.

Zasiedzieć można również rzeczy ruchome, albowiem z godnie 
z treścią art. 174 § 1 k.c., „posiadacz rzeczy ruchomej niebędący jej 

właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od 
lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze.”. 
Zatem przesłanki zasiedzenia ruchomości są tożsame jak w przypadku 
zasiedzenia nieruchomości z tymi wyjątkami, iż termin wynosi tutaj 
3 lata i można w ten sposób nabyć własność rzeczy ruchomej tylko 
w sytuacji, gdy osoba jest w dobrej wierze.  

Zasiedzenie rzeczy stwierdza sąd w postępowaniu nieprocesowym. 
Sądem właściwym miejscowo będzie sąd rejonowy, w okręgu którego 
znajduje się rzecz. Rzeczone postępowanie jest jedyną drogą do stwier-
dzenia zasiedzenia, co oznacza, że rozstrzygnięcie w tym przedmiocie 
nie może zapaść w innej sprawie, nawet jeżeli sąd ustali w niej istnienie 
przesłanek zasiedzenia. Zgodnie z treścią art. 609 § 1 k.p.c., „do zgłoszenia 
wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności uprawniony jest każdy 
zainteresowany.” Zgodnie z orzecznictwem powszechnie przyjmuje się, 
zainteresowanym bezpośrednio jest przede wszystkim ten, kto twierdzi, 
że on lub jego poprzednik prawny albo następca nabył własność rzeczy 
przez zasiedzenie, a także dotychczasowy jej właściciel.

Wniosek o zasiedzenie nieruchomości podlega opłacie sądowej, 
albowiem zgodnie z treścią art. 40 Ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych, „opłatę stałą w kwocie 2000 złotych pobiera 
się od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości 
przez zasiedzenie.”

ADWOKAT DARIUSZ NOWAK
40-062 KATOWICE, 
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Zasiedzenie w polskim prawie cywilnym

Program� „Profi�laktyka� 40� PLUS”� realizowany� jest� od� 2� miesięcy.��
Główny� cel� programu� to� profi�laktyczna� diagnostyka� w� zakresie�
najczęściej� występujących� problemów� zdrowotnych.� Każdy� Polak�
powyżej�40�roku�życia�otrzymał�jednorazowy�dostęp�do�bezpłatnego�

pakietu�badań�diagnostycznych.

W� związku� z� pandemią� koronawirusa� profi�laktyka� chorób� znacznie�
spadła�z�powodu�m.in.�obniżonej�zgłaszalności�do�lekarzy�w�2020�r.�

Wiele� chorób,� zwłaszcza�w� swoim� początkowym� stadium� rozwoju,�
nie� daje� niepokojących� objawów.�Dzięki� badaniom� profi�laktycznym�
można�wykryć�chorobę�bardzo�wcześnie�i�uniknąć�długotrwałego,�a�
czasem�nieskutecznego�leczenia,�które�jest�konsekwencją�zbyt�późnej�

diagnozy.

Od� 1� lipca� każdy� uprawniony� Polak� może� skorzystać� z� pakietu�
badań� diagnostycznych� w� punkcie,� który� realizuje� program�
„Profi�laktyka� 40� PLUS”.� Jednocześnie� uprawnieni� mają� prawo�

wyboru� świadczeniodawcy� spośród� podmiotów,� które� zawarły�
umowę� z� Narodowym� Funduszem� Zdrowia� na� realizację� programu�
pilotażowego.

To�symboliczna�data�1� lipca,�chciałbym,�żeby�się�kojarzyła�z�tym,�że�
zaczynamy�odbudowę�zdrowia� publicznego� i� nadrabianie�defi�cytów�
zdrowia� związanych� z� pandemią� koronawirusa� -� mówił� minister�
zdrowia�Adam�Niedzielski.� -�Znacznie�mniej�pacjentów�zgłaszało�się�

do�lekarzy�w�2020�r.� Program�„Profi�laktyka�40�PLUS”�ma�pomóc�w�
odbudowie�zdrowia�Polaków,�ale�też�przygotować�nas�na�tego�typu�
wydarzenia�w�przyszłości.�Zadbajmy�o�nasze�zdrowie�i�skorzystajmy�z�
zaproponowanej�profi�laktyki�-�podkreślił�szef�resortu�zdrowia.�

TRZY�PAKIETY�BADAŃ
„Profi�laktyka�40�PLUS”�zakłada� realizację�badań�diagnostycznych�w�
formie�pakietów�dedykowanych�oddzielnie�dla�kobiet�i�mężczyzn�oraz�
pakietu�wspólnego.

Pakiet�badań�diagnostycznych�dla�kobiet�zawiera:
•� morfologia� krwi� obwodowej� z� wzorem� odsetkowym� i� płytkami�
krwi;

•� stężenie�cholesterolu�całkowitego�albo�kontrolny�profi�l�lipidowy;
•� stężenie�glukozy�we�krwi;
•� ocena�funkcji�wątroby�(AlAT,�AspAT,�GGTP�-�enzymy�wątrobowe);
•� poziom�kreatyniny�we�krwi;

•� badanie�ogólne�moczu;
•� poziom�kwasu�moczowego�we�krwi;
•� krew�utajona�w�kale�

Pakiet�badań�diagnostycznych�dla�mężczyzn�zawiera:
•� morfologia�krwi�obwodowej�odsetkowym�i�płytkami�krwi;
•� stężenie�cholesterolu�całkowitego�albo�kontrolny�profi�l�lipidowy;
•� stężenie�glukozy�we�krwi;

•� ocena�funkcji�wątroby�(AlAT,�AspAT,�GGTP�-�enzymy�wątrobowe);
•� poziom�kreatyniny�we�krwi;
•� badanie�ogólne�moczu;
•� poziom�kwasu�moczowego�we�krwi;

•� krew�utajona�w�kale;
•� PSA�(badanie�w�kierunku�raka�prostaty)�.

Pakiet�badań�diagnostycznych�wspólny:

•� pomiar�ciśnienia�tętniczego;
•� pomiar� masy� ciała,� wzrostu,� obwodu� w� pasie� oraz� obliczenie�

wskaźnika�masy�ciała�(BMI);
•� ocena�miarowości�rytmu�serc

Aby�skorzystać�z�badań�należy:

•� zalogować� się�do� Internetowego�Konta�Pacjenta� (IKP)� na� stronie�
pacjent.gov.pl;

•� wypełnić�ankietę�Profi�laktyki�40�PLUS;
•� po� jej�uzupełnieniu�wygenerować�e-skierowanie�na�pakiet�badań�

(generowanie�e-skierowania�przez�system�trwa�do�2�dni�roboczych);
•� wziąć�ze�sobą�dowód�osobisty�i�zgłosić�się�na�badania�w�placówce,�
która�realizuje�program;

•� sprawdzić�wyniki�badań�na� Internetowym�Koncie�Pacjenta� lub�w�

placówce,�w�której�wykonano�badania.

Jeśli�pacjent�nie�korzysta�z�Internetowego�Konta�Pacjenta�(IKP),�może�
uzyskać� e-skierowanie� na� pakiet� badań� za� pośrednictwem� infolinii�

Domowej�Opieki�Medycznej�(DOM)�pod�nr�tel.�22�735�39�53.

Aby�zwiększyć�dostępność�do�lekarzy�specjalistów,�1�lipca�zostały�też�
zniesione�limity�przyjęć�do�ambulatoryjnej�opieki�specjalistycznej.��

Likwidujemy� właśnie� jedną� z� podstawowych� barier� w� dostępie� do�
specjalistów.�Od�pierwszego�lipca�NFZ�zapłaci�za�każdego�chorego,�który�
pojawi�się�w�gabinecie�lekarza�specjalisty.�Pieniądze�na�ten�cel�zostały�już�
zabezpieczone�w�planie�fi�nansowym�NFZ�–�wskazał�minister�zdrowia.��

Zniesienie� limitów� w� opiece� ambulatoryjnej� dotyczy� wszystkich�
pacjentów,�zarówno�w�zakresie�porad�zachowawczych�zabiegowych,�jak�
i�badań�diagnostycznych�kosztochłonnych�takich�jak�np.�kolonoskopia,�

gastroskopia.�Dzięki�tym�zmianom�pacjenci�mogą�szybciej�dostać�się�do�
specjalisty�lub�na�specjalistyczne�badania�diagnostyczne.

Program�„Profi�laktyka�40�PLUS”�
…�oraz�zniesienie�limitów�do�specjalistów



NASI�PRACOWNICY�DZIELĄ�SIĘ�WIEDZĄ�

I�INSPIRUJĄ�INNYCH!

Podczas XII Konferencji „ Awarie Monito-

ring Budowa i Modernizacja Sieci WOD-KAN” 

w�Wiśle,��Bogdan�Skrzipek�z�pionu�technicznego�

MPWiK�Mysłowice�przedstawił�referat�o�mo-

nitoringu�awarii�i�remontów�na�mapie.�

MPWIK�Mysłowice�dąży�do�zminimalizowania�

negatywnych�skutków�awarii�i�optymalizacji�

wydatków�na�ten�cel.�Bardzo�pomocne�w�tych�

działaniach�jest�prowadzenie�rejestru�wykony-

wanych�prac�na�sieciach�z�uwzględnieniem�ich�

lokalizacji�w�systemie�GIS.

Uwzględnienie�aspektu�przestrzennego�prac�

na�sieciach�wod-kan�pozwala�na�badanie�roz-

mieszczenia�wykonywanych�robót,�porównania�

ilości�wykonywanych�

prac�w�określonych�

jednostkach�czasu�

dla�wybranych�ob-

szarów,�wyliczenie�

współczynnika�

awaryjności�w�po-

szczególnych�rejo-

nach�miasta�i�wiele�

innych.�

D z i ę k u j e my�

Bogdanowi za 

ciekawą�prelekcję�

i� z� niecierpliwoś-

cią� czekamy� na�

nowe�prezentacje!

dzieje�się�w�Mysłowicach Nr 9 (68) l� 2�września�2021�r.www.goniec-gornoslaski.pl 9
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KONKURS FOTOGRAFICZNY 

Jego�temat�to:�WODA�w�My-

słowicach.

Woda�jest�źródłem�życia.�

Spójrz�w�około�i�odkryj�piękno�

wody�w�twoim�otoczeniu.�Zobacz�

krople�kapiące�z�kranu�i�z�liści�po�

ostatnim�deszczu.�Zobacz,�jak�zasila�

potoki,�stawy,�rzeki.�Jest�mżawką,�

ulewą�i�parą�znad�czajnika.�Osiada�

kroplami�na�trawie�i�na�pajęczynie.�

Zamarznięta�odbija�promienie�sło-

neczne�od�gładkiej�powierzchni.�

Dostrzeż�piękno�wody,�weź�aparat�

i�zrób�zdjęcie.�Pokaż�jak�cennym�da-

rem�jest�woda�dla�ludzi�i�przyrody.

Do�24�września�zgłaszajcie�swoje�

fotografi�e�konkursowe..�

Czas�start!�Działajcie!

Zasady?�Zamieść�na�FanPage�

MPWIK�MYSŁOWICE�w�komen-

tarzu�max.�3�wybrane�fotografi�e�

i�dopisz�zdanie,�które�pozwoli�nam�

przyjąć�Twoje�zgłoszenie:�“Akcep-

tuję�regulamin�konkursu�i�udzielam�

zgodę�na�przetwarzanie�moich�da-

nych�osobowych�w�celu�uczestni-

ctwa�w�konkursie�„PIEKNO�WODY�

W�MYSŁOWICACH”�.”

Wyniki�zostaną�ogłoszone�na�

naszym�FanPage.�Zwycięzcy�otrzy-

mają�od�nas�kartę�podarunkową�

EMPIK

Regulamin�konkursu�na�stro-

nie�internetowej�MPWIK�www.

mpwikmyslowice.pl

Koty�są�naszymi�domowymi�ulubieńcami.�Pamiętajmy�jednak�że�żwirki�

z�których�korzystają�nasze�kotki�nie�mogą�być�wrzucane�do�toalety.�Żaden�

żwirek�nie�rozpuszcza�się�w�pełni�w�wodzie�(nawet�biodegradowalny).�

ŻWIREK�MOŻE:

gromadzić�się�w�przewodach�kanalizacyjnych�ograniczając�ich�przepu-

stowość,�a�nawet�powodując�zatory

doprowadzić�do�nadmiernego�zużycia�i�uszkodzenia�urządzeń�i�pomp�

w�systemie�kanalizacyjnym�i�oczyszczalni

W�jaki�sposób�należy�pozbywać�się�zużytego�żwirku?

Do�pojemnika�„�na�odpady�pozostałe�z�selektywnej�zbiórki!”�możemy�

wyrzucać�wszystkie�rodzaje�żwirków�oraz�zwierzęce�odchody.

ZAMIEŃ�TRAWNIK�NA�OGRÓD�DESZCZOWY�!�

To�najprostszy�sposób�na�zagospodarowanie�wody�opado-

wej�na�działce.

Jeżeli� jesteście�ciekawi�jak�wykonać�własny�ogród��desz-

czowy�zapraszamy�Was�do�zapoznania�się�z�materiałami�in-

struktażowymi�udostępnionymi�przez�Fundacja�Sendzimira

h��ps://sendzimir.org.pl/publikacje/broszury-instruktazowe-dot-

-zwiekszania-retencji-krajobrazowej/
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...

Po pierwsze . . .
jesiennieją�mi�wiersze
Oczywiście�.�.�.
kolor�zmieniają�jak�liście

Po drugie . . .
wiatr�wieje�i�wiersze�gubię
Naturalnie�.�.�.
umykają�nieodwracalnie

Po�trzecie�.�.�.
zimno�się�robi�na�świecie
Dlatego�.�.�.
słońca�nam�trzeba�kolego

Po�czwarte�.�.�.
smutki�mgiełki�są�warte
Jeszcze . . .
łzy�mieszają�się�z�deszczem

Po�piąte�.�.�.
cztery�piece�spotkały�się�z�kątem
Co�istotne�.�.�.
kąt�i�piece�też�są�ulotne

Po�szóste�.�.�.
zimy�chude�są,�a�lata�tłuste
Więc�uważam�.�.�.
że�nie�wolno�mieć�kalendarza

A�po�siódme�.�.�.
to�jesienne�pisanie�jest�trudne
Zatem�koniec�.�.�.
idę�wino�pić�na�balkonie

 ZBIGNIEW STRYJ

TEATR ROZRYWKI: PINOKIO

IL GRANDE MUSICAL

prapremiera polska: 22 września 2021 r.
premiera drugiej obsady: 1 października 2021 r. 

Słynna opowieść Carlo Collodiego o drewnianym pajacyku ma już prawie 
140 lat! Jej musicalowa wersja jest jednak znacznie cieplejsza i przyjemniej-
sza niż pierwowzór. Nie ma w niej okrucieństwa i bólu, a tytułowy Pinokio 
nie jest tak bardzo zły, krnąbrny i egoistyczny. Spektakl zachwyca scenami 
zbiorowymi, choreogra� ą i pięknymi kostiumami, a piosenki są wyjątkowo 
melodyjne i wpadające w ucho – jak przystało na włoską muzykę popową. 
„Pinokio” to musical familijny, czyli wspaniała propozycja dla całych rodzin. 
Compagnia della Rancia to pierwsza � rma teatralna specjalizująca się w pro-
dukcji musicali we Włoszech. Teatr założony w 1983 r. w Tolentino (miasto 
w regionie Marche, w prowincji Macerata) początkowo miał w repertuarze 
wyłącznie dramaty. Od lat jednak, kierowany przez dyrektora artystyczne-
go Saverio Marconiego, zajmuje się produkcją najbardziej znanych mię-
dzynarodowych musicali przetłumaczonych w całości na język włoski.
„Pinocchio. Il grande musicale” miał prapremierę w roku 2003. To pierwszy ory-
ginalny musical włoski, który zobaczyło pół miliona widzów! Compagnia Della 
Rancia gościł z musicalem w Korei (2009) i Nowym Jorku (2010). Jesienią 2005 r. 
musical został wystawiony w Repower � eatre w Mediolanie. Tytułową rolę kreował  
mistrzowsko Manuel Frattini, znany włoski aktor musicalowy, tancerz i choreograf, 
który zmarł nagle 12 października 2019 r. Ku pamięci Manuela 1 marca 2020 r. 
z inicjatywy rodziny i przyjaciół powstało Stowarzyszenie Kulturalne MANUEL 
FRATTINI, którego celem jest wspieranie rozwoju artystycznego młodych talentów.

tekst: Pierluigi Ronchetti, Saverio Marconi
muzyka: Dodi Battaglia, Red Canzian, Roby Facchinetti
piosenki: Stefano D’Orazio, Valerio Negrini
reżyseria oryginalna: Saverio Marconi
przekład: Jolanta Król, Katarzyna Zaniat
polskie teksty piosenek: Aleksandra Gajewska
reżyseria: Magdalena Piekorz
choreogra� a: Jakub Lewandowski
kierownictwo muzyczne: Mateusz Walach

kierownictwo wokalne: Ewa Zug
scenogra� a: Dagmara Walkowicz, Dominika Żłobińska
kostiumy: Lidia Kanclerz
projekt plakatu: Michał Goliszewski
orkiestracja: Remigiusz Bonk
asystent reżysera: Anna Ratajczyk
asystent choreografa: Natalia Gajewska
inspicjent: Iwona Bruch

OBSADA:PINOKIO: Hubert Waljewski, GEPPETTO: Dariusz Niebudek (gościn-
nie)/ Krzysztof Respondek (gościnnie), ANGELA: Wioletta Białk / Katarzyna Hołub,
LUCIGNOLO: Rafał Talarczyk / Piotr Brodziński, MATKA LUCIGNOLA: Marta 
Tadla / Anna Ratajczyk, ŚWIERSZCZ: Tomasz Wojtan, BŁĘKITNA WRÓŻKA: Wio-
leta Malchar / Karolina Sypniewska, KOT: Piotr Brodziński / Marek Chudziński, 
LIS: Aleksandra Dyjas / Wioleta Malchar OGNIOJAD: Dominik Koralewski, ARLE-
KIN: Jakub Wróblewski, PANTALONE: Maciej Kulmacz, COLOMBINA: Karolina 
Sypniewska, CLARISE: Beata Rzeźnik, NARRATOR: Andrzej Lichosyt / Piotr 
Brodziński / Jakub Wróblewski, HEROLD: Paweł Stefan, POLICJANT: Mirosław 
Książek / Rafał Gajewski, DYREKTOR SZKOŁY, DYREKTOR CYRKU: Kamil 
Drężek SPRZEDAWCA ARBUZÓW: Bartłomiej Kuciel, PUSZCZYK: Izabella Malik, 
SOWA: Beata Rzeźnik, WRONA: Anna Ratajczyk, NIETOPERZ: Maciej Kulmacz i 
inni.Artystom towarzyszy orkiestra Teatru Rozrywki pod dyrekcją Mateusza Walacha.

Teatr Rozrywki zaprasza

“BIAŁY�PYŁ.�PIEKŁO�NA�K2”

Krzysztof Koziołek
Premiera: 25 sierpnia 2021

Wydawnictwo: Agora

Powieść, która sprawi, że znajdziecie 
się w samym środku górskiej akcji - 
zimą na K2, Leszek Cichy

W górach wysokich od lat działa se-
ryjna morderczyni. Nazywa się K2. To 

fakt, choć cała reszta tej historii to � kcja literacka mrożąca 
krew w żyłach jak w najbardziej wytrawnych kryminałach. 
Krzysztof Koziołek w „Białym pyle” odświeża najlepsze tra-
dycje powieści przygodowej i literatury wysokogórskiej. Efekt: 
górski thriller, w którym napięcie rośnie wraz z wysokością. 

Myślicie, że ta historia nie mogła się wydarzyć? To prześledź-
cie to, co wydarzyło się zimą na K2 już po wejściu Nepalczyków 
na szczyt. Czy to jest powieść z kluczem? - Zapewniam, że 
nie napisałem jej pod pseudonimem „Krzysztof Koziołek”! 
- mówi Leszek Cichy, himalaista, wspólnie z Krzysztofem 
Wielickim jako pierwsi weszli zimą na Mount Everest – naj-
wyższą górę świata.

Piekło na K2 to jego jubileuszowa, 20. książka. W 2018 
roku za kryminał retro Wzgórze Piastów oraz cały dorobek 
beletrystyczny otrzymał Zielonogórską Nagrodę Literacką 
„Winiarka”. 

W 2019 roku za kryminał retro Nad Śnieżnymi Kotłami 
otrzymał nagrodę „Książka Górska Roku” w kategorii „Górska 
� kcja literacka i poezja”. 

„MISTRZ.�TADEUSZ�„TEDDY”�PIETRZYKOWSKI”

Eleonora Szafran 
PREMIERA: 1 września 2021

WYDAWNICTWO: Ringier Axel Sprin-
ger Polska

Wspomnienia legendarnego boksera 
z KL Auschwitz - „MISTRZ. Tadeusz 
„Teddy” Pietrzykowski” to intymny por-
tret człowieka obdarzonego wrażliwością 
artysty i siłą pięściarza. Książka ukaże 

się nakładem wydawnictwa Ringier Axel Springer Polska 
równolegle z premierą kinową � lmu „Mistrz” z Piotrem 
Głowackim w roli głównej.

Dla świata Tadeusz Pietrzykowski jest przede wszystkim bokse-
rem – pierwszym szeregowym więźniem, który stoczył walkę na 
terenie obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, gdzie boksował dla 
rozrywki esesmanów i dla chleba. Za wygrany pojedynek dostawał 
jedzenie, którym dzielił się z innymi. Jego zwycięstwa dawały jednak 
coś więcej – przynosiły otuchę pozbawionym nadziei, wycieńczonym 
współwięźniom, którzy mogli zobaczyć, jak „Polak pokonuje Niem-
ca”. Dla rodziny to ciepły, wrażliwy człowiek o niezłomnej postawie 
i olbrzymiej sile charakteru. „Teddy” to również utalentowany malarz, 
choć nigdy nie kształcił się w tym kierunku.

Być, to być najlepszym, pisał Tadeusz Pietrzykowski. Książka 
powstała na podstawie odnalezionych i wcześniej niepublikowa-
nych rękopisów pięściarza. Przygotowała ją i okrasiła osobistymi 
wspomnieniami jego córka Eleonora Szafran. To publikacja, 
która odsłania prawdziwy, intymny portret człowieka, spor-
towca, bohatera wojennego, jakiego dotychczas nie znaliśmy.
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NASZE RECENZJE

„Nasze podwórko” – spektakl teatralny na � nał „Lata w te-
atrze” w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum”.

A skoro inspirowane Bogucicami, jednej z katowickich dzielni, to pre-
miera nie mogła się odbyć nigdzie indziej niż na scenie Miejskiego Domu 
Kultury „Bogucicie”. „Nasze podwórko” to jednak nie tylko historia dzielnicy, 
a nawet chyba dzieje „przedhistoryczne” na wpół legendarne, kiedy to 
w tamtym obszarze grasowały i czatowały na niesforne dzieciaki, Beboki, 
Utopki, Wiedźmy, kiedy to miast ulicy Markie� i, płynęła rzeka, ale i … 
współczesność. Jako mieszkająca w najbliższym sąsiedztwie Bogucic, 
w dzielnicy tejże bywam niemal codziennie! Kontemplując bogucicki pejzaż, 
pokuszę się o stwierdzenie, że co poniektóre zabudowania, czasy Utopków 
pamiętać mogą, a i współczesnych Beboków tamże nie brakuje. Niemniej 
warto wspomnieć na pewno o przepięknie i z pomysłem zrewitalizowanym 
Parku Boguckim, Muralu Jerzego Kukuczki. Dokładnie z tej właśnie dziel-
nicy pochodził i tu miał swój pionowy świat słynny i znakomity alpinista! 
Obecnie trwa konkurs ogłoszony przez Miasto Katowice na zaprojektowanie 
Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki. A w Bogucicach znajduje się 
osiedle i szkoła jego imienia. Jest też Sanktuarium Matki Boskiej Boguckiem, 
piękny, strzelisty monumentalny gmach architektonicznie jest prawdziwą 
perełką dzielnicy. 

Jak niegdyś wyglądały tamtejsze podwórka? Niczym szczególnym nie 
różniły się od tych w innych obszarach Śląska. Podwórko familoka… 
Czyżby? Polecam w takim razie „Nasze podwórko”, którego autorami są 
dzieci, uczestnicy „Lata w teatrze”. Młodzi artyści w trakcie letnich war-
sztatów wykreowali prywatną mapę dzielnicy i oznaczyli na niej miejsca, 

które mogą kryć skarby lub intrygować. W spektaklu dostrzeżemy między 
innymi elementy folkloru górniczego, historie seniorów, impresje na temat 
znanych mieszkańców dzielnicy (tj. Jerzy Kukuczka) oraz improwizacje na 
temat strumienia, który kiedyś płynął w Bogucicach. Ciekawa opowieść 
stworzona z pasją, fantazją na miarę uznanych twórców sceny, ale niepraw-
dopodobną energią, radością, spontanicznością, którą spersonalizować 

potra� ą jedynie najmłodsi. Szczerze polecam. Spektakl można obejrzeć 
tutaj: https://youtu.be/bKO-SOUwbdI.

„Lato w teatrze” jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa 
Raszewskiego � nansowanym ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Inspirowane historią Bogucic

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

04.09� so� godz.�11:30� Piaskowy�Wilk� Scena�Ateneum�ul.�Św.�Jana�10
05.09� nd� godz.�16:00� Piaskowy�Wilk� Scena�Ateneum�ul.�Św.�Jana�10
10.09� pt� godz.�18:00� Łysek�z�pokładu�Idy� Scena�Ateneum�ul.�Św.�Jana�10
11.09� so� godz.�16:00� Łysek�z�pokładu�Idy� Scena�Ateneum,�ul.�Św.�Jana�10
   – Noc Teatrów Metropolii Scena Ateneum 
  
� � godz.�17.00� Wstrzymaj�konie,�czyli�teatralny�blues� Scena�Ateneum,�ul.�Św.�Jana�10
� � � –�spotkanie�z�publicznością
15.09� śr� godz.�9:30�� Pan�Tom�buduje�dom� Scena�Ateneum,�ul.�Św.�Jana�10
16.09� cz� godz.�9:30�� Pan�Tom�buduje�dom� Scena�Ateneum,�ul.�Św.�Jana�10
17.09� pt� godz.�9:30�� Pan�Tom�buduje�dom� Scena�Ateneum,�ul.�Św.�Jana�10
18.09� so� godz.�11:30� Pan�Tom�buduje�dom� Scena�Ateneum,�ul.�Św.�Jana�10
19.09� nd� godz.�16:00� Pan�Tom�buduje�dom� Scena�Ateneum,�ul.�Św.�Jana�10
24.09� pt� godz.�9:30� Kopciuszek� Scena�Ateneum,�ul.�Św.�Jana�10
25.09� so� godz.�11:30� Kopciuszek� Scena�Ateneum,�ul.�Św.�Jana�10
26.09� nd� godz.�16:00� Kopciuszek� Scena�Ateneum,�ul.�Św.�Jana�10
30.09� cz� godz.�9:30� Babcia�na�jabłoni� Scena�Ateneum,�ul.�Św.�Jana�10

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

WRZESIEŃ�2021

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

GWIAZDY�GOTUJĄ

POLECA:�NINA�NOCOŃ

Wszyscy,� którzy� mnie� dobrze� znają,�
wiedzą,�że�owszem,�jeść�bardzo�lubię,�ale�

z�gotowaniem�już�mam�większy�problem�
-� i� to�nie�dlatego,�że�nie�potrafi�ę� (kłania�
się� szkoła� mojej� wspaniałej� mamy,� któ-
rej� wiem,� że� nigdy� nie� dorównam),� ale�

po� prostu� z� braku� czasu� zazwyczaj� sta-
wiam� na� proste� rozwiązania,�w� co� rów-
nież�wchodzi�wyjście�do� restauracji.�Ale!�
Z�racji�tego,�że�jestem�wprost�pasjonatką�

smaku�jabłek,�najlepiej�naszych,�polskich,�
późnojesiennych,� postanowiłam� podzie-
lić� się� prostym�przepisem,� który� zawsze�
się�sprawdza,�a�smakuje�wybornie.�Otóż�

będzie� to� lekki� deser,� lub� jak� kto� woli�
nawet� obiad,� czyli� jaglanka� z� jabłkami�
z� cynamonem.�Jaglankę�według�uznania�
można� zamienić� płatkami� owsianymi.

Płatki� przygotowujemy� wg.� przepi-
su,�w� rondelku� lub� głębszej� patelni� roz-

puszczamy�masło� z� łyżeczką� cynamonu,�
dodajemy� jabłka� pokrojone� w� drobną�
kostkę,� trzymamy� na�ogniu� aż� do�mięk-
kości�jabłek,�od�czasu�do�czasu�mieszając.

Płatki� przekładamy� do�miseczki,� kruszy-
my�herbatniki� (bądź�ulubione�kruche�ci-
steczka),�następnie�układamy�aromatycz-
ne� jabłka�z�cynamonem� i�voila!�Pyszne� i�

szybkie�w�przygotowaniu�danie�gotowe!�
Smacznego!

ZDJĘCIE:�PAWEŁ�SZYMKOWIAK
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