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Co? Smogobus. A to w ramach akcji #nieTruj. 
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Ku zachodzącemu słońcu

R E K L A M A

W�rytmie�romantycznych�i�nastrojowych�strun�gitary�odjedzie�chętnie�każdy�kowboj,�a�
na�pewno�szeryf,�a�szczególnie�ten�z�Fryn�City…�Ale�nie�tylko,�bo�każdy�kto�przyjdzie�do�
Miejskiego�Centrum�Kultury�im.�Henryka�Bisty,�by�go�poznać!�� � � Str. 6-7

Pałac�Rheinbabenów�ponownie�uhonorowany�
w�ogólnopolskim�konkursie

Poznaliśmy� wyniki� jubileuszowej�

XXV� edycji�Ogólnopolskiego� Kon-

kursu�Budowlanego� „Modernizacja�

Roku&Budowa�XXI�w.”�Odnotowujemy�

ten�fakt�z�satysfakcją,�bowiem�siemiano-

wickim�akcentem�tego�wydarzenia�było�

uhonorowanie�rewitalizacji�nadgryzione-

go�„zębem�czasu”�Pałacu�Rheinbabenów.�

Kapituła�doceniła�wkład�w�przywrócenie�

obiektowi�dawnej�świetności.�W�środę,�22�września�br.,�Krzysztof�Rycman,�

naczelnik�Wydziału�Inwestycji�siemianowickiego�urzędu�miasta�wziął�udział�

w�uroczystej�gali,�która�odbyła�się�na�Zamku�Królewskim�w�Warszawie,�gdzie�

„w�imieniu”�michałkowickiego�obiektu�odebrał�nagrodę�im.�prof.�Wiktora�Zina.
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Albo�to�ze�mną�jest�coś�nie�

tak,� albo� czyjaś�wewnętrza�

komunikacja� szwankuje.�

Trzecia� opcja:� nawala� sy-

stem� informatyczny…� Ale�

mailowo,� telefonicznie,�

smsowo:� taka�wielostronna�

próba� kontaktu� i� nadal� nic.�

A�raczej�nie�nic,�tylko�wciąż,�

w� koło� i� bezustannie� to�

samo� zapytanie.� Irytujące?�

Co� najmniej!� Ileż� razy� bo-

wiem,� można� odpowiadać�

w�tym�samym�temacie?�No�

powoli� czuję� się…� Ciężko�

stwierdzić�jak�nawet!�To�tro-

chę�tak,�jak�do�małego�dziecka,�które�po�raz�„n-ty”�zadaje�to�

samo�pytanie,�a�człowiek�po�raz�„n-ty”�stara�się�odpowiedzieć�

grzecznie,�miło� i� cierpliwie,� a� szczególnie� gdy�pytanie�pada�

z�ust�naszego�własnego�dziecka.�W�przypadku�dorosłego,�który�

nie�objawia�oznak�demencji,�ciężko�nie�dać�się�wyprowadzić�z�

równowagi.�Liczmy�więc�do�10-ciu�i�głęboko�odetchnijmy.
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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

Sukces XII edycji Silesia Marathon – wielkie święto wszystkich 
biegaczy – niewątpliwy! Aż trudno uwierzyć, że i XIII odsłona wy-
darzenia już za nami (Ale to zleciało!) Rekordowa! Bo w tym roku 
do biegu zgłosiło się aż 8000 uczestników. 

Ubiegłoroczny Silesia Marathon był niełatwym wyzwaniem 
i dla samych organizatorów. Takim Przeprowadzenie największego 
maratonu w Polsce w bezpiecznych warunkach w dobie pandemii 
w 2020 roku to zadanie karkołomne, ale jak sami przekonaliśmy się 
wykonalne.  W tym roku, mimo że pandemia wciąż panuje i nadal 
trzeba zachować wszelkie obostrzenia i wymogi sanitarne, to jednak 
ilość uczestników robiła wrażenie. 

Silesia Marathon jest jedynym biegiem w Polsce i Europie pro-
wadzącym ulicami czterech miast oraz jednego z największego 
parków Europy. Park Śląski  to zielone płuca Górnego Śląska od 
samego początku silnie związane z Silesia Marathon, podobnie jak 
Stadion Śląski – Narodowy Stadion Lekkoatletyczny, gdzie została 
wyznaczona linia startu i mety. 

Ostatnie trzy lata to niewątpliwy rozkwit Silesia Marathon, dzięki 
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego który 

objął swoim patronatem bieg, celebrując setną rocznicę Powstań 
Śląskich, przypadającą na lata 2019-2021. Triada biegowa upa-
miętniająca ruchy narodowowyzwoleńcze w tym roku była trzecią 
� nałową edycją. Zawodnikom, którzy ukończyli Triadę Biegową 
Powstań Śląskich i zaliczyli odpowiednią ilość kilometrów, przyznano 
okazałe trofeum TBPŚ. 

Statuetka po raz kolejny przyciągnęła mnie na linię star-
tu. Decyzja zapadła kilka miesięcy wcześniej. Rozpocząłem 
przygotowania do swojego sportowego wyzwania. W miarę 
możliwości trenowałem intensywnie, wspierając mój wysiłek 
odpowiednia dietą. Dzień startu zbliżał się nieubłaganie, a na-
pięcie z każdą godziną rosło, sięgając niemal zenitu. Dzięki 
wielu wyrzeczeniom, w dniu biegu mogłem korzystać z całej 
wspaniałej atmosfery wokół imprezy, a sam bieg nie był katorgą 
tylko przyjemnością. Na trasie jak zwykle dopisali kibice i swym 
dopingiem nieśli biegaczy w najtrudniejszych chwilach. Emocje, 
które towarzyszyły w czasie biegu są najlepszą nagrodą, którą 
mogłem sobie wymarzyć.    

ŁUKASZ MACIOSZEK

Niezapomniane emocje – najlepsze 
trofeum Silesia Marathon
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Smogobus po raz drugi wyjeżdża na ulice 
Katowic w ramach akcji #nieTruj
30 kursów i wizyty w każdej dzielnicy Kato-
wic. Smogobus po raz kolejny wyjedzie na 
ulice miasta, aby dotrzeć do mieszkańców 
i pomóc im w wymianie starego „kopciu-
cha” na nowe, ekologiczne źródło ciepła. 
Akcja ruszyła 25 września.   

Walka o czyste powietrze to jedno z największych 
wyzwań dla wielu miast województwa śląskiego. 
W Katowicach od dłuższego czasu podejmowane 
są kompleksowe, warte dziesiątki milionów złotych, 
działania na rzecz czystego powietrza. Choć, jak 
pokazują dane, z roku na rok jakość powietrza 
się poprawia to jednak wciąż pozostawia wiele do 
życzenia. Dlatego 25 września w Katowicach rusza 
kolejna odsłona akcji #nieTruj, w ramach której 
wszystkie dzielnice Katowic odwiedzi specjalny 
smogobus. Podróżować nim będą pracownicy 
Urzędu Miasta, którzy będą zachęcać mieszkańców 
do wymiany kotłów węglowych przy wsparciu 
� nansowym miasta. 

- Jak podkreślają eksperci główną przyczyną 
powstawania smogu w naszym regionie są stare 
kotły węglowe. Choć jako jedno z niewielu miast 
w Polsce nie mamy limitów na dotacje do ich wy-
miany, to wciąż tysiące osób nie skorzystało z tej 
możliwości. A szkoda – bo dla wszystkich chętnych 
spełniających proste kryteria mamy zarezerwowane 
pieniądze - oferujemy do� nansowanie w wysokości 
do 10 000 zł. Szacujemy, że w Katowicach aktualnie 
jest jeszcze kilkanaście tysięcy systemów grzewczych 
opartych o węgiel. W ubiegłym roku postanowiliśmy 
wysłać do katowickich dzielnic smogobus. Pomysł 
się sprawdził i dlatego w tym roku kontynuujemy 
akcję, by zmotywować mieszkańców do składania 
wniosków na wymianę „kopciuchów” – mówi Mar-
cin Krupa, prezydent Katowic i dodaje, że w latach 
2015-2020 dzięki miejskiemu programowi udało się 
do� nansować wymianę 4865 źródeł ciepła kosztem 
42,1 mln zł.

Jest dużo lepiej, ale zostało jeszcze sporo do zro-
bienia

Działania miasta przynoszą efekty. Z roku na 
rok jakość powietrza się poprawia. Dane „Systemu 
monitoringu jakości powietrza” Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska pokazują, że 
2020 rok charakteryzował się najlepszą jakością 
powietrza w historii pomiarów. Dla wskaźnika 
PM10 (parametr określający ilość zawieszonych 
w metrze sześciennym powietrza cząsteczek o śred-
nicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów) średnia 
miesięczna w 2020 r. wyniosła 29. Dla porównania 
w roku 2019 było to 33, w 2018 - 40, a w 2017 r. – 
41, natomiast w 2010 r. średnioroczny wskaźnik 
PM10 wyniósł aż 52. Porównując rok 2020 i 2019 
ilość pyłu zawieszonego PM10 spadła o 12%, a na 
przestrzeni 10 lat jest to spadek aż o 44%. Nieste-
ty do ideału wciąż daleko. Pomimo wszystkich 
działań, w sezonie grzewczym wciąż zdarzają się 
mroźne, bezwietrzne dni, podczas których smog 
jest szczególnie dotkliwy. 

– Chcemy dotrzeć bezpośrednio do mieszkań-
ców. Dlatego już po raz drugi ruszamy w trasę 
smogobusem, który popołudniami będzie od-
wiedzał dzielnice naszego miasta. Dzięki temu 
katowiczanie nie będą musieć przyjeżdżać do 
urzędu, by złożyć wniosek o wymianę kotła. 
Poza przyjmowaniem wniosków będziemy rów-
nież informować o ekologicznych sposobach 
ogrzewania mieszkań i domów, finansowych 
systemach wsparcia miasta, w tym o programie 
dotacji celowych na zmianę systemu ogrzewania 
oraz montaż odnawialnych źródeł energii czy 

o programie „Czyste powietrze” - mówi Daniel 
Wolny, kierownik Biura Zarządzania Energią.

Smogobus ruszył w trasę w sobotę 25 wrześ-
nia (Metropolitalne Dni Energii), a pierwszym 
przystankiem na mapie był plac Sławika i Antalla, 
przed Spodkiem. Trasa smogobusa zakończy się 
w grudniu – po odwiedzeniu 30 lokalizacji. Po-
jazd będzie kursował w godzinach dogodnych dla 
mieszkańców – popołudniami i w soboty. Smogobus 
będzie oznakowany, a harmonogram wizyt w dziel-
nicach udostępniony będzie na stronie internetowej 
Miejskiego Centrum Energii: https://bit.ly/390UabP 

W ubiegłym roku, podczas 29 kursów Smogobusa 
udzielono 545 porad związanych z wymianą starych 
kotłów i przyjęto 160 wniosków na takie wymiany. 
Od 2015 roku Katowice zintensy� kowały program 
wymiany starych kotłów węglowych, które w głównej 
mierze przyczyniają się do wytwarzania smogu. 
W latach 2015 - 2020 do� nansowały kosztem 42,1 
mln złotych wymianę 4865 źródeł ciepła. Ponadto 
od 2019 r. w Katowicach działa największy w Polsce 
system monitoringu jakości powietrza - poprzez 
stronę powietrze.katowice.eu każdy mieszkaniec 
może sprawdzić jakość powietrza w swojej okolicy. 



Pałac Rheinbabenów ponownie 
uhonorowany w ogólnopolskim konkursie
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BUDŻET OBYWATELSKI

WYGRANE PROJEKTY TEGOROCZNEJ EDYCJI  
SIEMIANOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022
NIE TYLKO TĘŻNIA I BUDKI DLA JERZYKÓW ALE RÓWNIEŻ…

22 lutego br. wystartowała, kolejna w na-
szym mieście, odsłona Budżetu Obywatel-
skiego, tym razem na rok 2022. Do 19 marca 
mieszkańcy mogli zgłaszać swoje pomysły. 
Na ich wykonanie miasto wyasygnowało 2 
miliony złotych, przy założeniu, że kwota na 
realizację zgłaszanego projektu nie będzie 
mniejsza niż 60 tysięcy i nie większa aniżeli 
pół miliona złotych.

Pozytywną wery�kacją objęto 29 zgłoszo-
nych wniosków, na które od 23 sierpnia do 12 
września mieszkańcy Siemianowic Śląskich 
mogli oddawać swoje głosy.

- Z zadowoleniem obserwujemy, iż pro-
ponowane projekty nie ograniczają się tylko 
i wyłącznie do zaspokajania potrzeb lokalnych 
społeczności, ale również mogą pozytywnie 
wpływać na całokształt funkcjonowania na-
szego miasta – mówi Barbara Wicik, sekretarz 
zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. - To 
świadczy zarówno o odpowiedzialności jak 
i kreatywności wnioskujących – dodaje.

Istotnym kryterium było nieprzekroczenie 
puli dwóch milionów złotych. Zatem do reali-
zacji wybrano sześć projektów które zdobyły 
najwięcej głosów mieszkańców oraz których 
realizacja nie przekroczyła limitu przeznaczo-
nych na ten cel środków. Finalnie realizacja 
pomysłów Budżetu Obywatelskiego 2022 
w Siemianowicach Śląskich obejmie:

  1. Modernizację i rozbudowę placu zabaw 
przy ul. Gansińca 8 oraz wykonanie parkin-
gu osiedlowego przy ul. Niepodległości 58 
wraz z realizacją zagród dla pojemników 
przeznaczonych do segregacji odpadów – 
960 głosów. Autorami projektu są: Joanna 
Baranowicz-Pluskwik, Aleksandra Krążek, 
Wojciech Matczak. 

  2. Budowa sportowego placu zabaw przy 
Zespole Szkół Sportowych przeznaczonego 
dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Wyposażony 
będzie w huśtawki, zjeżdżalnie, ścianki wspi-

naczkowe, drabinki, równoważnie, elementy 
edukacyjne oraz części tzw. street workoutu 
– 925 głosów. Autorem jest Paweł Stawarz. 

  3. Budowa tężni solankowej w Lasku 
Bytkowskim wraz z niezbędną tzw. infra-
strukturą towarzyszącą. Autorem projektu, 
którego celem jest poprawa zdrowia i jakości 
życia mieszkańców, jest Joanna Zawadzka. 
Oddano na niego 920 głosów. 

  4. Wspólny projekt Szkół Podstawo-
wych 11 i 5 podzielony w ten sposób, że na 
terenie „jedenastki” zostanie wymieniona 
nawierzchnia oraz zagospodarowana prze-
strzeń do rekreacji, zaś na terenie „piątki” 
powstanie nowy plac zabaw. Wnioskował 
o to Marcin Janota, którego pomysł zyskał 
aprobatę 752 mieszkańców. 

  5. Montaż budek lęgowych dla jerzyków 
na elewacjach budynków wybranych szkół 
podstawowych oraz średnich na terenie Sie-
mianowic Śląskich. Projekt posiada nie tylko 
walory użytkowe (eliminacja nadmiernej 
ilości komarów, które są pożywieniem jerzy-
ków), ale również edukacyjne, bo związane 
z szeroko pojętą ochroną przyrody. Pomysł 
Katarzyny Wietrzykowskiej poparło 307 sie-
mianowiczan. 

  6. Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej 
do garaży przy ul. Korfantego. Projekt za-
kłada wymianę dotychczasowej nawierzch-
ni drogi dojazdowej do 60 garaży na taką 
z kostki betonowej. Ta propozycja, autorstwa 
Marcina Kotary, została poparta przez 194 
mieszkańców. 

Wykonanie zwycięskich projektów rozpocznie 
się w przyszłym roku.
Szczegóły dotyczące projektów znajdziecie 
Państwo w linku: 
https://bo.siemianowice.pl/wyniki

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

PAŁAC RHEINBABENÓW  
Z RATUSZA

Poznaliśmy wyniki jubileuszowej XXV edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Budowlanego 

„Modernizacja Roku&Budowa XXI w.” 
Odnotowujemy ten fakt z satysfakcją, 
bowiem siemianowickim akcentem 
tego wydarzenia było uhonorowanie 
rewitalizacji nadgryzionego „zębem 

czasu” Pałacu Rheinbabenów. Kapituła 
doceniła wkład w przywrócenie obiektowi 

dawnej świetności.
W środę, 22 września br., Krzysztof Rycman, 
naczelnik Wydziału Inwestycji siemianowickiego 
urzędu miasta wziął udział w uroczystej gali, 
która odbyła się na Zamku Królewskim w 
Warszawie, gdzie „w imieniu” michałkowickiego 
obiektu odebrał nagrodę im. prof. Wiktora Zina.
– Jest to dla nas o tyle istotne, że w tej edycji 
udział brało ponad 470 inwestycji z całej Polski, 

zaś do ścisłego � nału zakwali� kowało się 87 z 
nich – mówi Krzysztof Rycman. – To oznacza, że 
o naszym obiekcie zrobiło się pozytywnie głośno 
w całej Polsce – dodaje. 
Przypomnijmy, podzielona na dwa etapy 
rewitalizacja siemianowickiego Zameczku, 
który działa pod auspicjami Siemianowickiego 
Centrum Kultury sprawiła, że odnowiona została 
nie tylko elewacja, ale blasku i świeżości nabrały 
również jego wnętrza. To nie pierwszy raz, kiedy 
walory wyremontowanego Pałacu Rheinbabenów 
dostrzegło konkursowe jury. 
Obiekt wcześniej współzawodniczył z innymi 
tego typu w rywalizacjach, organizowanych 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Zarząd Województwa Śląskiego 
oraz PortalSamorzadowy.pl.
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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

„Na takim poziomie i z tak wy-
soką jakością”. Tak o do� nanso-
waniu, które udzielił Uniwersy-
tetowi Śląskiemu Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach wypowiada się jego Rek-
tor Profesor Ryszard Koziołek. 

Przypuszczam, że wiele instytucji, 
organizacji bez pomocy � nansowej 
Funduszu nie mogłoby zrealizować 
swoich przedsięwzięć, a jeśli tak, to na 
pewno nie na taką skalę. WFOŚiGW 
bowiem w swojej misji wspiera mię-
dzy innymi też działania badawcze 
i edukacyjne, które służą szeroko ro-
zumianej poprawie ochrony środowi-
ska. Wspomnieć tu można chociażby 
Zielone Pracownie! Sztandarowe już 
zadanie realizowane rok rocznie, 
dzięki któremu placówki oświatowe 
w naszym województwie mają szan-
sę na zakup nowego nowoczesnego 
sprzętu, na przykład mikroskopów, 
pomocy dydaktyczno-naukowych, czy 
nawet po prostu przeprowadzenie prac 
remontowo-modernizacyjnych swoich 
pomieszczeń lekcyjnych – tak słynnych 
już właśnie Zielonych Pracowni. – Poza 
doposażeniem szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych realizujemy także 
te działania związane z kształceniem 
wyższym poprzez dofinansowanie 
uczelnianych laboratoriów, w tym 
przypadku - Uniwersytetu Śląskiego 
– podkreśla Prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach Tomasz 
Bednarek. – Napowietrzne Mobilne 
Laboratorium Kontroli Atmosfery - po-
pularna ULKA, czyli mobilne labora-
torium, które funkcjonuje w balonie 
przede wszystkim w okresie jesienno-
-zimowym i można zobaczyć, jak lata 
nad naszym województwem. Monito-
ruje, kontroluje jakość powietrza i na 
tej podstawie prowadzone są badania 
naukowe, dzięki którym wiemy jak ta 
jakość się zmienia – tłumaczy Tomasz 
Bednarek. - Zmienia się na lepsze – za-
pewnia Rektor Uniwersytetu Śląskiego 

Profesor Ryszard Koziołek. - To dzieje 
się wolno, ale dzieje się! Ale zarówno 
zmiany jakie zachodzą w przemyśle 
ciężkim, główne źródło emisji zanie-
czyszczeń powietrza na Śląsku, jak 
i stopniowa, ale widoczna transformacja 
naszej energetyki indywidualnej, czyli 
po prostu wymiana starych pieców 
węglowych na gazowe, zaczynają dawać 
efekty – kwituje.

A wszystko po to, by cieszyć się 
czystym powietrzem. – Te wszystkie 
nasze działania łączą się ze sobą. Tu-
taj – z Programem „Czyste Powietrze”. 
Wiemy dzięki temu, jak te badania 
wpływają na naszą atmosferę, jakie 
maja dla niej skutki – stwierdza To-
masz Bednarek.

Z mobilnego laboratorium korzystają 
pracownicy naukowi uczelni, a tak-
że studenci. Uniwersytecka młodzież 
w o wiele większym i efektywniejszym 
stopniu może zdobywać wiedzę, niż 
za pomocą stacjonarnych punktów 
pomiarowych. Owocuje to między in-
nymi ciekawymi tematami prac ma-
gisterskich i doktorskich. Jak mówi 
Kierownik ULKA Profesor UŚ Mariola 
Jabłońska z Wydziału Nauk o Ziemi, 
interesujących przykładów jest wiele. 
– Urządzenia w balonie są dostoso-
wane do tego, by wykonywać pomiary 
w zmiennych warunkach atmosferycz-
nych: ciśnieniu, temperaturze. Dzięki 
temu mogliśmy pracować na przykład 
w górach. I tam jedna ze studentek 
wykonywała pomiary zanieczyszczeń 
pyłowych w dolinach i na szczytach 
gór. Cel: zaobserwowanie zmian, jakie 
występują w tak różnych warunkach, 
na różnych wysokościach. A obecnie 
– mamy w toku bardzo ciekawą pracę 
doktorską. Doktorant bada stężenie 
sadzy połączone z jej identy� kacją – 
podkreśla profesor Jabłońska.

Przypomnijmy, że WFOŚiGW już po 
raz piąty doposaża balon-laboratorium. 
Po raz pierwszy wsparł zakup samego 
balonu. W latach kolejnych sukcesyw-
nie wyposaża go w coraz nowszy sprzęt. 
W tym roku to kwota ponad 250 tysięcy 
złotych. 

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
ZDJĘCIA: MIROSŁAW CICHY

Zielone i … napowietrzne! 
Takie tylko z WFOŚiGW 
w Katowicach
„BEZ�WSPARCIA�FUNDUSZU�NIE�BYLIBYŚMY�W�STANIE�PROWADZIĆ�NASZYCH�BADAŃ!”
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„Szeryf z Fryn City”…
… czyli Dziki Zachód według Zbigniewa Stryja

Co łączy Teksas z Rudą Śląską? 
To dwie, wydawać by się mogło, od-
mienne, „krainy” w odległej od siebie 
przestrzeni geograficznej. Różni je 
po prostu wszystko, a może to jed-
nak pozory?

Zbigniew Stryj: Punktem wyjścia 
do napisania sztuki „Szeryf z Fryn 
City” były fakty historyczne. Ludzie 
z Górnego Śląska emigrowali na ten tak 
zwany Dziki Zachód, tam się osiedlali, 
zakładali osady. Co ciekawe… i pew-
nie nie każdy o tym wie, do tej pory 
funkcjonują takie społeczności, które 
posługują się śląskim językiem, tym 
najprawdziwszym sprzed stu lat… A co 
łączy Rudę Śląską i Teksas? Z pewnością 
parę rzeczy. To są dwie równie trudne 
„krainy” do życia. Na Dzikim Zacho-
dzie bywało oczywiście bardziej ekstre-
malnie, trzeba było ten kolt w kaburze 
mieć zawsze w pogotowiu. Nie wszystko 
naprawdę było oczywiście takie, jak to 
pamiętamy z kultowych westernów. 
Rzeczywistość nie była rzecz jasna taka 
filmowa i hollywoodzka, ale miejsce 
trudne do egzystowania: uprawa zie-
mi, wypas bydła. Zagrożenie atakiem 
ze strony plemion indiańskich, no bo 
trudno powiedzieć przecież, że żyli ze 
sobą w zgodzie. I w dalszym ciągu te 
żyjące tam społeczności, są mentalnie 
trochę podobne do mieszkańców Ślą-
ska. Pewien konserwatyzm, pewien 
rodzaj nienowoczesności. Zarówno na 
Śląsku, jak i Dzikim Zachodzie wierzy 
się w pewne wartości, dogmaty, które 
porządkują naszą rzeczywistość. Co 
jeszcze? Enklawiczność: nasze śląskie 
miasta i te z Dzikiego Zachodu. 

No i ten czerwony zachód słońca, 
nieodłączny element pejzażu Dzikiego 
Zachodu i Śląska… 

ZS: A no widzisz… Ty zawsze po-
trafisz zaskoczyć mnie jakąś ciekawą 
obserwacją! Masz rację. Rzeczywiście… 
Ten dobiegający końca dzień. Wspaniali 
„malarze” filmu, jak Kutz, czy Majew-
ski potrafili patrzeć pejzażem Śląska 
właśnie w taki sposób. Te hałdy plus 
zachód słońca, to jest magia. Na Dzikim 
Zachodzie: góry skaliste, preria… I to 
czerwone słońce to faktycznie jakiś 
wspólny mianownik.

Ale tych podobieństw jest więcej. 
Postaci, które stworzyłem w „Szery-
fie z Fryn City”, zostały wyposażo-
ne w takie cechy, które rzeczywiście 
znam. Faceci, zarówno na Śląsku, jak 

i Dzikim Zachodzie musieli wszystko 
umieć, radzić sobie w najtrudniejszych 
sytuacjach, w swoich poczynaniach 
zawsze kierują się honorem, mają typo-
wo męskie cechy… za to stwierdzenie 
zostanę na pewno odsądzony od czci 
i wiary… ale wierzę w to, że są pewne 
cechy płci i gdyby ich nie było, to świat 
były beznadziejny… I widzę, i odnajdu-
ję tu podobieństwo właśnie w starych 
westernach z lat 40., 50. Z biegiem lat 
one stały się bardziej komercyjne, ale 
te starsze były wierne tamtym czasom 
historycznym. 

I rzecz najważniejsza: czarne-białe, 
dobro-zło. I na Śląsku też tak było: 
kłamstwo-prawda, dobry-zły, odważ-
ny- tchórz i to zarówno w filmie, jak 
i w życiu. 

Czyli to wszystko za co tak uwiel-
biasz westerny (każdy uwielbia!)

ZS: Tak! Niemniej to, że akcja sztuki 
dzieje się na Dzikim Zachodzie, to było 
dla mnie głównie poszerzenie obszaru, 
na którym można się bawić dowci-
pem postaci, sytuacji i taka stylizacja 
daje ogromne możliwości dla twórcy: 
kowboje, kolty, animozje… Udało mi 
się poza tym przemycić tu nasz dobry 
śląski humor, który w takiej stylizacji 
da widzowi, mam nadzieję, coś bardzo 
atrakcyjnego. Będzie to komedia po ślą-
sku, ale z takimi elementami refleksyj-
nymi, bo te postaci poza dowcipem, są 
też niejednoznaczne, wielowymiarowe.

Czyli ponownie Zbigniew Stryj 3 
w 1, bo jesteś autorem tekstu i nie 
tylko reżyserujesz, ale i grasz jedną 
z postaci. Ale tu poszłabym jeszcze 
dalej: bo można też powiedzieć, że to 
po prostu świat Zbigniewa Stryja… 

ZS: Zespół aktorski, z którym spo-
tykam się ponownie i z którym chcę 
robić coś, by bawić innych, bawiąc się 
przy tym sam. Świetna współpraca! 
W obsadzie: Anna Białoń, Nina Siwy, 
Jakub Podgórski, Jan Woldan, Joanna 
Romaniak, Krzysztof Wierzchowski. 
Chciałbym wspomnieć też o naszej ko-
stiumolog – Dorocie Zeliszek, która po 
raz kolejny stworzyła tak fantastyczne 
kostiumy. Jestem przekonany, że gdyby 
spektakl obejrzał jakiś producent we-
sternów, to na pewno zaprosiłby ją do 
współpracy. Łącznikiem powiedziałby, 
jest przede wszystkim język śląski. Cały 
zespół bowiem, godo po śląsku. Dla 
mnie jest to ogromna przyjemność. Po 
raz któryś robimy coś dla ludzi stąd, 

ale poza rozrywką, chcę przekazać coś 
więcej: sentyment do dobrego, prawego 
Śląska, jego zasad, norm, obyczajów. 
I pewnie znowu usłyszę zarzut, że ko-
lejna sentymentalna opowieść Stryja 
o Śląsku po śląsku. (Mimo, że w styli-
zacji westernu). Ale ja po prostu jestem 

ze Śląska dumny i chcę tak tworzyć, 
przekazywać te wartości, za którymi 
tęsknię, dla których na nim zostałem, 
choć mogłem żyć, mieszkać i spełniać 
się twórczo gdzie indziej. Nie wyrzek-
nę się tego do końca życia. To jest po 
prostu mój świat.

No czyli jak nic, tylko western: wzru-
szenia, emocje, sentymenty… Struny gi-
tary i drgające na horyzoncie powietrze… 

ZS: Taaak… I te „turlające” się na 
wietrze „cićki”. 

ROZMAWIAŁA: 
HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

ROZMOWA�ZE�ZBIGNIEWEM�STRYJEM,�AUTOREM�SCENARIUSZA�I�REŻYSEREM�SPEKTAKLU�„SZERYF�Z�FRYN�CITY”,�NAJNOWSZEJ�PRODUKCJI�MIEJSKIEGO�CENTRUM�KULTURY

�IM.�HENRYKA�BISTY�W�RUDZIE�ŚLĄSKIEJ
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Ku zachodzącemu słońcu…
W rytmie romantycznych i nastrojowych strun gitary od-
jedzie chętnie każdy kowboj, a na pewno szeryf, a szcze-
gólnie już ten z Fryn City… Ale nie tylko, bo każdy kto 
przyjdzie do Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka 
Bisty, by go poznać! 

Bo tym razem scena, która powoli staje się tą Śląskiego Teatru Im-
presaryjnego, przeobrazi się w … Teksas! I to ten rodem z Dzikiego 
Zachodu! Trudno w to uwierzyć, ale jednak… Taka sytuacja już 10 
i 11 października. – To co się zadzieje na naszej scenie jest opowieścią 
autentyczną. Sztuka ta bowiem powstała na kanwie prawdziwych wyda-
rzeń i udokumentowany jest wyjazd proboszcza ówczesnej wsi z okolic 
Góry św. Anny – niejakiego Moczygemby, który wraz z mieszkańcami 
wyjechał i wszyscy zamieszkali we wsi Maria Panna. Do dziś ta wieś 
istnieje, liczy około 80-ciu mieszkańców. Wśród nich są potomkowie 
tamtych emigrantów i co ciekawe, ta śląska godka jest tam wciąż żywa. 
Myślę, że byłby to świetny materiał do jakiejś pracy badawczej – mówi 
Katarzyna Furmaniuk, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury im. Hen-
ryka Bisty w Rudzie Śląskiej. Czujecie się zaciekawieni? No ja myślę!

Zbigniew Stryj bowiem, bierze na warsztat tym razem… western. 
I to rymowany po śląsku! No tego jeszcze nie było… Zatem, jak 
sądzę każdy nie chętnie, ale co najmniej ochoczo „rzuci” się do kasy 
MCK-u, by rezerwować bilety na tę pełną ciepła i wzruszeń opowieść, 
którego główny bohater, tytułowy szeryf… nieco „Łoklany”, nieźle 
namiesza! – Knuje pewną intrygę i prowadzi ją w sposób ciekawy dla 
widza – mówi Krzysztof Wierzchowski, tytułowy szeryf. – Cwaniak, 
kuty, jak to mówią, „na cztery kopyta”. Przebiegły, wie, jak podejść 
„przeciwnika”, zmanipulować, by ugrać coś dla siebie. Aczkolwiek nie 
można powiedzieć, że to postać zupełnie negatywna, bo jego pobudki 
są szlachetne. No a dodatkowo w takiej swojej postawie stróża prawa, 

kogoś kto ma władzę, tę gwiazdę szeryfa, jest bardzo zabawny – dodaje 
Krzysztof Wierzchowski. 

No cóż… Prawda stara, jak świat: gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta, 
albo chce skorzystać… Czy mu się to uda? Nie od dziś wszak wiadomo, 
że jeśli komuś za mało kłopotów, to nic, tylko dostać spadek. I oby tylko 
nasz szeryf sam nie „pogubił się” w tych swoich intrygach… W życiu to 
niejednokrotnie rzeczywiście zwiastuje poważne tarapaty. A na scenie? 
Przewiduję happy end! Po pierwsze, to na szczęście komedia, a po drugie, 
kiedy trzy piękne i mądre baby: Rita w Czerni, Hanah i Nelly, wezmą 
sprawy w swoje ręce… � nał opowieści musi być szczęśliwy, a może … to 
strach się bać? – Rita twardo stąpa po ziemi – mówi Joanna Romaniak, 
wcielająca się w wdowę Ritę w Czerni. Sami przyznajcie, że już sam 
przydomek: Rita w Czerni, brzmi groźnie! – Ona w swoich poczynaniach 
nie przebiera w środkach i na wszelkie możliwe sposoby realizuje swój 
plan. Nie przyjmuje do wiadomości, że coś mogłoby ułożyć się nie po 
jej myśli – zaznacza Joanna Romaniak. – Hanah to dziewczyna-kowboj, 
która jest bardzo dumna, z tego, że nosi spodnie i kolta, dość odważna, 
przebojowa, skora do bitki, która czasem w tej pewności siebie ryzykuje 
i posuwa się za daleko – mówi Anna Białoń, kreująca postać Hannah. 
- Gram Nelly – mówi Nina Siwy. – Kolorowa, wyrazista kobieta. I to 
nie tylko z racji kostiumów, które nosi, ale jej osobowość jest równie 
barwna. I co ważne… Jak na tamte czasy „westernowe”, jest bardzo ot-
warta, bezpośrednia, szczególnie jeśli chodzi o związki damsko-męskie. 
Czy uda jej się odnaleźć miłość? Być może? – uśmiecha się Nina Siwy. 
A zatem takie trio kontra trzy chopy z Siwym Erwinem na czele… 
Będzie iskrzyć! Bo inaczej być nie może. Jak sądzę, panowie nie mają 
szans! – Na razie jest dobrze! – mówi Jan Woldan, który w spektaklu 
gra Johna. – Mój bohater jest zupełnie inny, niż kowboje, czy po śląsku 
komboje, których pamiętamy ze znanych westernów, a nawet inny 
niż mój spektaklowy tata i brat. Jaki jest? Nietypowy! Więcej nie będę 
zdradzał, ale widzowie będą zaskoczeni. - Ależ oczywiście, że nie mają 

szans! Kobiety świetnie dają radę i wszystko musi być tak, jak to one 
sobie życzą – stwierdza Joanna Romaniak. 

A jak będzie naprawdę? Sami się przekonajcie! Polecam jako patron 
medialny i jestem bardziej niż pewna, że „Szeryf z Fryn City” zburzy 
słynny mit, że dobre westerny robią tylko Amerykanie. 

Warto podkreślić na pewno coś jeszcze! – Świetny zespół, który 
współpracował już ze sobą przy okazji wcześniejszych naszych produkcji 
(„Gita story”, „Ankieta”, „Tyjater Elwrów”, „Zaczęło się w Mysłowicach”, 
„Barbórka” – przyp. red.). Wielkie zaangażowanie w pracę, pasja two-
rzenia, więc myślę, że naszych widzów czekają same pozytywne emocje 
i niezapomniane wrażenia, wzruszenia – zaznacza Katarzyna Furma-
niuk. – Jeśli chodzi o tę stylizację „na Dziki Zachód” to jest to dla mnie 
nowość. Mój pierwszy raz, ale jest to bardzo fajne - mówi Jan Woldan. 
– Super! Bardzo mnie to „kręci”. Nigdy wcześniej nie brałam udziału 
w produkcji o podobnej stylizacji, a tu w dodatku mamy western po 
śląsku, więc to taki dodatkowy walor – dodaje Joanna Romaniak.  – No 
Dziki Zachód! Fantastyczna sprawa! Kiedy padła propozycja współpracy 
i kiedy w trakcie naszej pierwszej rozmowy Zbyszek opisywał mi wstępnie, 
jak to widzi i planuje, to pomyślałem: Weesterrn! Hurra! Ja się wycho-
wałem przecież na westernach. Pamiętam, że kiedy w Sylwestra witało 
się Nowy Rok, to po północy zawsze w telewizji był western i oglądanie 
go to był noworoczny rytuał. Western to temat tak wdzięczny, urokliwy, 
wymarzony wręcz dla potrzeb sceny. A nasze kostiumy, rekwizyty to 
po prostu czad i praca nad spektaklem cieszy i bawi nas ogromnie. 
To frajda! – entuzjazmuje się Krzysztof Wierzchowski. - Wspaniałe 
doświadczenie zawodowe! Ja, owszem reżyseruję, ale głównie pracuję 
z amatorami: dziećmi, młodzieżą, seniorami. Zespół „Szeryfa z Fryn 
City” to jednak zawodowcy, profesjonaliści, aktorzy! Móc uczyć się od 
Zbyszka Stryja, asystować mu, to jest, myślę wyróżnienie, to zaszczyt, 
naprawdę zaszczyt – kwituje Anna Białoń.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Przez ponad dwa lata chorzowskie szkoły rea-
lizowały  projekt „Kompetentni na rynku pracy” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współ-
� nansowanego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Działanie 11.1. Ograniczenie 
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości 
edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego 
i średniego.

Projekt miał na celu wsparcie uczniów, w tym 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ra-
mach zajęć uzupełniających ofertę edukacyjną 
trzech zespołów szkół średnich w Chorzowie: 
Zespołu Szkół Technicznych Nr 1, Zespołu Szkół 

Gastronomiczno-Usługowych, Zespołu Szkół Bu-
dowlanych.

Zrealizowano ponad dwa tysiące godzin szkoleń 
dla uczniów i nauczycieli w dziedzinie kompetencji 
miękkich, doposażono dydaktycznie wszystkie 
szkoły, przeprowadzono koła zainteresowań i zajęcia 
wyrównawcze z nauk przyrodniczych i matematyki. 
Oprócz tego, � rma Asseco Data Systems objęła 
szkoły wsparciem w zakresie Szkolnego Biura Ka-
rier i będzie tę współpracę kontynuować jeszcze po 
zakończeniu projektu.

Mimo ciężkiego czasu spowodowanego pandemią, 
projekt został zrealizowany z sukcesem, a bene� -
cjenci bardzo chętnie partycypowali w oferowanych 
im zajęciach licząc, na kolejne możliwości.

Chorzowskie szkoły 
średnie - przeszkolone

TELEWIZJA
NAZIEMNA

��������� piątek�16:45
��������� piątek�06:40

��������� piątek�17:15
��������� środa�23:15

POPOULARNO-NAUKOWY�PIĄTEK�W�TVS!
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Niezmiennie przypominamy dlaczego 
deszczówka�nie�może�trafi�ać�do�kanalizacji�sanitarnej

-�Podczas�intensywnych�opadów,�ilość�ście-

ków�deszczowych�dopływających�do�obiek-

tów�eksploatowanych�przez�przedsiębiorstwo�

przekracza�kilkukrotnie�ilość�ścieków�odno-

towywaną�przy�pogodzie�bezopadowej,�co�

prowadzi�do�podtopień�urządzeń�i�awarii

- Wprowadzanie wód opadowych do kana-

lizacji�ściekowej�staje�się�przyczyną�wzrostu�

cen�odbioru�ścieków.�Przedsiębiorstwo�no-

tuje�coraz�to�wyższe�koszty�zużycia�energii�

elektrycznej�związanej�z�przepompowa-

niem�dodatkowej�ilości�wód�deszczowych�

oraz�dodatkowymi�remontami�urządzeń

Bardzo�często�mieszkańcy�włączający�wody�

opadowe�ze�swoich�posesji�do�kanalizacji�

sanitarnej�nie�zdają�sobie�sprawy,�że�w�ten�sposób�przyczyniają�się�do�zalewania�posesji,�piwnic,�

swoich�sąsiadów,�czy�też�mieszkańców�innych,�położonych�niżej�budynków.�

Jest�to�nielegalne�i�karane!
Co�w�takim�razie�właściciele�nieruchomości�powinni�zrobić�z�deszczówką?

Wody�opadowe�należy�odprowadzać�do�kanalizacji�deszczowej�lub�zagospodarowywać�na�terenie�

własnej�nieruchomości.–�można�je�gromadzić�np.�w�oczkach�wodnych�lub�zbiornikach,�a�później�

wykorzystywać�do�podlewania�ogrodu.

MPWiK�sp.�z�o.o.�w�Mysłowicach�
wykonuje�badania�fi�zykochemiczne�
oraz�mikrobiologiczne�wody�prze-
znaczonej�do�spożycia�oraz�badania�
ścieków�bytowo-gospodarczych�
i� przemysłowych� na� potrzeby�
własne,�zlecenia�osób�fi�zycznych�
oraz�fi�rm.

Zachęcamy�do�skorzystania�z�naszych�usług�

badań�laboratoryjnych!�

Aby�zlecić�usługę�wystarczy�złożyć�zlecenie�

wykonania�badań�osobiście�w�naszym�Biurze�

Obsługi�Klienta,�bądź�wysłać�na�nasz�adres:�mpwik@mpwikmysłowice.pl�(zlecenie�można�pobrać�

ze�strony�www.mpwikmyslowice.pl��-�w�zakładce�obsługa�Klienta�-�wnioski�zlecenie�badania).

Po�otrzymaniu�Państwa�zlecenia�będziemy�kontaktować�się�telefonicznie�w�celu�ustalenia�

dogodnego�terminu�do�poboru�próbek�wody.

Więcej�informacji�można�uzyskać�pod�numerem:�32�223�59�39�lub�511�171�497.�Zapraszamy!
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...
Mgła�jest�muzą�października
raz�daleką�jest�raz�bliską
to�pojawia�się�to�znika
kusi�suknią�przezroczystą

Skrada�się�jak�wróżka�z�bajki
i�po�rosie�stąpa�boso
zbiera�niezapominajki
by�dać�je�w�prezencie�wrzosom

A�październik�wystrojony�
w�barw�jesiennych�fraczek�kusy
pełen�marzeń�szuka�żony
śle�nieśmiało�jej�całusy

Mgła�jak�mgła�ulotna�płocha
niby�chce…�to�nie�chce�wcale�
nagle�znika�chociaż�kocha
otulona�bladym�szalem

Mgło…�on�szepce…�Ty�nie�kochasz….?
ona…�że�jej�miłość�czysta…
on�odchodzi…�ona�szlocha…
jesień�mgła�i�przyszłość�mglista…

 ZBIGNIEW STRYJ

Rzeczywistość przedstawiona? A nasza współcześnie jak bardzo? I jak bardzo 
dziś wymagająca! Przekona się o tym każdy, kto weźmie udział w Festiwalu Dra-
maturgii Współczesnej, którego XX odsłona startuje 16 października w Teatrze 
Nowym w Zabrzu.

Chciałoby się rzec: październik w Zabrzu teatrem stoi. Festiwal Dramatur-
gii Współczesnej to wydarzenie, które już na stałe wpisało się w repertuar 
sezonu artystycznego, Teatru Nowego. Zeszły rok był nieco dla nas twar-
dym zderzeniem z rzeczywistością, nie przedstawiona niestety tym razem. 
Festiwal z powodu pandemii został zawieszony. Za to jak mówi dyrektor 
naczelny Teatru Nowego Jerzy Makselon, cały zespół dokłada wszelkich 
starań, by widzowie zapomnieli o tej trudnej rzeczywistości i nastawili 
się na tę przedstawioną. I jak sądzę, a przynajmniej taką mam nadzieję, 
że w tym roku nic nie przeszkodzi widzom, by ja chłonąć, przeżywać 
i doświadczać. Co zatem przyniesie teatralny maraton? (Przypomnijmy, 
że festiwal dobiegnie końca 24 października. Czeka nas zatem aż 9 dni 
wypełnionych spektaklami i nie tylko, bo wydarzenie to także działania 
okołofestiwalowe). 

Teatr Nowy w Zabrzu zaprezentuje swój najnowszy spektakl w reżyserii Kata-
rzyny Deszcz - „Dom lalki 2” autorstwa Lucasa Hnatha. W obsadzie: Magdalena 
Waligórska-Lisiecka, Jolanta Niestrój-Malisz, Anna Konieczna oraz Jarosław 
Karpuk. Premiera 9 października! Spektakl popremierowy: 10.10.  – W całości 
programu tegorocznego festiwalu nasz spektakl będzie stanowił głos na pewno 
zauważalny – zaznacza Jerzy Makselon. – Na pewno na czasie! I dający do myślenia, 
skłaniający do re� eksji, w sposób nienachalny, a delikatny, subtelny okraszony 
inteligentnym humorem – kwituje dyrektor naczelny Teatru Nowego. 

„Dom lalki 2” miał swoją próbę czytaną z udziałem publiczności w trak-
cie tegorocznej Nocy Teatrów Metropolii. I już po samym czytaniu, jestem 
przekonana, że to jeden z tych spektakli, które trzeba zobaczyć! Do czego 
gorąco zachęcam.

A na zakończenie miła wiadomość: spektakl „Królowa Śniegu” w reżyserii 
Macieja Podstawnego otrzymał Złota Maskę za rok 2020 w kategorii: Spektakl 
dla młodych widzów.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Teatr Nowy w Zabrzu zaprasza: XX Festiwal Dramaturgii 
Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona”

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

02.10� so� godz.�11:30� Babcia�na�jabłoni� Scena�Ateneum�
� � � � ul.�Św.�Jana�10
03.10� nd� godz.�16:00� Babcia�na�jabłoni� Scena�Ateneum�
� � � � ul.�Św.�Jana�10
07.10� cz� godz.�9:30�� Miłość�do�trzech�pomarańczy� Scena�Ateneum�
� � � � ul.�Św.�Jana�10
12.10� wt� godz.�9:30�� Miłość�do�trzech�pomarańczy� Scena�Ateneum�
� � � � ul.�Św.�Jana�10
13.10� śr� godz.�9:30�� Miłość�do�trzech�pomarańczy� Scena�Ateneum�
� � � � ul.�Św.�Jana�10
16.10� so� godz.�11:30� Ile�żab�waży�księżyc� Scena�Ateneum�
� � � � ul.�Św.�Jana�10
17.10� nd� godz.�16:00� Ile�żab�waży�księżyc� Scena�Ateneum�
� � � � ul.�Św.�Jana�10
19.10� wt� godz.�9:30� Ile�żab�waży�księżyc� Scena�Ateneum�
� � � � ul.�Św.�Jana�10
20.10� śr� godz.�9:30� Ile�żab�waży�księżyc� Scena�Ateneum�
� � � � ul.�Św.�Jana�10
21.10� cz� godz.�9:30� Ile�żab�waży�księżyc� Scena�Ateneum�
� � � � ul.�Św.�Jana�10
24.10� nd� godz.�16:00� Ile�żab�waży�księżyc� Scena�Ateneum�
� � � � ul.�Św.�Jana�10
27.10� śr� godz.�9:30� Pan�Tom�buduje�dom� Scena�Ateneum�
� � � � ul.�Św.�Jana�10
28.10� cz� godz.�9:30� Pan�Tom�buduje�dom� Scena�Ateneum�
� � � � ul.�Św.�Jana�10
29.10� pt� godz.�9:30� Pan�Tom�buduje�dom� Scena�Ateneum�
� � � � ul.�Św.�Jana�10
30.10� so� godz.�11:30� Pan�Tom�buduje�dom� Scena�Ateneum�
� � � � ul.�Św.�Jana�10
31.10� nd� godz.�16:00� Pan�Tom�buduje�dom� Scena�Ateneum�
� � � � ul.�Św.�Jana�10

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

październik�2021

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

SIEMIANOWICKIE�CENTRUM�KULTURY�BYTKÓW

(UL.�NIEPODLEGŁOŚCI�45),�9.10.,�GODZ.�19.�00

ŁUKASZ ŁYCZKOWSKI & 5 RANO
Zanim�o�repertuarze,�taka�wiadomość:�
Grzegorz�Eckert�-�laureatem�Nagrody�Dziennika�
Teatralnego�im.�Zbigniewa�Grucy�dla�młodego�
aktora�„za�najbardziej�interesujące�kreacje�aktorskie�
i�nadzieję�na�aktorskie�mistrzostwo”

Zespół Łukasz Łyczkowski & 5 RANO istnieje na rynku muzycznym 
od 15 lat. Od początku twórczość zespołu zakorzeniona jest w muzyce 
wywodzącej się z lat 60 - tych i 70 - tych, nasyconych grungem rodem 
z Seattle, klasycznym hard rockiem, ale także jest otwarta na nowe 
kierunki i nowoczesne brzmienie. Wokalistą zespołu jest Łukasz 
Łyczkowski, najlepszy męski głos 8 edycji � e Voice Of Poland.

Bilety (miejsca siedzące, nienumerowane) dostępne są w kasach 
SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl 

O Witkacym i … tajemniczej Damie
Czy na pewno tajemniczej? Niezupełnie, bo jak się przekonamy znanej z imienia 

i nazwiska… I asymetrycznej! Zainteresowani? Zapraszam do Muzeum Historii Katowic.
Tam bowiem od 5 października można zwiedzać wystawę „Witkacy i Asyme-

tryczna Dama. Opowieść w odcinkach, czyli cotygodniowa wystawa efemeryczna”.
- Nadzwyczajne połączenie oryginalnych portretów, fotogra� i i korespondencji 

Witkacego oraz � lmów opowiadających o losach artysty i modelki oraz okolicz-
nościach powstawania kolejnych dzieł. Nigdzie indziej nie dowiedzą się Państwo 
więcej o tej niezwykłej historii! W każdym z dziewięciu tygodni, pomiędzy 5 
października a 5 grudnia (aż 9 tygodni) od wtorku do niedzieli będzie można skon-
frontować kolejny odcinek (lub dwa) z cyklu „Obrazki z wystawy… i magazynów” 
wprost z wiszącymi na sąsiedniej ścianie portretami m.in. Asymetrycznej Damy, 
autentycznymi kartkami i listami, które słał do niej Witkacy oraz zdjęciami doku-
mentującymi ich kontakty – zapraszają do odwiedzania i zgłębiania organizatorzy.

Witkacy – postać tak niejednoznaczna, wielowymiarowa i ze wszech miar kontrower-
syjna, że jestem przekonana, że każdy chętnie dowie się kim jest owa asymetryczna Dama. 

Polecam uwadze nasz wywiad z kuratorką wystawy Natalią Kruszyną, która od 
lat bada życie i twórczość tego niezwykłego twórcy – dostępny na www.goniec-
-gornoslaski.pl.          HGM
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NASZE RECENZJE

Temu rosną ośle uszy, a w najlepszym wypadku „ląduje” 
w brzuchu wieloryba! 

Przekonał się o tym na własnej skórze (hmmm… a może drewnie?), ale na 
pewno boleśnie mały Pinokio, słynna marionetka, która wyszła – dosłownie 
i w przenośni – spod dłuta mistrza Gepetto! Na szczęście po raz kolejny 
przekonujemy się co znaczy siła miłości, przyjaźni, co znaczy rodzina!

Opowieść o przygodach tegoż pajacyka zna niewątpliwie każdy. No co, 
jak co, ale trudno wyobrazić sobie, że mogłoby być inaczej. Powstała ponad 
140 lat temu (uwierzycie!?!) historia żywej marionetki, która wskutek róż-
nych perypetii i za pomocą magii rzecz jasna zmienia się w prawdziwego 
chłopca, doczekała się wielu ekranizacji fabularnych, animowanych, adap-
tacji scenicznych. Tym razem „Pinokia” na warsztat bierze Teatr Rozrywki, 
tworząc musical… I tu tak naprawdę musiałabym skończyć pisanie recenzji, 
bo żadne słowa nie oddadzą mojego i mojej córki zachwytu po premierze 
„Pinokia”. – Mamo, o patrz! On żyje! Jak to możliwe? I oczy mojej dzie-
sięciolatki robią się większe i większe… No bo rzeczywiście… Tak zwane 
„efekty specjalne”, kiedy widz nie jest w stanie na ułamek sekundy nawet 
dostrzec, że zamiast drewnianej kukły, nagle na scenie pojawia się aktor (w 
tej roli Hubert Waljewski), robią wrażenie niezwykłe! Słynny nos Pinokia 
naprawdę też, proszę mi uwierzyć, wydłuża się (!), kiedy nasz bohater kłamie, 
a sam Pinokio prawdziwie pływa na dnie oceanu. Spektakl, co aż takim 
zaskoczeniem może nie jest, bo wszystkie odsłony na chorzowskiej scenie 
„tak mają”, jest w każdym najdrobniejszym szczególe dopracowany na 100, 
na 200 procent! Każdy rekwizyt, każda skarpetka, paseczek kostiumu – 
wszystko zapięte dosłownie na ostatni guzik! A kostiumy tak oszałamiająco 
obłędne, przemyślana wielokrotnie zmieniająca się scenogra� a, jak zawsze 
efektowna choreogra� a i piękna muzyka tworzą ze spektaklu po prostu 
arcydzieło! Gdyby „Pinokia” napisała reżyser Magdalena Piekorz, jestem 
przekonana, że nie miałabym takich wątpliwości, jakie mam od dawna 
w odniesieniu do historii Carlo Collodiego. A tematu moich skojarzeń 
z inną demoniczną historią o powoływaniu do życia - nazwijmy umownie 
„dzieci”- rozwijać lepiej nie będę… Ale schemat i motywy „stworzyciela” 
wydają się być podobne: chęć stworzenia dziecka, czegoś własnego (dzie-
cko to nie rzecz, nie nasza własność i nie mamy i nie wychowujemy go dla 
siebie, tylko dla niego)… może trochę zabrakło przemyśleń, dopracowań, 
wszak „dziecko” to nie zabawka i kaprys: „bo chcę je mieć”, jest co najmniej 
samolubny, a na pewno niefrasobliwy… a … wszystkiemu winne wszak 
usterki techniczne… Nie od dziś wiadomo, że dzieci lubią się „zbiesić”, 
wpaść w złe towarzystwo, na przykład lisa, czy kota, albo przeistoczyć się 
w prawdziwe monstrum … itp. (taka ciekawostka: ta i tamta opowieść, 
co do której niechybnie wędrują moje myśli, zadziały się na scenie Teatru 
Rozrywki!). Opowieść o Pinokiu ma wiele przenośni, bogatą symbolikę, 
natomiast przez to momentami wydaje się nieco chyba niedopowiedziana, 
niejasna, a dla mnie? Depresyjna i opresyjna, a nawet i może makabryczna. 

I jeśli chodzi o Pinokia, to w moim odczuciu nie spisał się tylko autor. Moż-
na tak szokowo wychowywać dzieci, ale po co. Aczkolwiek w przypadku 
krnąbrnego Pinokia, to może innego wyjścia nie było? Wiadomo przecież, 
że jeśli nie będziemy przykładać się do nauki, pozostaniemy osłami. I może 
jemu było to potrzebne, by coś zrozumiał? Wszak łagodne wychowywanie 
Gepetta na niewiele się zdało, bo drewniany synek nie tylko wyszedł spod 
dłuta, ale wyszedł z domu (jakież to życiowe!) No tylko tak naprawdę 
Pinokio wcale krnąbrny nie był. Nie każdy nauczyciel też wart jest bycia 
autorytetem, a już na pewno nie taki, który chce z dziecka zrobić mortadelę, 
czy bęben cyrkowy. Natomiast Pinokio, powiedziałabym, że był po prostu 
zagubiony! Rozdarty zawsze pomiędzy światem ludzi i zabawek, nigdy 
tak naprawdę nie należąc ani do jednego, ani do drugiego. (O czym bez 
ogródek mówi mu jego dawny przyjaciel). Pod tym względem to postać 
tragiczna! Pełen dziecięcej ufności i naiwności, ma niezmierzalną pasję 
życia. Trochę przekorny, jak każde dziecko, ale ta jego przekora wynikała 
z ogromnej potrzeby wolności, bo z biegiem wydarzeń, mimo wciąż 
drewnianej postury, zaczyna odczuwać emocje, potrzebę wyrażania siebie. 
Nie przeżywa swoich przygód w sposób bezre� eksyjny, ale wyciąga z nich 
wnioski. – Nie ukrywam, że ja bardzo gdzieś w sobie tego Pinokia czuję 
i to mi bardzo ułatwiło poprowadzenie tej postaci – mów Huber Waljew-
ski, kreujący marionetkę. Oj ułatwiło, ułatwiło! To taka kreacja, która nie 
zdarza się codziennie, albo nie zdarza się wcale. Wymagająca charaktery-
zacja, trudny do noszenia kostium, niełatwy sposób poruszania się, który 
aktor opanował tak do perfekcji, że widz ulegał cudownemu złudzeniu, 
że ma przed sobą naprawdę żywą marionetkę. Czy to dlatego, że Hubert 
Waljewski, będąc dzieckiem, przeżył dzięki Pinokiu pamiętną przygodę 
z „jedynką” z tejże lektury. – Niesamowita historia! Miałem w domu jeden 
egzemplarz, ale była to skrócona wersja Disneya. Na jej podstawie uczyłem 
się rysować Pinokia i robiłem kalki ze swoich rysunków. Wówczas nigdy 
bym nie pomyślał, że później tego Pinokia zagram. Kiedy omawialiśmy 
w szkole lekturę, stwierdziłem, że ja już to przeczytałem, więc nie będę 
robił tego po raz drugi. Zaowocowało to oceną niedostateczną. No zatem 
musiałem pochylić się nad treścią jeszcze raz, więc tym bardziej, że to ma 

taki dla mnie � nał tu w teatrze, to jest to niesamowite – wspomina Hubert 
Waljewski. Główne przesłanie? - Należy mieć w życiu dużo pokory i przez 
to życie z nią iść, bo jeśli o tym zapomnimy, to możemy nie dotrzeć na 
nasz szczyt – stwierdza Hubert Waljewski. – Warto też na pewno pamiętać 
o tym, by pielęgnować w sobie dziecko. Myślę, że ten spektakl tra�  także do 
starszych widzów, otworzył i otworzy wiele drzwi w ich sercach, bo historia 
Pinokia w pewnym stopniu dotyczy każdego z nas – dodaje. Moich drzwi 
otworzył chyba zbyt wiele. Otworzył też Gepetta, który dzięki małemu 
drewnianemu chłopcu znalazł szczęście i miłość! W spektaklu Magdaleny 
Piekorz Gepetto nie jest biednym cieślą, ale widz poznaje go jako niezwykle 
pracowitego i dobrze sytuowanego przedsiębiorcę, cieszącego się szacunkiem 
i sympatią nie tylko pracowników, ale i mieszkańców całego miasteczka. 
Jego zakład stolarski prosperuje znakomicie… Czyżby? Po raz kolejny 
sprawdza się teza, że jeśli zawodowo pniemy się na wyżyny, bez ułożonego 
życia prywatnego, zbudowanego na mocnym fundamencie miłości, nie 
zaznamy szczęścia! – Gepetto uciekał od miłości i dlatego był samotny. Był 
też nieśmiały – mówi Dariusz Niebudek, wcielający się w Gepetta. – Być 
może przerażała go odpowiedzialność, jaką trzeba byłoby wziąć za drugą 
osobę? Ale miłość uwolniła go od tego typu obaw, odmieniła, wybawiła 
właściwie i sprawił to właśnie Pikokio, który pomógł mu „wskrzesić” jego 
dawną miłość Angelę (zjawiskowa Katarzyna Hołub, która odkryła przed 
widzami nieprawdopodobne możliwości skali swojego głosu – od red.) – 
podkreśla Dariusz Niebudek, który stworzył postać o wielkiej wrażliwości, 
pełną ciepła, życzliwości, empatii dla drugiego człowieka. Pięknie ukazał, co 
znaczy miłość ojcowska, rodzicielska. W swoich poszukiwaniach Pinokia 
Gepetto był zdeterminowany, odważny, nie zawahał się przecież przed ni-
czym, nawet przed tym by resztę życia spędzić w brzuchu wieloryba, mimo 
braku umiejętności pływania! To oczywiście nieco przekoloryzowana, ale 
jakże wzruszająca metafora, jak wspaniale pokazująca, na co waży porwać 
się rodzic, by ratować swoje dziecko.

Finał – z oświadczynami i oczywiście przemianą Pinokia z drewnianego 
w żywego chłopca i moimi łzami wzruszenia. Za sprawą Dobrej Wróżki 
i przy nieocenionej pomocy Świerszcza. Szkoda, że i na co dzień i w realnym 
świecie nie można liczyć na ich wsparcie… Chociażby od czasu do czasu. 
Wówczas wielu z nas z drewna, stałoby się po prostu ludźmi. A może można 
liczyć? Na wsparcie Magdaleny Piekorz na pewno! Reżyserka powraca do 
Chorzowa, by ponownie na tej scenie, na której przed 12 laty z wielkim 
sukcesem stworzyła „Olivera”, (spektakl dziś, można powiedzieć, jest kul-
towy dla Teatru Rozrywki i na pewno zapisał się w jego historii), odkrywa 
przed nami zupełnie nowe oblicze Pinokia! I to daje efekt, bo spektakl to 
zapadające w pamięć i serce po prostu wielkie widowisko!

Polecam gorąco „Pinokia” Teatru Rozrywki. Magdalena Piekorz odczaro-
wała dla mnie tę opowieść! Dajcie się oczarować i Wy, a jeśli taka potrzeba 
i odczarować … z kawałka drewna w człowieka!

HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

Kto nie słucha ojca, matki i… pani nauczycielki…

Znana zabrzańska kapela bluesowo-rockowa, która tego gatunku muzycznego 
sięga aż autostradą swój jubileusz będzie świętować w rudzkim MCK-u. Koncert 
dla przyjaciół i sympatyków, którzy z Highwayem są nieprzerwanie co najmniej 
te 20 lat! Sami przyznajcie, że data niebagatelna! 20 lat bycia na scenie to dla wielu 
muzyków czas niewyobrażalny, a szczególnie blues-rockmenów, bo jak uważa lider 
zespołu Marek „Maniol” Manicki, to granie nieco ambitniejsze, niszowe i zmuszające 
do re� eksji, analizy tekstu, a nie wszechogarniająca komercja, którą można usłyszeć 
niemal w każdej stacji radiowej. Obszerny wywiad z muzykiem ukazał się we wrześ-
niowym wydaniu Gońca Górnośląskiego. Skład kapeli na przestrzeni tych lat zmieniał 
się wielokrotnie i towarzyszyły temu różne zaskakujące niekiedy sytuacje. Obecnie 
w składzie: Zygfryd „Zyga” Soporowski (wokal), Marek „Maniol” Manicki (gitara), 
Olaf „Cichy” Sergiel (gitara), Dariusz „Koszał” Koszałka (instrumenty klawiszowe), 
Tomasz „Peruła” Cygan (bas) oraz Arkadiusz „Yankes” Jurkiewicz (perkusja).

Polecam jako patron medialny!
HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

POLECA: NINA SIWY
Kiedy�za�oknem�wiatr�i�deszcz,�a�słoń-

ce�coraz�rzadziej�grzeje,�lubię�otaczać�się�
kolorami.� Chociaż� każda� pora� roku� jest�

piękna,�bo�wszystkie�niosą�magię�kreowa-
nia,�jesień�jest�dla�mnie�szczególnie�wyjąt-
kowa.�Kolory�znajduję�nie�tylko�w�palecie�

jesiennych�liści,�wrzosach,�kasztanach,�czy�
jarzębinie.�Wiele�barw�dodających�energii,�
jest�również�w�potrawach,�zwłaszcza�tych�
stworzonych�na�bazie�warzyw�i�owoców.�

W� moim� domu� królują� sałatki.� A� oto�
przepis�na�jedną�z�nich.�

1.�Składniki�sałatki�:
-�makaron�świderki�ok.�200�gram�(ugo-

tować�al�dente)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
-�mozzarella�kulki�-�150�gram
-�1�awokado�
-�1�papryka�chili�

-�kilka�listków�bazylii
2.��Dressing:

-�3�łyżki�oliwy�z�oliwek
-�1�ząbek�czosnku

-�1�łyżeczka�musztardy
-�1�łyżeczka�octu�winnego
-�1�łyżeczka�pikantnej�mielonej�papryki
Kiedy�wszystkie�składniki�sałatki�są�już�

połączone,� a� całość� polana� dressingiem�
i�udekorowana�liśćmi�bazylii,�należy�dodać�
szczyptę�uśmiechu� i�przełożyć�na�półmi-

sek�pełen�miłości.�
Smacznego.... 

GWIAZDY�GOTUJĄ
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Highway – w 20-lecie istnienia zespołu
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