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Chyba niepotrzebnie od razu tak patetycznie… No ale czy na pewno jest to tak przesadzone? 
Myślę,�że�wręcz�przeciwnie,�bo�jak�najbardziej�prawdziwe.�A�przekona�się�o�tym�każdy,�kto�
przekroczy�progi�Muzeum�Barbary�i�Stanisława�Ptaków.�Instytucja�obchodzi�jubileusz�10-lecia.�
Zdjęcie�dokumentuje�uroczyste�otwarcie�w�2011�roku.�� � � � � Str. 7

KOSMICZNIE I W STYLU „BLACK&WHITE”

Teatr�to�nie�tylko�siedzenie�na�widowni,�nie�tylko�oglądanie,�ale�również�twórczość�i�uczestnictwo�w�tym�

co�dzieje�się�na�scenie.�Dlatego�nasz�Teatr�Czarnego�Tła��zaprasza�na�nietypowe�spotkania�z�magicznym�

teatrem,�w�czasie�których�można�poznać�tajemnice�teatru�i�zobaczyć�z�czego�składają�się�nasze�spektakle.

Serdecznie�zapraszamy�dorosłych�i�dzieci,�osoby�indywidualne�i�całe�rodziny�do�udziału�w�bardzo�kreatywnych�

i�magicznych�warsztatach.

Co�się�wydarzy:
21. 11., godz.16.00: �„Kosmiczne�warsztaty�czarnego�teatru”,�w�czasie�których�w�magiczny�sposób�przenie-

siemy�się�w�Kosmos.�

28. 11., godz. 16.00:�„Koncert�Michaela�Jacksona�-�warsztaty�czarnego�teatru”,�tu�za�to�będzie�można�zobaczyć�

jak�powstał�spektakl�„Black&White”.�

TCZT

Jaka�będzie�zatem�ta�wyjątkowa�edycja?�Przypomnijmy,�że�w�roku�ubiegłym�

Hanysy�nie�odbyły�się�z�powodu�pandemii,�więc�myślę,�że�wszyscy�jesteśmy�

spragnieni�wspólnego�„hanysowania”?�-�Sam�jestem�ciekawy�jakie�będą�te�

Hanysy,�które�nie�mają�szczęścia,�aby�się�odbyć�w�normalnych�warunkach,�bo�

pandemicznych�–�mówi�Grzegorz�Poloczek,�artysta�kabaretowy,�estradowy,�

autor�tekstów�piosenek,�skeczy,�konfenansjer�oraz�pomysłodawca�i�organizator�

konkursu�Hanysów.�-�Decyzja�o�imprezie�jest�podjęta�i�praktycznie�razem�z�MCK�

im.�H.�Bisty�w�Rudzie�Śląskiej�jesteśmy�gotowi�organizacyjnie,�ale�ciągle�z�tylu�

głowy�mamy�ten�towarzyszący�nam�wszystkim�strach,�czy�znowu�pandemia�

nie�popsuje�nam�wszystkiego.�Okazuje�się,�że�nie�możemy�w�pełni�cieszyć�

się�z�jubileuszu�25-�lecia�naszej�imprezy.�Podchodząc�jednak�optymistycznie�

do�tego,�co�nas�czeka,�to�11�listopada�jak�od�lat�zapraszamy�do�Rudy�Śląskiej�

na�25-te�jubileuszowe�„Hanysy”�2021�r.�Sam,�chociaż�wiem�wszystko�o�tej�

imprezie,�nigdy�wcześniej�nie�jestem�pewny,�jaka�będzie�atmosfera�tego�wi-

dowiska,�bo�ją�tworzą�zarówno�zaproszeni�artyści,�ale�przede�wszystkim�te�

osoby,�które�tego�wieczoru�są�najważniejsze,�czyli�wyróżnieni�Hanysanci.�Do�

tej�pory�uczestnicy�Gali�Hanysów�doznawali�w�czasie�imprezy�

wiele�radości�i�wzruszeń,�więc�jestem�i�tym�razem�dobrej�

myśli�–�zaznacza�Grzegorz�Poloczek.��

A�jak�to�się�zadziało?�-�Celem�imprezy�jest�wyróżnienie�

wyjątkowych�osób�lub�instytucji�oraz�integracja�środowisk�

twórczych�w�jakiś�sposób�związanych�z�Śląskiem.�Nie�jest�

najważniejsze,�aby�te�osoby�były�rdzennymi�Ślązakami.�Ważne�

natomiast�jest,�aby�każda�z�nich�w�jakiś�sposób�dla�Śląska�się�

zasłużyła.�Bardzo�ładnie�ujęła�to�podczas�Gali�Hanysów�

pani�profesor�Dorota�Symonides�-�„�Dzisiaj�Hanys�

to�człowiek�rozmiłowany�w�Śląsku�i�nie�jest�waż-

ne�skąd�pochodzi.�Ważne,�że�kocha�ten�region,�

że�chce�dla�niego�pracować,�dbać�o�jego�

kulturę�przeszłą�i�teraźniejszą”.�Nigdy�wśród�

wyróżnionych�nie�brakuje�artystów,�którzy�

każdorazowo�prezentują�choć�odrobinę�

swojej�twórczości�–�przypomina�ideę�

nagradzania�Hanysem�Grzegorz�Polo-

czek.�I�dodaje:�„Mamy�problem�z�tymi�

wyróżnieniami,�gdyż�osób�zasłużonych�

jest�dużo�więcej,�niż�możemy�docenić.�

Jeśli�ktoś�czuje�się�pokrzywdzony,�to�

z�góry�przepraszam.�Najbardziej�cieszy�

mnie�fakt,�że�idą�nowe�pokolenia�młodych,�

zdolnych,�dobrze�wykształconych�ludzi,�dla�

których�dbanie�o�śląskość�jest�czasem�celem�

ich�pracy,�jaką�wykonują.�Osobiście�z�tymi�

młodymi�Ślązakami�wiążę�duże�nadzieje�i�jeśli�

tylko�będzie�taka�możliwość,�to�będę�i�ich�zapraszał�

na�„Hanysy”,�aby�docenić�chociaż�w�ten�skromny�

sposób,�to�co�robią.�A�ja�polecam�nasza�rozmowę�

z�Anną�Guzik,�dawną�laureatką�Hanysa,�a�w�tym�

roku�współgospodynię�Gali�Jubileuszowej�Hanysy�
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JUBILEUSZOWE 25-LETNIE HANYSYBo magia tkwi w… ścianach?
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Bo�inna�droga,�niż�ta�zdo-

minowana� przez� pokorę,�

na� niego� nie� prowadzi.�

To�tak�bywa,�kiedy�ma�się�

za� dobre� samopoczucie�

i�gdy�zapomni�się,�że�tylko�

pokora�to�klucz�do�sukce-

su.�Trzeba�o� tym�pamię-

tać!�Nade�wszystko!�Jeśli�

zbyt� wysoko� głowę� się�

nosi,�zadziwiająco�szybko�

się� po� niej� dostaje� i� gdy�

wydaje� nam� się,� że� och�

i�ach�i�upajamy�się,�popa-

damy�w�samozachwyt.�To�

zaliczamy�twarde�lądowanie!�Bolesne.�Ale�przeważnie�to�wy-

nik�naszych�błędów,�winy,�czy�właśnie�braku�pokory.�Wzloty�

i�upadki.�To�z�nich�składa�się�nasza�egzystencja.�No�w�końcu�

równowaga�być�musi!�Gdyby�był�constans�w�którąś�stronę,�

byłoby�chyba�koszmarnie�nudno.
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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

Można powiedzieć do zawsze goś-
cinnego portu Chorzowskiego Cen-
trum Kultury. Słynny już Festiwal 
Piosenki Żeglarskiej na stałe wpisał 
się w kalendarium wydarzeń kultu-
ralnych nie tylko miasta, ale całego 
regionu. W tym roku odbędzie się 
jego jubileuszowa odsłona.

Krakowska Fundacja Żeglarstwa Sportu 
i Turystyki „Hals”, która jest organizatorem 
jednego z największych festiwali szantowych 
w Europie – krakowskiego Festiwalu „Shan-
ties” z Tratwą do Chorzowa przypływa od lat 
80tych minionego wieku. Festiwal o rdzennie 
śląskim rodowodzie był jednym z prekursorów 
kultury marynistycznej i kreował rozwój ruchu 
szantowego w Polsce. Na przestrzeni lat na tym 
właśnie festiwalu swoje pierwsze kroki stawiały 
najsłynniejsze dziś polskie zespoły, takie jak: 
Ryczące Dwudziestki, Tonam & Synowie, Perły 
i Łotry i wiele innych. O popularności i zasięgu 
Festiwalu „Tratwa” świadczy fakt, że od ka-
meralnej imprezy w 1983 roku rozrósł się do 
rozmiarów imprezy odbywającej się w latach 
90tych w katowickim Spodku. Tegoroczna im-
preza będzie jubileuszową odsłoną legendarne-
go na Śląsku Festiwalu, który doskonale został 
przyjęty przez chorzowskie lokalne środowisko 
twórcze oraz władze lokalne, w krótkim czasie 
wrósł w krajobraz chorzowskich imprez, o czym 
świadczy duże zainteresowanie publiczności 
licznie biorącej udział zarówno w koncertach 

jak i imprezach towarzyszących. Chorzów 
ponownie stanie się portem - mekką nie tylko 
śląskich żeglarzy. Zapraszamy. Koncert � nałowy 

już 6 listopada! Wystąpią: Andrzej Korycki 
i Dominika Żukowska w recitalu, ABC Liryczny 
Duet Folkowy, MARTA KANIA z zespołem

„Tratwa” ponownie
przybija 
do Chorzowa

JAK�TO�SIĘ�ZACZĘŁO?�

Premiera�fes��walu�miała�miejsce�w�listopadzie�1983�roku�w�nieistniejącym�już�obecnie�Teatrze�Młodego�Widza�

na�„Koszutce”.�Na�koncerty�z�udziałem�40�wykonawców,�przyszło�około�500�osób.�Niewątpliwy�sukces�jakościowy�

i�ilościowy�katowickiego�przeglądu�spowodował,�że�zainteresowanie�imprezą�z�roku�na�rok�wzrastało.�W�1984�roku�

na�II�Przeglądzie�Piosenki�Żeglarskiej�TRATWA�w�Katowicach,�szanty�i�piosenki�żeglarskie�znakomicie�brzmiały�w�sali�

Filharmonii�Śląskiej.�Od�1987�r.�katowicki�przegląd�przeniósł�się�do�Hali�Parkowej,�która�mogła�pomieścić�już�ponad�

1000-�osobową�publiczność.�Pod�względem�ilościowym�impreza�ta�zaczęła�już�być�porównywalna�z�SHANTIES�w�Kra-

kowie,�choć�nigdy�nie�próbowała�z�nim�konkurować.�Młodzi�żeglarze�ze�Śląska�i�okolic,�którzy�w�tym�czasie�dowiedzieli�

się�o�istnieniu�krakowskiego�fes��walu,�mówili�o�nim:�„to�taka�krakowska�TRATWA”.�Tu�debiutowały�m�in.�takie�zespoły�

jak:�WATERSZTAGI,�TONAM�AND�SYNOWIE,�BIAŁE�MEWY�(1987),�KAKTUSY,�TRZY�DZIKIE�I�KANIBALE�(1988),�

KOGOTO�(1989),�SKIPPER,�KANT�(1990),�PERŁY�I�ŁOTRY�SHANGHAJU�(1992),�BANANA�BOAT�(1994),�SEGARS�

(1995).�Wszyscy�występowali�później�na�SHANTIES�w�Krakowie�i�wielu�innych�fes��walach�i�przeglądach�w�Polsce�

i�zbierali�tam�różne�nagrody.�Niektórzy�z�nich�aktywnie�grają�i�śpiewają�do�dziś.�Po�latach�nieustannych�przeprowadzek,�

TRATWA�od�1996�roku�znalazła�w�końcu�przystań�w�jednej�z�największych�i�najbardziej�znanych�sal�widowiskowych�

w�Polsce�-�w�katowickim�Spodku.�Pózniej�Fes��wal�Tratwa�realizowany�był�pod�przewodnictwem�różnych�organizatorów,�

przechodził�zmiany�organizacyjne�i�jakościowe,�by�w�efekcie�zostać�zawieszonym.�W�2008�roku�impreza�reaktywowa-

na�została�przez�Krakowską�Fundację�Żeglarstwa�Sportu�i�Turystyki�„HALS”,�która�podjęła�się�przywrócenia�na�mapę�

fes��wali,�jednej�z�najistotniejszych�imprez,�mających�wpływ�na�rozwój�ruchu�szantowego�w�Polsce.�Aktualnie�impreza�

nosi�nazwę�Fes��wal�Piosenki�Żeglarskiej�„TRATWA”.�

ZAPRASZAM�JAKO�PATRON�MEDIALNY
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P R O M O C J A

Nowa zieleń ozdobi 
m.in. plac Sejmu Śląskiego w Katowicach
Placu Sejmu Śląskiego stanie się kolej-
nym po ul. Dworcowej i Warszawskiej 
miejscem, gdzie w miejsce betonu po-
jawi się zupełnie nowa zieleń. Wszyst-
ko za sprawą koncepcji zazielenienia 
terenu wokół pomnika Wojciecha Kor-
fantego. Zieleń ma się pojawić również 
wzdłuż alei Korfantego, na odcinku od 
Ronda im. Gen. Jerzego Ziętka do ul. 
Moniuszki. 

- Jesteśmy jednym z najbardziej zielonych 
miast w Polsce, a tereny zielone to blisko po-
łowa powierzchni Katowic. Oczywiście nie 
oznacza to, że zieleni w przestrzeni miejskiej 
nie może być jeszcze więcej. Dlatego też pro-
ponujemy odbetonowanie dwóch bardzo cha-
rakterystycznych miejsc w Katowicach – placu 
Sejmu Śląskiego i alei Korfantego w ścisłym 
Śródmieściu. Oba pomysły są śmiałe i z pew-
nością wpłyną na wizerunek centrum miasta. 
Zależy mi na tym, aby plac Sejmu Śląskiego 
przestał być wielkim parkingiem i zamienił 
się w zieloną oazę w centrum Katowic. Dziś 
parkuje tam ponad 150 samochodów, a po 
zmianach w ich miejsce pojawi się blisko 40 
drzew, trawniki, a także fontanny i zbiorniki 
na deszczówkę. – mówi Marcin Krupa, pre-
zydent Katowic. 

DRZEWA�WOKÓŁ�POMNIKA

�WOJCIECHA�KORFANTEGO

Koncepcja zagospodarowania zielenią Placu 
Sejmu Śląskiego zakłada likwidację wszystkich 
obecnie istniejących miejsc parkingowych 
wokół pomnika Wojciecha Korfantego, a także 
usunięcie nawierzchni drogowej pomiędzy 
placem, a przystankiem autobusowym na ul. 
Jagiellońskiej.  W ich miejsce zostanie posa-
dzonych od 35 do 40 dużych drzew – lipy, 
klony lub platany.  W momencie ich sadzenia 
powinny one mieć minimalną wysokość 8 me-
trów i pień o obwodzie min. 35 cm. Dodatkowo 
planowane jest powstanie zielonej przestrzeń 
w postaci roślin okrywowych – bylin i krzewów. 
Wszystko przy zachowaniu obecnego tam 
pomnika i placu de� ladowego położonego 
od strony budynku Urzędu Wojewódzkiego.

Jednym z ciekawszych elementów koncepcji 
jest obniżenie terenu pomiędzy pomnikiem, 
a ul. Jagiellońską, który stanie się naturalną 
niecką zbierającą wodę deszczową z dużych 
i nawalnych opadów. Zgromadzona w ten 
sposób deszczówka będzie stopniowo roz-
sączona bezpośrednio do gruntu, a nie do 
systemu kanalizacji miejskiej. W samej niecce 
mają się pojawić rośliny odporne na okresowe 
zalewanie, jak np. świdośliwa. Takie rozwią-
zanie to również sposób na walkę z miejskimi 
wyspami ciepła. 

Na odnowionym, zielonym Placu Sejmu 
Śląskiego mają pojawić się także elementy 
małej architektury – ławki, leżaki, kosze na 
śmieci i stojaki rowerowe. Dodatkowo nad 
niecką będzie przebiegał pomost zbudowany 
z drewna egzotycznego. Plac ma zostać także 
doświetlony nowymi lampami parkowymi, 
a nowo posadzone drzewa otrzymają oddolną 
i boczną iluminację.

Odnowiony zostanie także teren wokół 
przystanku autobusowego na ul. Jagiellońskiej. 
Koncepcja zakłada renowację istniejących 
tam murków i słupów oświetleniowych oraz 
uzupełnienie ich brakujących elementów. 
Dodatkowo po obu stronach przystanku mają 
powstać dwie nieduże fontanny.

Planuje się, że do końca 2022 roku na pod-
stawie istniejącej koncepcji powstanie pro-
jekt nowego zagospodarowania placu Sejmu 
Śląskiego, a sama realizacja rozpocznie się 
w 2023 roku.

ZIELEŃ�WZDŁUŻ�ALEI�KORFANTEGO

- Zmiany na alei Korfantego wpisują się 
w trendy światowe. Koncepcja przewiduje 
zwężenie ulicy i stworzenie szerokiego pasa 
zieleni z ponad 50 drzewami. Niedawno zmie-
niła się organizacja ruchu na katowickim 
rondzie, a teraz idziemy krok dalej i zmie-
niamy nie tylko organizację ruchu wzdłuż 
Korfantego, ale także jej wygląd. Ograniczamy 
przestrzeń dla samochodów, a w jej miej-
sce oferujemy zielone rozwiązania – dodaje 
prezydent. 

W tym miejscu koncepcja zakłada zwężenie 
alei Korfantego na odcinku od ronda do ulicy 
Moniuszki. Część przeznaczona dla kierowców 
ograniczy się do jednego szerokiego pasa 
w każdym kierunku, który umożliwi swobod-
ne poruszanie się samochodom oraz kursu-
jącym tam autobusom. W razie ewentualnej 
awarii jakiegoś pojazdu, będzie możliwość 
jego wyminięcia. Część nawierzchni zosta-
nie usunięta, a w jej miejsce pojawi się pasy 
zieleni, na których posadzonych zostanie 56 
drzew (klony polne, robinie akacjowe) oraz 
krzewy (róże – Giro D’Italia, Street Dance, 
Cricet, a także rozplenice japońskie oraz tu-
rzyce morrowe). 

W pierwszej kolejności zieleń pojawi się  
po zachodniej stronie al. Korfantego – prace 
rozpoczęły się na przełomie września i paź-
dziernika, a jeśli warunki atmosferyczne będą 
sprzyjające, to ta część będzie gotowa jeszcze 
w tym roku. W następnym etapie prace pro-
wadzone będą po stronie wschodniej, a całość 
ma być gotowa wiosną 2022 roku. Nasadzenia 
drzew będą prowadzone w odległości około 
2 metrów od skrajni torowiska. To bezpiecz-
na odległość, dzięki której korony drzew nie 
będą w przyszłości stanowiły zagrożenia dla 
trakcji tramwajowej.
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Naprawdę nie chcielibyście wiedzieć, Drodzy Czy-
telnicy, co się wydarzało, kiedy je zdejmowałam… No 
ale skoro prezentowały się godnie, chociażby krew się 
lała, na stopach musiały tkwić… I tak tkwiły łącznie 
ze mną, uciskające, miażdżące, obcierające… Niczym 
festiwalowa rzeczywistość. Ta przedstawiona z Festi-
walu Dramaturgii Współczesnej, którego XX edycja 
zakończyła się w Teatrze Nowym w Zabrzu.

Od pierwszych chwil czuć było, że jubileuszowa od-
słona wydarzenia będzie wyjątkowa. No skoro na sam 
start Maciej Podstawny „funduje” nam taką „Eurowizję”, 
to tylko chciałoby się wydać z siebie przeraźliwy krzyk 
„Ancora tu”. I powiedziałabym, że w całym zestawie 
propozycji festiwalowych była to ta najłagodniejsza. 
Reżyser znany jest ze swojego odważnego i kontro-
wersyjnego podejścia do sztuki teatru i tym razem nie 
zawodzi swoich widzów, tworząc z zespołem Teatru 
Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego z Wałbrzy-
cha widowisko efektowne, dające na pewno do myślenia 
i wykreowane ze wszech miar zaskakująco. Aktorsko, 
wokalnie, choreogra� cznie, kostiumowo – po prostu 
pierwsza liga. No cóż Podstawny + Wałbrzych, to 
musiał być hardcore. Natomiast nie od dziś wiadomo, 
że muzyka łagodzi obyczaje, ale tylko wówczas, gdy 
damy się jej złagodzić razem, wspólnie, a nie każdy 
z osobna. – Mamy się otworzyć nie tylko na muzykę, ale 
i na zmiany – mówi dyrektor naczelny Teatru Nowego 
w Zabrzu Jerzy Makselon. – To, że świat się zmienia, 
nie musi napawać nas przerażeniem, ale przerazi nas 
na pewno, jeśli będziemy „siedzieć” w swoich klatkach 
i kurczowo się ich trzymać. Natomiast, jeśli uda nam 
się choć odrobinę otworzyć, to może być całkiem fajnie 
– podkreśla Jerzy Makselon. No dobrze, spróbujmy 
zatem… - Nie wiem, czy muzyka może tu być jakimś 
lekarstwem – rozwiewa moje złudzenia i nadzieje 
Maciej Podstawny. – Na pewno od czegoś trzeba zacząć 

i ta muzyka może być punktem wyjścia. Na pewno 
w teatrze i na scenie i na pewno jeśli nie zaczniemy, 
czeka nas katastrofa – kwituje reżyser „Ancora tu”. U� , 
więc jest światełko w tunelu.

Nikt jednak nie obiecywał, że będzie łatwo… Wał-
brzyska ekipa idzie o krok dalej… I daje nam gorzką 
lekcję z polskiej konstytucji. Czy potra� my korzystać 
z jej zapisów? Na to pytanie odpowiadająJan Cza-
pliński, Aneta Groszyńska i  Filip Perkowski, dając 
swojego rodzaju wykładnię prawa? A może przestrogę?: 
„Niech prawo będzie z Wami (albo co warto wiedzieć 
o Konstytucji na wypadek rządów złodziei, furiatów 
i fundamentalistów)”. A zatem okazuje się niestety, 
że ani prawo, ani lewo, ani razem, a czy osobno? Aż 
chciało by się „dać nogę” z raju na rzecz wolności. 
Kto skusi się w takim razie na rajskie jabłuszko? Te 
jedyne najbardziej soczyste serwuje Akademia Sztuk 
Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. 
Filia we Wrocławiu. Patrząc na patrona, wszystko staje 
się jasne. Jak już nie raz podkreślałam, Wyspiański to 
najlepszy prorok wszechczasów. Warto jednak uważać, 
by kawałek tego jabłka nie stanął nam w gardle do 
tego stopnia, by się nie pokłócić, nie udusić, a może 
by ktoś nie odrąbał nam głowy? Gdy bowiem do 
akcji wkroczy Jakub Szela… To sami z pewnością już 
wiecie, jakie koszmary senne towarzyszyły mi przez 
9 dni festiwalowych. Pomimo, że w trakcie spektaklu 
„Rzeź” w wykonaniu Teatru Heleny Modrzejewskiej 
w Legnicy na scenę nie spadła nawet najmniejsza 
kropelka krwi, było krwawo, nie tylko rzecz jasna 
w kontekście za ciasnych butów. Natomiast w bonusie 
pojawiło się coś w postaci niewidzialnej metalowej 
obręczy, która zaczęła równie dotkliwie uciskać moją 
głowę i … szyję, że w pewnym momencie tchu bra-
kowało. Emocje, re� eksje… XX Festiwal Dramaturgii 
Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona” dostar-

czył mi ogromnie mocnych przeżyć, niejednokrot-
nie poruszył obszary dla mnie bardzo osobiste, był 
lustrem naszej codzienności, współczesności i moim 
własnym. Odnalazłam w nim bowiem coś też bardzo 
bliskiego. Zyskałam też nową wiedzę, doświadczenie, 
poznałam to, o czym wcześniej nie wiedziałam i to 
poruszyło mnie w sposób niezwykły. Jak się okazuje, 
z niektórych „łaźni” nie skorzystałabym za żadne 
skarby świata. Po raz kolejny przekonałam się za to , że 
monodram wcale nie musi być nudny. Taka re� eksja: 
nieprawdopodobnie genialnie wypadły w trakcie rze-
czywistości przedstawionej młode zespoły teatralne: 
Instytut Grotowskiego we Wrocławiu z tematem na 
czasie, niełatwym ani w prezentacji, ani w przekazie, 
a już na pewno nie w odbiorze, bo gdy „Zjemy Wasze 
dzieci z cebulą”, to każde odwiedziny będą spóźnione, 
a zwłaszcza te Teatru imienia Juliusza Słowackiego 
w Krakowie. Dlatego warto popatrzeć, jak żyją, jak 
czują „Inni ludzie” Teatru Barakah z Krakowa. Słowa, 
teksty jak bardzo wymowne, bo po prostu życiowe? 

Nie będzie pewnie zaskoczeniem, jak napiszę, że 
najbliżej mi do „Rzezi”. Nie to, że jakoś szczególnie ma-
rzyłabym, by zaprzyjaźnić się z Jakubem Szelą. Nawet 
chyba poznać bym go nie chciała… I nie znajduję też 
umiłowania szczególnego w okrucieństwie… Wręcz 
przeciwnie… Ale te kostiumy, tematyka historyczna… 
Choć epoka raczej co najmniej trudna do życia, to 
jednak jest coś w tym takiego, co mnie uwodzi? Wia-
domo… Klasyka szczególnie w teatrze! Choć aż tak 

klasyczna ta opowieść na pewno nie była. I te miażdżące 
po prostu fakty, że podziały, wieczne antagonizmy, 
kon� ikty są tak wciąż aktualne, uniwersalne. I zupeł-
na skrajność: hip-hop, czyli „Inni ludzie”. Jak pewnie 
wiecie, sama tańczę street dance, a przez niedalekie 
sąsiedztwo z nieżyjącym już legendarnym Magikiem 
z zespołu Kaliber 44, jakoś nieprawdopodobnie mocno 
rozumiem, co znaczy zajawka. 

A zajawkę to teraz zupełnie już ogromną mam na 
kolejną edycję Festiwalu Dramaturgii Współczesnej. 
Cieszę się, że mimo dziś tak bardzo wymagającej 
rzeczywistości, XX festiwal był bardziej niż udany. 
– Myślę, że to na pewno taki koloryt Zabrza – mówi 
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. – To pewna 
wartość Zabrza. Myślę, że Stanisław Bieniasz, który 
wymyślił festiwal, dziś bardzo by się cieszył, że jego 
dzieło nabrało takiego kształtu. Co roku na deskach 
Teatru Nowego pokazywane są naprawdę wartościowe 
sztuki. Cały zespół pracuje nad tym, by z całej Polski 
przyjechali do Zabrza wybitni twórcy – stwierdza 
Małgorzata Mańka-Szulik. 

Gratuluję organizatorom i wszystkim osobom w ja-
kimkolwiek stopniu zaangażowanym w wydarzenie. 
Kawał dobrej roboty! Dziękuję za zaproszenie. Mój 
udział w festiwalu jest to dla mnie absolutna wartość 
dodana. Na koniec podzielę się takim bardzo przy-
ziemnym wnioskiem… Na pewno zainwestuje w wy-
godniejsze buty. I jest w tym na pewno jakaś nadzieja.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Niczym moje za małe buty

A raczej jej dom - part two. „Dom lalki 2”. A w ogóle cóż za nietra� ony 
tytuł. Nie kojarzę bowiem, żeby jakakolwiek lalka była zwykła. Każda jest 
niezwykła! A jej dom? Z pewnością lalki wielu z Was, Drogie Czytelniczki, 
miały przepiękne domy. Z mebelkami, które zrobił tata, albo dziadek, 
w których na pięterko wchodziło się po schodkach… Hmmm? (Bywały 
też i takie lalki, które strzegły swych domów przed nieproszonymi goś-
ćmi… Albo które skutecznie lekceważyły i ignorowały, a nawet gardziły 
niegodnymi w ich mniemaniu adoratorami. Na ten temat rozprawiać 
można by bez końca… ) Tym czasem Teatr Nowy w Zabrzu na Festiwalu 
Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość Przedstawiona” zaprezentował 
swój najnowszy spektakl! Premiera odbyła się 9 października. W obsadzie: 
Magdalena Waligórska-Lisiecka, Jolanta Niestrój-Malisz, Anna Konieczna 
i Jarosław Karpuk. Reżyseria Katarzyna Deszcz.

Tekst Lucasa Hnatha z 2017 roku jest kontynuacją dzieła napisanego 
w 1879 roku przez Henryka Ibsena. (Mimo, że napisany 5 lat temu, jego 
akcja toczy się nadal pod koniec XIX wieku, tylko jakiś czas później po 
wydarzeniach u Ibsena). Główna bohaterka opowieści Nora po 15 latach 
po swoim odejściu z domu, powraca. Po co? Sami sprawdźcie, ale jak się 
pewnie domyślacie, jej nagłe i ponowne pojawienie się w życiu jej bliskich 
zaburza co najmniej ich świat, porządek, który starali się zbudować po 
jej zniknięciu. 

Porządek, ład? (Mocno dodatkowo zaakcentowany przez specy� czną 
scenogra� ę). No chyba nie do końca, bo powrót Nory nieco obnaża 
prawdziwe oblicze rodziny. Na pozór uporządkowane (no może nie jak 
rodziny z reklamy płatków śniadaniowych, bo to nie te czasy. Wówczas, 

ani płatków, ani zbytniego fraternizowania pomiędzy członkami rodziny 
nie było), ale na pewno z zachowaniem zasad, norm, ogólnie przyjętego 
społecznego ładu, który na zewnątrz nie budził zastrzeżeń, a tak napraw-
dę? Odwołując się do tekstu innej znanej pisarki, pozwolę sobie na taki 
komentarz: każdy ma po to swoje cztery ściany, żeby swoje brudy w nich 
prać… Oj tak! Tam niewątpliwie ręce można by do krwi zedrzeć, gdyby 
chciało się wyprać je wszystkie. Historia Nory odkrywa jednak coś jeszcze. 
Jak nasze wyobrażenia, oczekiwania wobec innych bywają błędne. I jakie 
są skutki tego, że tak bardzo się pomyliliśmy. Wówczas zabrakło być może 
szczerości i rozmowy, ale jak już wspominałam, czasy w których dzieje 
nasza opowieść były inne. Inna niż współcześnie była pozycja kobiet 
w rodzinie, w społeczeństwie. Jaki ostracyzm im groził, gdy próbowały 

wyjść poza pewne kanony. Nora poznała odpowiedź. Ciekawostka taka, 
że żadna z postaci „Domu lalki 2” nie jest zerojedynkowa, skrywa sekrety, 
ma swoje racje (!), w jej mniemaniu słuszne, dobre i jedynie właściwie. 
Co więcej myślę, że naprawdę je ma i że są słuszne. A na pewno takie, 
które nie nam oceniać. 

Niewątpliwie i po raz kolejny przekonamy się dobitnie (przykładów 
w literaturze, � lmie i teatrze znajdziemy mnóstwo!) co znaczy „Lalką 
być!” A szczególnie jeśli to Lalka Magdaleny Waligórskiej-Lisieckiej! Tak 
autentyczna i przejmująca, że jest to aktorstwo na miarę największych 
i najbardziej prestiżowych nagród teatralnych. Każda rola tego spektaklu! 
Jolanty Niestrój-Malisz (Ann Marie), pierwszej heroiny zabrzańskiej sceny, 
w takim wydaniu jeszcze nie widziałam. I jury festiwalu chyba też nie, bo 
aktorka i spektakl otrzymali nagrody. – Dla mnie to zaskoczenie – mówi 
Jolanta Niestrój- Malisz. – W tym roku było bardzo dużo dobrych spektakli, 
dużo dobrych ról i bardzo się cieszę, że moja Ann Marie, rola nieduża, 
choć znacząca dla spektaklu została zauważona i doceniona. „Dom lalki. 
2” gramy tylko w czwórkę i na scenie funkcjonujemy, można powiedzieć 
równorzędnie, więc dlaczego akurat ja? – zaznacza aktorka.

Jak zawsze znakomity i bezbłędny - jeden z moich ulubieńców Jarosław 
Karpuk (Torvald), a Anna Konieczna – nie wyobrażam sobie, że ktoś 
inny mógłby wcielić się w tak doskonale w postać Emmy. Zespół „Domu 
Lalki 2” stworzył po prostu wielkie kreacje! Dlatego bardzo, bardzo 
mocno podkreślam! Spektakl trzeba zobaczyć dla genialnego aktorstwa. 
Wypatrujcie w repertuarze. 

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

NIE�TAKA�ZWYKŁA�„LALKA”

Z taką sytuacją, że kupił za ciasne, jak sadzę, miał do czynienia chyba każdy. No ja nie-
stety właśnie ostatnio. Za małe, za ciasne, a w związku z tym tak niewygodne… że… 
w pewnym momencie pomyślałam nawet, że to chyba buty hiszpańskie…
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„Za treści zawarte w publikacji do� nansowanej ze środków WFOŚiGW 
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja”.
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Takie rzeczy tylko z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach!

Przypominamy, że Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach jeszcze do 19 listopada 
przyjmuje zgłoszenia w jednym 
z najważniejszych i największych 
konkursów w województwie 
śląskim związanym z ochroną 
środowiska - „Zielone czeki”. Na-
grody przyznawane są corocznie 
z okazji Dnia Ziemi, za działal-
ność na rzecz ochrony środowi-
ska. 

- W tej edycji konkursu chcemy przyznać 
nagrody w czterech kategoriach: Ekologiczna 
osobowość roku, Gmina przyjazna dla czy-
stego powietrza, Inwestycja proekologiczna 
roku oraz Programy i akcje na rzecz ochrony 
przyrody oraz edukacji ekologicznej. Kapi-
tuła będzie miała też możliwość przyznania 
nagrody specjalnej – wyjaśnia Tomasz Bed-
narek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Liczba kategorii, w porównaniu do ubie-
głego roku, została zmniejszona z pięciu do 
czterech. Zgodnie z regulaminem nomino-
wanymi mogą być: w kategorii Ekologiczna 
osobowość roku – osoba � zyczna; w katego-

rii Gmina przyjazna dla czystego powietrza 
- gminy wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie 
oraz miasta na prawach powiatu; w katego-
rii Inwestycja proekologiczna roku mogą 
wziąć udział bene� cjenci pomocy � nan-
sowej  z WFOŚiGW w Katowicach, którzy 
w 2020 roku zakończyli realizację zadania 

do� nansowanego ze środków Funduszu (z 
wyłączeniem osób � zycznych); w kategorii 
Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody 
oraz edukacji ekologicznej - organizacje 
pozarządowe (w rozumieniu ustawy z dnia 
23.04.2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i wolontariacie) z terenu województwa 

śląskiego prowadzące działalność proeko-
logiczną.

To druga edycja konkursu, w którym 
mogą brać udział już nie tylko osoby � zycz-
ne, tak jak było to dotychczas. W ubiegłym 
roku konkurs doczekał się sporych zmian 
organizacyjnych. 

- Zmieniliśmy m.in. regulamin, w którym 
wprowadziliśmy nowe kategorie, tak, żeby 
w konkursie mogły brać udział poza osoba-
mi � zycznymi, także gminy, przedsiębior-
stwa i organizacje pozarządowe. Mody� kacji 
po wielu latach uległy też logo i statuetka 
konkursu – dodaje Aleksandra Kuszka, 
dyrektor Biura katowickiego Funduszu.

Nagrodami w konkursie są „Zielone 
czeki” o wartości 10 tys. zł, statuetki i dy-
plomy honorowe.

Zgłoszenia do konkursu wraz z wnio-
skiem i uzasadnieniem można przesłać li-
stem poleconym, kurierem bądź dostarczyć 
osobiście do WFOŚiGW w Katowicach, 
przy ul. Plebiscytowej 19, do 19 listopada 
2021 roku do godziny 15.30. Listę laureatów 
poznamy do 31 grudnia 2021 r.

Pierwsze „Zielone czeki” z okazji Dnia 
Ziemi Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach przyznał w 1994 roku. Wśród 
dotychczasowych laureatów znajdują się 
pasjonaci ochrony środowiska - naukowcy, 
nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy, 
miasta i stowarzyszenia.

Szczegóły konkursu można znaleźć na 
stronie https://bit.ly/3vnyocx

Zielone Czeki

Jesień w kolorach zieleni?

 Nowoczesna pracownia biologiczno-chemiczna została dziś oddana 
do użytku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Joanny von Scha� gotsch-
-Gryzik. Jej wyposażenie zostało s� nansowane z dotacji WFOŚiGW 
w Katowicach, która wyniosła w sumie ponad 35 tys. zł. – Nowa sala 
dydaktyczna z pewnością przyczyni się do zwiększenia świadomo-
ści ekologicznej uczniów, pozwoli na zaprezentowanie procesów 
zachodzących w przyrodzie oraz uświadomi konieczność ochrony 
środowiska naturalnego – mówi wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Projekt w ramach programu „Zielona Pracownia 2021” polegał na 
gruntownej modernizacji dotychczasowej sali geogra� czno-chemicznej, 
wykonaniu prac remontowych i zaadaptowaniu pomieszczenia na 
nowoczesną pracownię biologiczno-chemiczną. Przedsięwzięcie pod 
nazwą „Nasza Ziemia” zakładało wyposażenie klasy w nowoczesne 
meble, w tym montaż blatu do mikroskopowania i zakup funkcjonal-
nych taboretów, z których mogą korzystać dzieci w różnym wieku.

W zielonej pracowni pojawiły się ciekawe pomoce dydaktycz-
ne, plansze edukacyjne, innowatorska tablica multimedialna, 
a także kosze do segregacji odpadów. - W ramach tej inicjatywy 
zostały zakupione zestawy edukacyjne dla 30 uczniów, opierające 
się na tematyce skupionej wokół trzech obszarów: wody, powietrza 
i energii - mówi Katarzyna Gul, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3. 

– Dodatkowo w nowej pracowni udało się umiejscowić stół do wy-
konywania doświadczeń chemicznych, który posiadaliśmy od kilku 
lat. Mam nadzieję, że teraz nauka będzie dla naszych uczniów czystą 
przyjemnością – dodaje z uśmiechem.

Ogólny koszt projektu wyniósł 43 866 zł. Ponad 35 tys. zł z wymie-
nionej kwoty pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pozyskanej w ra-
mach konkursów „Zielona Pracownia Projekt 2021” oraz „Zielona 
Pracownia 2021”.

W tegorocznej, siódmej edycji konkursu „Zielona Pracownia 2021”, 
WFOŚiGW pozytywnie ocenił 61 wniosków spośród 133, które wpły-
nęły na konkurs. W przeważającej większości odbiorcami konkursu 
okazały się szkoły podstawowe.

Celem konkursu jest utworzenie szkolnej pracowni na potrzeby 
nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geogra� cznych, 
geologicznych i chemiczno-� zycznych. W konkursie mogły wziąć udział 
placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Nadesłane wnioski 
oceniano biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni 
(wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, 
innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, 
wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku przy udziale środków 
z WFOŚiGW w mieście powstała podobna pracownia w Szkole 
Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka, z kolei w roku 2019 w: SP 
nr 1 w Nowym Bytomiu, w SP nr 25 w Halembie oraz w Niepublicz-
nej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Kochłowicach.

TEKST I ZDJĘCIA: UM RUDA ŚLĄSKA

Nowa ekopracownia
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Słysząc śląską gwarę, powracam 
do czasów dzieciństwa

Hanysy – wydarzenie, które śmiało można powiedzieć, mocno 
zakorzeniło się w świadomości mieszkańców Śląska, a na pewno 
rudzian. Co roku (w ubiegłym z powodu pandemii nie odbyło 
się) celebrowane 11 listopada, więc chciałoby się rzec, co to za 11 
listopada bez Hanysów. Pani współgospodarzy z pomysłodawcą 
Grzegorzem Poloczkiem edycji jubileuszowej. Jakie to uczucie?

Anna Guzik: Będę uczestniczyć w Gali Hanysów po raz drugi. 
Za pierwszym razem byłam zaproszona w roli gościa i laureatki 
Hanysa, tym razem wraz z Grzegorzem Poloczkiem będę gospo-
dynią wydarzenia. A zatem spoczywa na mnie również odpowie-
dzialność za ten wieczór. Cieszę się, że będę miała u swego boku 
Grzegorza, bo on wie wszystko o tej gali, gościach i jest kopalnią 
dowcipu i ciętych ripost. 

Ta edycja będzie wyjątkowa, inna niż poprzednie? Może Pani 
zdradzić nam co nieco szczegółów? 

AG: Przede wszystkim ze względu na pandemię w poprzednim 
roku Gala Hanysów niestety się nie odbyła, a miała być jubileu-

szową, a zatem jubileusz 25-lecia Hanysów świętować będziemy 
w tym roku. Szczegółów zdradzać nie mogę , bo Grzegorz Poloczek 
mnie zabije, a chcę jeszcze zagrać w tenisa.

Nie trzeba być Hanysem, by Hanysem zostać, czyli nie trzeba 
być Ślązakiem, by zrobić dla Śląska coś dobrego? 

AG: Nie trzeba być rodowitym Ślązakiem, aby zostać honorowym 
Hanysem. Hanysami nagradzane są osoby działające na rzecz Śląska 
i jego mieszkańców, w różnych dziedzinach. 

Pani to Hanyska podwójna? Sama Pani wszak odbierała już 
statuetkę Hanysa. Natomiast Pani korzenie też są śląskie, bo 
cytuję: „Guzik też jest ze Śląska”.

AG: Tak, konkretnie z Katowic, choć na miejsce zamieszkania, 
jako dorosła już osoba, wybrałam Bielsko-Białą. 

Śląsk zatem dla Pani to miejsce bliskie zarówno prywatnie, 
jak zawodowo (związana jest Pani między innymi z bielskim 
Teatrem Polskim), czy zgodzi się Pani, że Śląsk to obszar absolut-

nie magiczny? Jego specyfikę trudno chyba porównać z drugim 
podobnym w Polsce?

AG: No cóż, przede wszystkim nie jestem obiektywna, bo je-
stem Ślązaczką. Stąd pochodzą moi przodkowie, tu się urodziłam, 
wychowywałam, mam piękne wspomnienia związane z tym regio-
nem , ale też jako Ślązaczka mówię otwarcie, że zawsze marzyłam 
o tym, żeby mieszkać w pięknym miejscu, więc teraz mieszkam 
w Bielsku-Białej i mam widok na góry. Katowice lat 80-tych czy 
90-tych nie były tym kolorowym i zielonym miastem, jakim są 
teraz. Ale ten górniczy krajobraz mnie ukształtował, określił mój 
charakter i zawsze będę kochać to miejsce.

I ta specyfika cudownie wybrzmiewa: pięknym śląskim humo-
rem i zacnym przesłaniem na Śląsku, po śląsku między innymi 
właśnie przy okazjach takich jak Hanysy?

AG: Śląski humor, trochę mimochodem, trochę fatalistyczny, to 
jest coś co się po prostu ma albo się tego nie ma, jest niepodrabialny, 
a słysząc śląską gwarę wracam do czasów dzieciństwa.

No właśnie! A u Pani w domu raczej się mówiło, czy godało? 
AG: Mówiło, dziadkowie godali. 
Pandemia to czas niełatwy dla nas wszystkich, więc oby więcej 

takich pogodnych wydarzeń i osób, którym się jeszcze chce, dla 
siebie i innych?

AG: Podpisuję się pod tym zdaniem. Czas odosobnienia pokazał 
nam wszystkim, jak bardzo potrzebujemy kontaktu i ludzi wkoło, 
nie jesteśmy samotnymi wyspami. To wspaniałe, że są ludzie tacy 
jak Grzegorz , którzy tworzą coś, żeby ludzi łączyć. Podzielić jest 
znacznie łatwiej,  tak samo jak zburzyć. Zbudować coś nowego, 
stworzyć więź między ludźmi to pracochłonne i niełatwe zadanie, 
tym bardziej godne podziwu.

ROZMAWIAŁA: 
HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

ROZMOWA�Z�ANNĄ�GUZIK,�AKTORKĄ�TEATRALNĄ,�FILMOWĄ,�SERIALOWĄ�I�WSPÓŁGOSPODYNIĄ�JUBILEUSZOWEJ�25�GALI�HANYSY�2021
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Bo magia tkwi w … ścianach?
Chyba niepotrzebnie od razu tak patetycznie… 
No ale czy na pewno jest to tak przesadzone? 
Myślę, że wręcz przeciwnie, bo jak najbardziej 
prawdziwe. A przekona się o tym każdy, kto 
zobaczy wystawę stałą pod tytułem: „Muzeum 
Barbary i Stanisława Ptaków”. Ekspozycja, któ-
ra znajduje się w Dziale Teatralno- Filmowym 
Muzeum Historii Katowic obchodzi jubileusz 
10-lecia.

Magia, niezwykłość, charyzma… O jakże do tego miejsca 
pasuje mój patetyczny styl pisania, ale tak już niestety mam, 
że jak mnie coś zachwyca, to piszę o tym „na kolanach”. A w 
przypadku „Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków” sami 
przyznajcie, czyż nie jest to usprawiedliwione, uzasadnione. 
Bo kiedy po raz pierwszy zobaczyłam, doświadczyłam, to 
zachwycić się musiałam i na ten zachwyt „skazałam” po wsze 
czasy. Co więcej - każdą kolejną wizytę na klęczkach odbywam.

I nie będzie na pewno w tym nic odkrywczego, jeśli na-
piszę, że to wyjątkowość i niecodzienna aura gospodarzy 
tego miejsca tak działa! Mimo, że od śmierci Stanisława 
Ptaka minęło już 19 lat, a Barbara Ptak wyprowadziła się 
stamtąd jakiś czas potem, ich obecność czuć tam nadal, wręcz 
namacalnie. Bo otóż dzisiejsze muzeum, było przed laty po 
prostu mieszkaniem pary wybitnych artystów. I dokładnie 
w takim stanie, w jakim Pani Barbara je opuściła, zastanie je 
odwiedzający. Zobaczymy autentyczne wnętrza z meblami, 
kolekcją zdjęć rodzinnych, osobistych przedmiotów, takich jak 
na przykład przybory toaletowe. Ściany wypełniają projekty 
Barbary Ptak, zobaczymy też efekty realizacji niektórych 
z nich. – Od mieszkania do muzeum. Proces ten zadział się 
bardzo płynnie, naturalnie wręcz – mówi Katarzyna Gliwa, 
kierownik Działu Teatralno-Filmowego Muzeum Historii 
Katowic, który właśnie zawiera wystawę „Muzeum Barbary 
i Stanisława Ptaków”. – Spotkania z gośćmi muzeum są jakby 
kontynuacją spotkań prywatnych w domu artystów. Odbywało 
się ich bardzo wiele. I wypełniały je dyskusje o sztuce, tak jak 

to obecnie dzieje się w muzeum. Odwiedzają je osoby już 
może spoza grona znajomych Barbary i Stanisława, niemniej 
takie które w jakimś stopniu są z nimi związane, ale też i takie, 
które w ogóle nie znały artystów osobiście i przychodzą na 
przykład na odbywające się w naszym muzeum spotkania 
z dziennikarzami w ramach cyklu „Silesia Press Cafe” prowa-
dzonego przez red. Marię Trepińską lub artystami - w ramach 
„Salonu Sztuk” Krzysztofa Korwina-Piotrowskiego – zaznacza 
Katarzyna Gliwa. Albo takie, które tak jak ja raz się zachwyciły 
i wracają, by zachwycać się ponownie. – Stąd też wywodzi 
się najstarszy cykl spotkań, „Przyjaciele Barbary i Stanisława, 
trwający nieprzerwanie od listopada 2012. Ich atmosfera jest 
bardzo domowa – wyjaśnia. 

I tak jest rzeczywiście. Spotkania bowiem sprawiają wrażenie 
takich trochę na wpół prywatnych, a miejsce skłania do re� eksji 
nie tylko nad twórczością Barbary i Stanisława, ale do naprawdę 
inteligentnych i inspirujących rozmów. Akcentem artystycznym 
jest przeważnie , koncert, mini recital, czy wieczór poetycki. 
Trudno byłoby wymienić nazwiska wszystkich znamienitych 
gości, którzy pojawili się w progach muzeum, ale wśród nich 
znaleźli się między innymi: Sylwester Targosz-Szalonek, Robert 
Talarczyk, Joanna Kściuczyk-Jędrusik, Tadeusz Kijonka, Marta 
Fox, Arkadiusz Ławrywianiec.

„Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków” to miejsce o cu-
downej energii, o którą przed laty zadbali gospodarze. I ta ich 
energia, magia: pary o niesamowitej charyzmie i tytanicznym 
wręcz podejściu do pracy wyczuwalna jest tam w każdym 
przedmiocie (eksponacie) i rzecz jasna w … murach/ścianach. – 
Dla mnie jest ono ogromnie ważne – kwituje Katarzyna Gliwa.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
Dział Teatralno-Filmowy Muzeum Historii Katowic z eks-

pozycją stałą „Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków” – 
został ustanowiony placówką muzealną w 2011 roku, kiedy 
to Miasto Katowice odkupiło mieszkanie od Barbary Ptak 
i przekazało Muzeum Historii Katowic. Pierwotnie było Pra-
cownią Teatralno-Filmową, później przekształciło się w Dział 
Teatralno-Filmowy. 19 listopada 2011 roku została otwarta 
wystawa stała w muzeum. I właśnie 19 listopada 2021 roku 
rozpoczynamy świętować weekendowy jubileusz 10-lecia.
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ŚWIĘTUJMY�RAZEM���10�lecie!
-�wystawa�stała�„Muzeum�Barbary�i�Stanisława�Ptaków”��jubileuszowa�

metamorfoza�ekspozycji�projektów�i�kos��umów�Barbary�Ptak�ze�zbiorów�MHK

19�XI�(piątek)�Dział�czynny�od�12.00�do�20.00

godz.�12.00–20.00�-�„Wspomnień�czar...”�–�prezentacja�fi�lmów�dokumentujących�ekspozycje�muzealne�

i�wydarzenia�10�lat�działalności�Działu�(reminiscencje,�przypomnienie,�wspomnienia�naszych�Przyjaciół�

i�Gości)

godz.�12.00-�oprowadzanie�po�wystawie

20�XI�(sobota)�Dział�czynny�od�12.00�do�20.00

godz.�12.00�–�18.00�-�jubileuszowe�zwiedzanie�wystawy�(wyjątkowa�forma,�dodatkowe�atrakcje,�

projekcje�fi�lmów�i�pokaz�fotografi�i)

godz.�12.00�-�oprowadzanie�po�wystawie

godz.�18.00�-�„Przyjaciele�Barbary�i�Stanisława”�–�spotkanie�specjalne�

jubileuszowy�koncert��Joanny�Kściuczyk-Jędrusik�Akompaniament:�Ewa�Zug

21�XI�(niedziela)�Dział�czynny�od�12.00�do�20.00

godz.�12.00�-�oprowadzanie�po�wystawie

godz.13.00–18.00-�„Filmowo�i�wspomnieniowo”�–�dzień�z�fi�lmami�Krzysztofa�Korwina-Piotrowskiego�

Zaprezentowane�zostaną�fi�lmy�nakręcone�w�Dziale�podczas�spotkań�„Salon�Sztuk”�i�„Silesia�Press�

Cafe”�z�artystami�i�dziennikarzami,�oraz�podczas�koncertów��i�wernisaży�wystaw.

godz.�18.00�-�spotkanie�z�autorem�i�bohaterami�fi�lmów

Szczegóły�na�stronie:��Facebook:�Kopernika�11�Muzeum�Historii�Katowic��������������� ZAPRASZAMY!

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

listopad�2021
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p r o m o c j a

25-29 października w Zespole Szkół Tech-
nicznych nr 1  im. W. Korfantego  odbyło 
się spotkanie międzynarodowego projek-
tu „Special methods for special students” 
w ramach programu Erasmus +. Naszymi 
gośćmi byli partnerzy z Litwy, Łotwy, Tur-
cji oraz Portugalii. 

Platon powiedział kiedyś, że „wiedza nabyta pod 
przymusem nie trzyma się głowy”. Jak zatem sprawić, 
by wiedza bardziej „trzymała się naszych głów”? 
Jednym ze sposobów jest dostosowanie przekazu 
wiedzy do indywidualnych stylów uczenia się, co 
jest celem realizowanego przez wszystkie szkoły 
partnerskie projektu. Celem projektu jest również 
promowanie  kreatywności uczniów  i nauczycieli, 
poszukiwanie nowych innowacyjnych metod i form 
pracy oraz motywowanie uczniów do nauki. 

Zajęcia w ramach projektu były skonstruo-
wane tak, by pozwolić uczniom uczestniczyć                
w twórczych działaniach. Nie tylko miały one sty-
mulować ich zainteresowanie nauką języków obcych 
i aspektów kulturowych (szczególnie Europy), ale 
też rozwijały w ich umiejętności pracy w grupie, 
planowania, rozwiązywania problemów oraz uczenia 
się. Uczniowie wzięli również udział w warsztatach 

na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego 
oraz w warsztatach w Śląskim Międzyuczelniane 
Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych 
w Chorzowie.

Nie zabrakło warsztatów, które pozwoliły na lepsze 
poznanie się oraz integrację.  Bez wątpienia, atrakcją 
dla uczniów ze szkół partnerskich były wyjazdy do  
Auschwitz, Krakowa oraz do Wieliczki. Czas spę-

dzony z uczniami naszej szkoły był możliwością do 
poznania kultury, kuchni oraz zwyczajów Polaków. 
Na koniec tygodnia, uczestnicy projektu otrzymali 
certy� katy i pamiątkowe upominki.

Erasmus + wciąż obecny w ZTS nr 1 
im. W. Korfantego w Chorzowie

Obowiązujące przepisy postępowania cywilnego przewidują kilka 
sposobów na skuteczne dochodzenie swoich wierzytelności. Jednym 
z rzeczonych sposobów jest złożenie wniosku o wyjawienie majątku 
dłużnika. Poniżej zostanie streszczona niniejsza instytucja.

Jednym z pomocniczych sposobów doprowadzenia do wyjawienia 
majątku dłużnika jest tryb przewidziany w art. 913 i następne kodeksu 
postępowania cywilnego. Należy wskazać, iż „jeżeli zajęty w egzekucji 
majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub 
jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał 
w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania 
dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, 
gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw 
majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia według roty: „Świadomy 
znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że 
złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny”. Zatem ta 
instytucja zakłada, że dłużnik na polecenie sądu składa wykaz wszystkich 
części składowych swego majątku, a prawdziwość i zupełność tego wykazu 
stwierdza przyrzeczeniem. Obie te czynności są nierozerwalne i składają się 
na wyjawienie majątku. Celem postępowania w przedmiocie wyjawienia 
majątku jest uzyskanie przez wierzyciela informacji o majątku dłużnika 
dla zapewnienia skuteczności egzekucji świadczeń pieniężnych, lecz także 
świadczeń niepieniężnych. Rzeczony wniosek może być skierowany do 
dłużnika mającego zdolność sądową w rozumieniu przepisów prawa 
procesowego, a zatem będącego zarówno osobą � zyczną, jak i osobą 
prawną albo jednostką organizacyjną, która nie ma osobowości prawnej, 
której jednak ustawa przyznaje zdolność prawną.

Należy również pamiętać, iż wniosek o wyjawienie majątku możemy 
złożyć nie tylko w trakcie postępowania egzekucyjnego, ale również 
i przed jego wszczęciem. W takiej sytuacji musimy spełnić konkretne 
przesłanki, mianowicie wierzyciel:

l uprawdopodobni, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swojej należ-
ności ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi 
bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy;

l po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwał dłużnika do zapłaty 
stwierdzonej nim należności listem poleconym za potwierdzeniem 
odbioru, a dłużnik nie spełnił świadczenia w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

W pierwszym przypadku będzie chodziło o uprawdopodobnienie 
faktu, iż ze znanego nam majątku dłużnika (np. samochód o wartości 
10.000 zł, nieruchomość o wartości 80.000 zł, itp.) lub z uzyskiwanych 
przez dłużnika świadczeń okresowych (np. wynagrodzenie za pracę, 
świadczenia emerytalno – rentowe, itp.) nie zaspokoimy w pełni 
naszych roszczeń. Przepisy wymagają tutaj uprawdopodobnienia, 
nie zaś udowodnienia, co czyni to, iż wierzyciel podlega mniejszym 
rygorom w ocenie przez sąd zasadności składanego majątku.

W drugim przypadku będziemy mieli z sytuacją, w której uzyskamy 
tytuł wykonawczy (np. nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności) 

i wzywamy naszego dłużnika do spełnienia świadczenia w terminie 
14 dni, jednakże bezskutecznie. Należy pamiętać, iż takie wezwanie 
winno być wysłane listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru.

Dalej należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 914 k.p.c. „wniosek 
o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku składa się w sądzie 
właściwości ogólnej dłużnika”, a nadto, iż „do wniosku należy do-
łączyć odpis protokołu zajęcia lub inne dokumenty uzasadniające 
obowiązek wyjawienia majątku, a jeżeli wniosek złożono przed 
wszczęciem egzekucji, także tytuł wykonawczy”. Oznacza to, że 
w zależności od tego, czy żądanie wyjawienia majątku skierowane 
jest do osoby � zycznej, czy prawnej, sądem właściwym do rozpo-
znania sprawy będzie sąd, w którego okręgu dłużnik ma miejsce 
zamieszkania (lub pobytu), bądź sąd, w którego okręgu znajduje się 
siedziba dłużnika. Organem kompetentnym do przeprowadzenia 
postępowania o wyjawienie majątku jest tylko sąd rejonowy. Nadto 
musimy pamiętać, iż do wniosku musimy dołączyć odpowiednie 
dokumenty uzasadniające nasz wniosek.

Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika podlega opłacie sądowej 
w kwocie 40 zł. Można ją uiścić na rachunek bankowy sądu, do któ-
rego składamy wniosek, lub w znakach opłaty sądowej, naklejając je 
na nasz wniosek.

Z doświadczenia adwokata Dariusza Nowaka wynika, iż wierzy-
ciele coraz częściej korzystają z tego sposobu uzyskania informacji 
o majątku swojego dłużnika. Niewątpliwie niska opłata sądowa od 
wniosku oraz możliwość uzyskania cennej informacji o majątku 
dłużnika powodują to, iż omawiana tutaj instytucja może okazać się 
skutecznym sposobem na zaspokojenie dochodzonego roszczenia.

ADWOKAT DARIUSZ NOWAK
40-062 KATOWICE, 

UL. KILIŃSKIEGO 34

Wyjawienie majątku dłużnika



dzieje�się�w�Mysłowicach Nr 11 (70) l� 4�listopada�2021�r.www.goniec-gornoslaski.pl 9
p r o m o c j a



10
informator  Nr 11 (70) l 4 listopada 2021 r.

Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...

Święto�świąt�.�.�.
to�ten�dzień
obcy�ląd�.�.�.
bliski�cień.

Jestem�ja
byli�Oni�.�.�.
jedna�łza
czas�tak�goni�.�.�.

Ciepło�świec
welon�mgły
iść�czy�biec�.�.�.�?
Oni�.�.�.�my.

Drżący�cień
krzyk�czy�szept�.�.�.�?
dla�nas�dzień�.�.�.
dla�Nich�wiek.

Mija�czas�.�.�.
pamięć�.�.�.�śpi?
Oni�w�nas�.�.�.
noce�dni.

Hen�.�.�.�gdzieś�tam
póki�czas
ślemy�Wam
pacierz�nasz�.�.�.  ZBIGNIEW STRYJ

O Witkacym moglibyśmy rozmawiać, rozmyślać na wiele sposobów i chyba 
w nieskończoność, bo życie i twórczość wielkiego artysty to temat rzeka i jak 
mówi specjalistka w tej dziedzinie, która postać tę zgłębia od lat, Natalia Kruszy-
na, kuratorka wystawy „Witkacy i Asymetryczna dama”, nie da się go wyczerpać. 
I trudno jej nie wierzyć. 

Jej badania wskazują bowiem na to, że co jakiś czas poznajemy nowe wątki 
dorobku twórczego Witkacego. W tym przypadku splot jego losów z asymetryczną 
damą. Kim była i dlaczego tak zafascynowała twórcę, że portretował ją tak zapa-
miętali, że aż w końcu powstała oszałamiająco liczna kolekcja dzieł? Odpowiedzi 
na to pytanie szukajcie w Muzeum Historii Katowic na niecodziennej efemerycznej 
wystawie „Witkacy i Asymetryczna dama”. Proszę mi wierzyć, że jest to opowieść, jak 
z � lmu, serialu… I, biorąc pod uwagę specy� kę formy w jakiej wystawa powstała, 
nie jest to takie do końca takie niezasadne. Zarówno tematyka, jak i konwencja 
zaskakująca! Co najmniej… - Ta nietypowa wystawa przyciąga widzów możliwością 
dogłębnego poznania historii Witkacego i Asymetrycznej damy – mówi kurator 
Wystawy Natalia Kruszyna. - Układ chronologiczny w wyborze prac i innych 
eksponatów oraz w dostępnych na miejscu � lmach-opowieściach z cyklu „Obrazki 
z wystawy... i magazynów”, pozwala wczuć się w rozwój tajemniczej relacji między 
artystą i jego modelką. Widzowie, którzy coraz liczniej przybywają specjalnie na tę 
wystawę przekazują nam wyrazy uznania, mimo, że trzeba się spieszyć, by zdążyć 
na każdą, niepowtarzalną odsłonę wystawy między kolejnym wtorkiem a niedzielą. 
Bardzo cenią sobie możliwość zobaczenia w oryginale, tego o czym opowiada � lm, 
cieszy ich rozszyfrowywanie słynnych witkacowskich skrótów oraz poznawanie 
innych, często wybitnych postaci pojawiających się w orbicie artysty. Do tej pory 
widzowie mieli okazję zobaczyć trzy części, traktujące o spotkaniu Witkacego 
i Eugenii, o pierwszym roku ich bardzo intensywnej relacji, o jego autoportretach 
i 50. urodzinach, w których brała udział Asymetryczna – podkreśla kuratorka. 

Myślę, że na tyle rozbudziłam Waszą ciekawość, że postanowicie sami sprawdzić, 
co zadziało się w głowie Witkacego po spotkaniu z asymetryczną damą. A ja mam 
jedno podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Skusicie się? Zapraszam jako patron 
medialny! Nie zwlekajcie. Dzwońcie pod numer: 534-675-613 i odpowiedzcie na 
pytanie: jak nazywała się Asymetryczna Dama. Odpowiedź znajdziecie w naszym 
wywiadzie z kuratorką Natalią Kruszyną „Wskrzeszona w asymetrii” na www.
goniec-gornoslaski.pl.

Wystawę można zwiedzać do 5 grudnia.
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Muzeum Historii Katowic zaprasza: 
„Witkacy i Asymetryczna dama”

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

04.11� cz� godz.�9:30�i�11:30� Łysek�z�pokładu�Idy� Scena�Ateneum
05.11� pt� godz.�11:00�i�18:00� Łysek�z�pokładu�Idy�� Scena�Ateneum
06.11� so� godz.�11:30�i�16:00� Łysek�z�pokładu�Idy� Scena�Ateneum
09.11� wt� godz.�9:30�i�11:30� Łysek�z�pokładu�Idy� Scena�Ateneum
13.11� so� godz.�11:30� Calineczka� � Scena�Ateneum
14.11� nd� godz.�16:00� Calineczka� � Scena�Ateneum
16.11� wt� godz.�9:30�i�11:30� Calineczka� � Scena�Ateneum
17.11� śr� godz.�9:30�i�11:30� Calineczka� � Scena�Ateneum
18.11� cz� godz.�9:30� Calineczka� � Scena�Ateneum
20.11� so� godz.�11:30� Ile�Żab�waży�księżyc� Scena�Ateneum
21.11� nd� godz.�16:00� Ile�Żab�waży�księżyc� Scena�Ateneum
23.11� wt� godz.�9:30� Ile�Żab�waży�księżyc� Scena�Ateneum
24.11� śr� godz.�9:30� Ile�Żab�waży�księżyc� Scena�Ateneum
25.11� cz� godz.�9:30� Ile�Żab�waży�księżyc� Scena�Ateneum
27.11� so� godz.�11:30� Piaskowy�Wilk� � Scena�Ateneum
28.11� nd� godz.�16:00� Piaskowy�Wilk� � Scena�Ateneum
30.11� wt� godz.�9:30�i�11:30� Piaskowy�Wilk� � Scena�Ateneum�

DYREKCJA�TEATRU�ZASTRZEGA�SOBIE�PRAWO�ZMIAN�W�REPERTUARZE�

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

listopad�2021

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

KONCERT�ŻYCZEŃ������

SZLAGIEROWA�LISTA������

0�� ���1�
1� �� ��� � ��:

TELEWIZJA
NAZIEMNA

SIEMIANOWICKIE�CENTRUM

KULTURY-�PARK�TRADYCJI,

13.11.�GODZ.�18.00�

Spotkanie z jazzem 
światowej klasy

Na scenie Parku Tradycji wystąpią 
Adam Bul i Bernard Maseli. 

Bernard Maseli – światowej sławy mu-
zyk jazzowy. Od ponad 20 lat wykładowca 
na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej 
Katowickiej Akademii Muzycznej. Ka-
rierę rozpoczął wraz z zespołem WALK 
AWAY, współpracował z legendarnym 
trębaczem Milesem Davisem, kompozy-
torem Zbigniewem Preisnerem, gitarzystą 
Deanem Brownem, Urszulą Dudziak, Mi-
chałem Urbaniakiem, Lorą Szafran, Anną 
Marią Jopek, Grzegorzem Skawińskim, 
Mieczysławem Szcześniakiem i wieloma 
innymi. Jest autorem wielu kompozycji 
i aranżacji (również produkcje radiowe) 
i nagrał ponad siedemdziesiąt płyt.

Adam Bul – absolwent studiów ma-
gisterskich i podyplomowych Akade-
mii Muzycznej w Katowicach. Muzyk 
koncertujący i sesyjny. Współpracował 
z takimi wykonawcami jak: Marek An-
drysek, Bohdan Lizoń, Jacek Kasprzyk 
oraz jako solista współpracował z liczny-
mi orkiestrami. Znakomity siemianowi-
cki gitarzysta, laureat wielu konkursów 
gitarowych, twórca „Siemianowickiej 
Szkoły Gitary”.

Bilety do nabycia w kasach SCK i on-
-line na www.bilety.siemck.pl 

Scena�Ateneum�-�ul.�Św.�Jana�10
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NASZE RECENZJE

I nawet Dziki Zachód, który co poniektó-
rym wydaje się krainą mlekiem i miodem 
płynącą z naszym „Ślążkiem” równać się 
po prostu nie może. 

No chyba, że ten Dziki Zachód wydarza się na scenie 
Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Ru-
dzie Śląskiej, to godka na pewno nie robi się dziwna, 
ale jak najbardziej zasadna, jakże piękna i serce rośnie, 
że wciąż aktualna, kultywowana. A jeśli wybrzmiewa 
w komedii autorstwa i reżyserii Zbigniewa Stryja, to 
słuchanie jej jest jedną wielką przyjemnością. 

Rudzką Jesień Kulturalną inauguruje bowiem „Szeryf 
z Fryn City” – śląska komedia rodem z Dzikiego Zachodu. 
Opowieść powstała na kanwie historycznych wydarzeń, 
kiedy to Ślązacy emigrowali z rodzinnych ziem, właśnie 
ku zachodzącemu słońcu Wielkiego Kanionu i rozległej 
premii. Zobaczyć tę krainę i umrzeć! Ale żyć w niej? 
Niekoniecznie. Bez przesady i patetycznego dramatyzmu! 
Bo choć emocji wokół tejże opowieści nie zabraknie, na 
pewno będą one wyłącznie pozytywne: zabawne, radosne, 
sentymentalne, pełne wzruszeń i okraszone naszym do-
brym śląskim dowcipem. – Ślązacy mają piękne poczucie 
humoru – mówi Zbigniew Stryj. – A to w tym takim 
„sosie” westernowym daje taki ładunek, mam nadzieję, 

dla widza bardzo atrakcyjny – zaznacza. A o tym, że 
emigracja emigracją, ale nigdzie nie ma tak dobrze, jak tu 
na Śląsku przekonuje się nie tylko Siwy Erwin, ale i jego 
synowie: Ted i John, rodzina Rity w Czerni: Hanah i Nelly, 
a także tytułowy szeryf. Ale do tego trzeba fortelu, a nawet 
całej misternej intrygi. Na szali miłość, albo śmierć prosto 
z kolta. Na szczęście wygrywa to pierwsze, więc obejdzie 
się bez rozlewu krwi „prawie-ujka”. Bo warto pamiętać, 
że działanie szeryfa ma motywy szlachetne. Sam korzysta 
na tym niewątpliwie… odnajdując miłość.

Co trzeba mieć w głowie, a może sercu, żeby taki 
tekst: rymowany po śląsku, stworzyć? Pewne wartości, 
normy, dogmaty, które kształtują człowieka przez całe 
życie, o których dziś już pamięta i hołduje im niewielu. 
Za którymi się tęskni. Dlatego śnią nam się co najmniej 
„Indianery” we prochowcu. Ze snami się nie wygra. 
A kiedy nie dają nam spokoju, to myślę, że trzeba roz-
ważyć powrót na Śląsk, bo wtedy każdy szczęśliwy 
będzie. – Sprawia mi to ogromną przyjemność. Tekst 
pisany jest sylabotonikiem. To rzecz dla ludzi i o ludziach 

stąd. Bez udawania, przekłamywania, prostactwa, wul-
garności. O tym, co na Śląsku najbardziej wartościowe, 
najważniejsze – podkreśla reżyser „Szeryfa z Fryn City”. 

Opowieść na pewno w zawrotnym tempie, wartkiej 
akcji, ciekawej fabule i � nale, którego nikt się nie spodzie-
wa! Kostiumy chyba rodem z najbardziej hollywoodz-
kich westernów. Postaci prowadzone w sposób bardzo 
interesujący wielowymiarowy, na pewno nieszablonowe, 
a aktorsko… Sami się przekonajcie!

Mam nadzieję, że teraz już wiecie, co trzeba robić? 
Wnikliwie śledzić losy Erwina, Rity z szeryfem na czele 
w repertuarze MCK-u im. H. Bisty, ostrzyć ostrogi 
i galopem do Rudy Śląskiej. Gwarantuję, że nie tylko 
„spadniecie z krzesła” ze śmiechu, ale i oddacie się 
cudownej re� eksji nad pięknym, dobrym i prawym 
Śląskiem. Po prostu naszym!

Obsada: Anna Białoń, Joanna Romaniak, Nina Siwy, 
Jan Woldan, Krzysztof Wierzchowski, Jakub Podgórki 
i Zbigniew Stryj. Scenariusz i reżyseria: Zbigniew Stryj, 
scenogra� a: Zbigniew stryj i Paweł JaNic Janicki, oprawa 
fotogra� czna: Paweł JaNic Janicki, kostiumy; Dorota 
Zeliszek, ruch sceniczny: Agnieszka Ślusarek, inspi-
cjent i scenogra� czne motywy kwiatowe oraz gra� ki: 
Magdalena Chrostek.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Tylko na Śląsku…

GWIAZDY�GOTUJĄ

POLECA: KRZYSZTOF RESPONDEK

Taki�przepis�na�śląsko�smażonka.�Na�bogato.�U�
mie�od�dziada�pradziada�zawsze�tako�smażyli,�jed-
limy.
Smażonka�z�tomatom,�czyli�pomidorem.

Jak�ja�to�robia?�Można�z�tustym,�czyli�rozpuścić�
smalec�na�patelni,�ale�jo�wola�zawsze�boczek,�taki�
fajny� tusty� szpyrk.� Ja� się� to� pokroja,�wciepna� na�
rozgrzony�tyglik,�czyli�patelnio.�Jak�się�łon�wytopi,�

fajnie� zeskwierczy,� to� ten� tłuszcz� jest� nojlepszy,�
nojświeższy.�Potem�na�to�ciepia�troszka�cebuli,�jak�
mom�sznitlok,�to�troszka�sznitloka.�Można�jeszcze�
podbajerować� jakoś� paprykom.� Można� jeszcze�

troszka�kiełbasy,�ale�boczek�jest�już�tusty,�to�ta�kieł-
basa�nie�jest�konieczna.
Potem�szykuja�tomaty.�Najlepiej�takie�czerwone,�

dojrzałe,�mięciutkie.�Jo�to�jeszcze�sparza�gorko�wo-

dom,�żeby�ta�skórka�łodeszła.�I�dodowomy�na�ten�
wytopiony�boczek,�cebula,�sznitlok.�I�jak�się�z�tego�
zrobi�tako�jednolota�maż,�to�oczywiście�ciepia�jajka.�
Na�jedno�tomata,�to�dwa�jajka.�Ja�lubia�z�trzech�ja-

jek.�No�i�to�oczywiście�solymy,�pieprzymy,�wymie-
szomy.�Ja�zawsze�jak�som�se�robia�dla�siebie,�to�cze-
kom�aż�łona�się�zrobi�tako�ścięta.�Bo�moja�żona�woli�
tako�rzadko�i�tu�jest�zawsze�spór.�No�ta�smażonka�

z� tomatom,�to� lona�nigdy�nie�będzie� tako�twardo,�
ale�bardziej�wodnito.�Tako� elegancko�do�poszma-
rowanio�na�chlyb.�I�tak�se�jem.�Popijom�oczywiście�
herbatom�ze�cukrem�i�cytryną.

Osiągnąłem�już�w�tej�smażonce�chyba�jakiś�ideał,�
bo�ja�jesteśmy�gdzieś�ze�znajomymi�na�wczasach�i�
jest�możliwość�gotowania,�to�zawsze�mnie�proszą,�
żebym�rano�na�śniadanie�robił�smażonka.
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Niewątpliwie właśnie w nim się znajduję. A to za 
sprawą Grzegorza Cinkowskiego! Premiera mono-
dramu artysty odbyła się 8 października w Teatrze 
Nowym w Zabrzu.

Kiedy przed premierą próbowałam umówić się 
z nim na wywiad, doszły do mnie wieści, że być może 
wcale to nie będzie takie proste, bo otóż Grzegorz 
Cinkowski od wielu tygodni znajduje się w jakimś 
nieprawdopodobnym Kosmosie… Po spektaklu 
już wiem dlaczego… Co ciekawe… Samą mnie ten 
Kosmos wszech ogarnął… I jak sądzę każdego, kto 
zobaczył ten niezwykły spektakl. Monodram – chyba 
najtrudniejsza i najbardziej wymagająca forma sztuki 
teatralnej, po prostu wyzwanie zarówno dla aktora, 
jak i widza. Jakim mistrzem być trzeba, by przez bli-
sko godzinę skupić na sobie jego uwagę? A może po 
prostu Belfrem, Gustawem Konradem, czy Grzego-
rzem Cinkowskim? Inspirowany „Belfrem” autorstwa 
Jeana-Pierre’a Dopande’a „OdCinek” to, jak w trakcie 
wywiadu powiedział mi Grzegorz Cinkowski, bardzo 
intymne spotkanie z bohaterem. I tak jest w istocie. 
W nawiązaniu do tekstu belgijskiego pisarza Grzegorz 
Cinkowski kreuje po mistrzowsku, profesjonalnie, 
zupełnie na poważnie, a jednocześnie momentami 
bardzo zabawnie bohatera – OdCinka, prowadząc 
z widzem pewnego rodzaju dialog, momentami 
interaktywny, chwilami będący czymś w rodzaju 
osobistych zwierzeń, a nawet spowiedzi ze swojego 
dorobku twórczego, pracy w teatrze. Ukazuje nieby-
wały warsztat aktorski, charyzma hipnotyzuje wręcz 
widza! Grzegorz Cinkowski na scenie Teatru Nowego 
pojawia się w niemal każdym tytule repertuarowym. 
I nie ma chyba takiego, w którym nie byłby po prostu 
świetny: farsy i komedie, tragedie, a nawet bajki dla 
dzieci, klasyka i współczesność! I nagle pojawił się 
„OdCinek”. Z potrzeby, odpowiedniego momentu, 

podobnego czasu i miejsca, w którym znalazł się 
zarówno nasz bohater literacki, jak i sam artysta, 
a może z ogromnego dystansu do siebie? – Mam takie 
poczucie, że dzięki temu wyszedłem trochę z takiej 
swojej skorupy. Ten spektakl miał być i jest dla mnie 
pewnego rodzaju „odpleśnieniem”. Reżyserowi Błaże-
jowi Biegasiewiczowi się to udało, bo „odpleśniałem” 
i mam wrażenie że już nie dam się i sobie „zapleśnieć” 
ponownie – mówi Grzegorz Cinkowski. A zatem 
Katharsis, oczyszczenie. Feniks z popiołów.

Warto zwrócić też uwagę na cudowną analogię: Grze-
gorz Cinkowski, doświadczony, znakomity, z ogromnym 
różnorodnym dorobkiem scenicznym aktor i młody, 
zdolny, pełen świeżego spojrzenia na teatr reżyser Błażej 
Biegasiewicz. Zupełnie jak Belfer i jego uczeń! – jestem 
pod absolutnym wrażeniem Grześka – mówi Błażej 
Biegasiewicz. – Rozłożył te pingwinie skrzydła najsze-
rzej jak mógł i zaliczył niesamowity lot! Bo w trakcie 
spektaklu premierowego miałem wrażenie, że sam 
zaraz odlecę z krzesła. A mówić już tak na poważnie, 
to jest niesamowity proces tworzenia i pracy nad tym 
spektaklem. Ten czas, który wspólnie przeżyliśmy od 
samego początku, kiedy tak naprawdę wszystko miało 
być zupełnie inne, niż to co mogliśmy zobaczyć � nalnie, 

był przeżyciem i doświadczeniem niezwykłym. Cieszę 
się, że tra� liśmy na siebie i mogłem wysłuchać jego 
historii – podkreśla reżyser „OdCinka”.

Analizując „OdCinka”, zastanawiam się czy rze-
czywiście Gustaw Konrad jest warty marzeń tylu 
aktorów. Owszem, też darzę go sentymentem z racji 
i swoich tęsknot (nie, nie nigdy w życiu nie chciałabym 
zagrać tej roli… No… sami wiecie… Mickiewicz…!), 
ale żeby był to aż taki szczyt marzeń? Romantyczny, 
melancholijny, nieco patetyczny, a może po prostu 
nudnawy i depresyjny, a na pewno lekko zarozumiały, 
po prostu pozer, który wydawać się może, że czerpie 
wręcz � zyczną przyjemność ze swoich cierpień, a zatem  
w dodatku masochista! Literatura polska i zagraniczna 
proponuje przecież tylu fantastycznych bohaterów! 
A tu każdy: Gustaw Konrad, Gustaw Konrad? Niewąt-
pliwie Grzegorz Cinkowski przełamuje ten stereotyp 
i jestem bardziej niż przekonana, że po obejrzeniu 
monodramu artysty, każdy będzie teraz chciał grać 
OdCinka, a Gustaw Konrad odejdzie w zapomnienie 
niczym romantyczny miraż. – Nie, nie myślę, że nie. 
Gustaw Konrad jest rolą, która jest najważniejszą 
w polskim teatrze dla aktora i każdemu życzę, żeby 
spotkał się z Gustawem Konradem w jakikolwiek 
sposób, żeby „dotknął” tej postaci, miał szansę z nią 
pobyć. To ścieżka, którą można podążać przez wie-
le lat teatralnych – stwierdza Grzegorz Cinkowski. 
No dobrze. Niech zatem i tak będzie. Ja tym czasem 
polecam gorąco „OdCinka”. Grzegorz Cinkowski 
pokazuje bowiem, jak zupełnie inaczej można kreować 
i odkrywać sztukę, jaką jest monodram. Aktor nadaje 
jej nowe oblicze. Dla mnie jest to odkrycie na miarę 
zdobycia Mont Everest. 

Wywiad z artystą o przygotowaniach do „OdCinka” 
na naszej stronie: www.goniec-gornoslaski.pl.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

W Kosmosie „Belfra”? „OdCinka”?
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