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Sztuką na pokuszenie wodzić

Dzieciątko,�betylejka�i�choinka
Serdecznie�zapraszamy�na�imprezę�plenerową�„Śląsko�Wilijo”�do�chorzowskiego�skansenu.�

Historię�świętowania�Bożego�Narodzenia�na�Śląsku�–�Dzieciątko,�betlyjkę�i�choinkę�przybliży�Marek�Szołtysek.�

Opowiemy�też�o�tym,�jak�dawniej�kolędowano�i�zaprosimy�do�wspólnego�śpiewania�-��także�po�śląsku.�Przed-

stawienie�dla�dzieci�„Opowieści�z�zimowej�doliny”�wystawi�Teatr�Bajkowe�Skarbki�Śląska.�Na�scenie�zobaczymy�

„Jasełka”�w�wykonaniu�naszych�gości,�którzy�pod�czujnym�okiem�Stefana�Mazura�–�aktora�i�pracownika�Muzeum�

przygotowali�podczas�listopadowych�warsztatów�przedstawienie�oraz�posłuchamy�pastorałek�w�wykonaniu�

Zespołu�Pieśni�i�Tańca�Chorzów�oraz�Zespołu�Pieśni�i�Tańca�„Tysiąclatki”.

Piękne�ozdoby�i�barwne�stroiki�będzie�można�wykonać�na�warsztatach�rękodzieła,�które�czekają�na�gości�

w�spichlerzu�z�Wojkowic.�Na�świąteczne�potrawy�zaprosi�Koło�Gospodyń�Wiejskich�z�Rajczy.�Tradycyjnie�nie�

zabraknie�sianka�wigilijnego,�które�można�zabrać�od�domu.

Impreza�potrwa�do�16.00

MUZEUM�„GÓRNOŚLĄSKI�PARK�ETNOGRAFICZNY�W�CHORZOWIE”,�12.12.,�GODZ.12.00

I�oto�jest!�Patrzy�na�mnie�i�uśmiecha�się�pod�wąsem�z�honorowego�

miejsca�w�moim�domu.

To�oczywiście�Hanys!�Piękna�statuetka,�którą�miałam�zaszczyt�odebrać�

dla�Gońca�Górnośląskiego�z�rąk�Grzegorza�Poloczka!�W�roku�dla�Gońca�

jubileuszowym!�Aż�chciałabym�zanucić:�„Czekałam�na�to�tyle�lat!”...�i....�

Doczekałam�się!�Cokolwiek,�ktokolwiek�by�na�ten�temat�mówił,�ja�mówię�

dziś�tak:�„Marzenia�się�spełniają”!

Gali�Hanysów,�która�co�roku�odbywa�się�hucznie�w�Miejskim�Centrum�

Kultury�im.�Henryka�Bisty�w�Rudzie�Śląskiej�towarzyszyłam,�od�kiedy�

sięgam�pamięcią.�Dawno�temu�jako�reporterka�radiowa,�potem�„gońcowa”,�

jako�patron�medialny...�Patrząc�na�laureatów,�odbierających�statuetki,�

przyjmujących�gratulacje,�myślałam�zawsze:�„Jakże�cudownie�byłoby�

kiedyś�też�takiego�Hanysa�odebrać”.�I�udało�się!�Wyśniony,�wymarzony,�

wyczekany...�Emocje,�wzruszenia,�radość�tak�ogromna!�Tym�bardziej,�

że�Goniec�Górnośląski�został�wyróżniony�w�trakcie�Gali�Jubileuszowej�

25-lecia�Hanysów�w�tak�zacnym�gronie�jak�Arek�Gola,�Szczepan�Twardoch,�

Krzysztof�Wielicki,�Zdzisław�i�Andrzej�Truszyńscy,�Muzeum�PRL,�zespół�

Tulia,�Firma�Frib-ex�i�Ada�Rozewicz.�Jestem�przeszczęśliwa!

Hanysy,�jak�od�lat�podkreśla�Grzegorz�Poloczek,�to�nagroda�dla�osób,�

które�wcale�nie�muszą�pochodzić�ze�Śląska,�ale�swoim�działaniem�robią�

dla�Śląska�coś�dobrego.

Dzięki�Kapitule,�że�doceniła�w�ten�sposób�Gońca�Górnośląskiego!�To�

dla�mnie�jak�sen!�Nagrodę�tę�dedykuję�wszystkim�Czytelnikom�i�Przyja-

ciołom�gazety,�którzy�wspierają�moje�działania�z�sympa��ą,�życzliwością�

i�zrozumieniem,�dobrym�słowem.�To�dodaje�mi�siły�i�energii,�by�wciąż�

napędzać�reaktywację.�Dziękuję�za�zaufanie,�Kochani!�

HANNA�GRABOWSKA-MACIOSZEK

I nie ma chyba lepszego miejsca ku temu, niż rajski ogród… A jeśli tak, to tylko z Adamem i 
Ewą i … Niną Siwy.  Str.7

Od zawsze był moim marzeniem
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TU�ŻYJE�SIĘ�DOBRZE!

Gdzie?�W�Katowicach,�stolicy�Śląska.

Str.3 Str.�12



Tego Wam, Drodzy 

Czytelnicy, Przyjaciele 

życzę� ponad�wszystko.�

To� przy� okazji� Bożego�

Narodzenia, ale nie tyl-

ko.� Przeżywanie� jakie-

gokolwiek� wydarzenia�

razem,� w� gronie� zna-

nym,�lubianym�i�bliskim,�

to�wartość� zawsze�do-

dana.� Wartość� ponad�

wszystko� inne.� Móc�

dzielić� z� kimś� radości�

i� wzruszenia� to� dobro,�

powiedziałabym,� luk-

susowe,� bo� nie� każdy�

ma�to�szczęście�–�z�kim.�Bardzo�często�niedoceniane,�albo�po-

strzegane�jako�coś�banalnego,�zwykłego.�Radujmy�się�zatem�

wspólnie�w�zdrowiu!�Kolejny�rok…�i�następne…�RAZEM!

I�z�okazji�zbliżających�się�świąt…�Wszystkiego�Zdrowego!

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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PUNKTY DYSTRYBUCJI: 

KATOWICE�–�Muzeum�Śląskie,�Uniwersytet�Śląski�–�Rektorat,�
Miejski�Dom�Kultury�„Koszutka”,�Miejski�Dom�Kultury�Filia�„Dąb”,�
Gabinet�Weterynaryjny�„AS”,�Muzeum�Historii�Katowic,�ul.�Koperni-
ka�11,�Sklep�-�Serwis�Wrona�Sport,�AWF,�Biuro�Turystyczne�Wolta,�
Przychodnie�Unii�Brackiej,�Sekcja�Obsługi�Ubezpieczonych�NFZ.

CHORZÓW:�Muzeum�„Górnośląski�Park�Etnografi�czny”,�Cho-
rzowskie�Centrum�Kultury,�Miejski�Dom�Kultury�„Batory”,�Teatr�
Czarnego�Tła,�Czytelnia�Naukowa�MBP�i�fi�lie,�Muzeum�w�Chorzo-
wie,�Stadion�Śląski,�Starochorzowski�Dom�Kultury,�PTTK�Oddział�
w�Chorzowie�-�Polskie�Towarzystwo�Turystyczno-Krajoznawcze�
Chorzów,�Sekcja�Obsługi�Ubezpieczonych�NFZ,�Teatr�Rozrywki

ŚWIĘTOCHŁOWICE:�OSiR�„Skałka”,�Centrum�Kultury�Śląskiej�
Świętochłowice,�MBP,�Miejska�Biblioteka�Publiczna�(Centrala)�ul.�
Plebiscytowa;�Salon�Meblowy�Honoratka�ul.�Katowicka�30a;�Muze-
um�Powstań�Śląskich�ul.�Polaka�1.

SIEMIANOWICE�ŚLĄSKIE:�Urząd�Miasta,�Siemianowickie�
Centrum�Kultury,�Park�Tradycji,�Willa�Fitznera,�Jarzębina�–�Osiedle�
Tuwima�,�Biblioteka�Centralna�z�Filiami,�Muzeum�Miejskie.

MYSŁOWICE:�Mysłowicki�Ośrodek�Kultury,�Urząd�Miasta,�MBP�i�
jej�fi�lie,�Miejski�Ośrodek�Sportu�i�Rekreacji

BYTOM: Siedziba�fi�rmy�LED-BYT.PL,�ul.�Żeromskiego�5,�FHU�
Nucek�-�Roman�Nuckowski

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

ZABRZE:�Teatr�Nowy�Zabrze

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

Ale 6 lat od wznowienia druku. Minęło 
1 grudnia. Niewiarygodne, że to już 6 lat! 
Zleciało w tempie błyskawicznym. I działo 
się. Bo to było cudowne 6 lat. Obfitujących 
w szereg ciekawych wydarzeń, ważnych 
patronatów medialnych, rozmów z fascy-
nującymi ludźmi, interesujących wydań, 
blisko 3 tysiące wpisów na portalu www.
goniec-gornoslaski.pl, a co najbardziej 
satysfakcjonujące – fakt, że grono Od-
biorców, Czytelników i Przyjaciół Gońca 
stale rośnie. A w ostatnim czasie: nagroda 
Hanys odebrany z rąk Grzegorza Poloczka 
dla Gońca Górnośląskiego za wieloletnią 
działalność informacyjną i publicystycz-
ną w regionie. (Piszę o tym na str. 1). 
Wieloletnią, bo tytuł to nie 5,6 czy 7 lat, 
ale ponad poł wieku istnienia na rynku 
wydawniczym. A co poniektórzy, idąc 
chyba za linią programową naszej gaze-
ty, że trzeba mówić i pisać dobrze, miło 
i ładnie, a co najważniejsze dzielić się 
tym z innymi, postanowili się i ze mną 
swoimi odczuciami podzielić. Nasze dzia-

łania jubileuszowe mocno wspierają nasi 
lokalni artyści. W tym numerze możemy 
przekonać się na czym polega moc sióstr: 

Aleksandra i Anna Stryj (str. 4). Ja za to 
składam moc podziękowań! 

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

JAK�TO�SIĘ�ZACZĘŁO?�

WIERSZ 
URODZINOWY 

Dla�Gońca�Górnośląskiego:

To�już�5-te�urodziny,�
gdy�co�miesiąc�się�widzimy.

Dla�mnie�to�jest�bardzo�wiele�
-�jak�spotkanie�z�przyjacielem.�

O�kulturze�informuje,
dobre�wieści�przekazuje.
Pozytywne�emocje�buduje�

i�miłe�relacje�
z�Czytelnikami�kontynuuje.�

Niech�kolejne�5�lat�będzie
kolorowe�i�radosne,�

jak�płatki�kwiatów�
co�witają�wiosnę.

Niech�każde�następne�wydanie�
na�długo�z�nami�zostanie,�

by�tak�wspaniała�gazeta�
trwała�pięknie�
jeszcze�długie�lata

Czytelniczka�

z�Siemianowic.

Dla�takich�słów�warto�żyć!�A�na�pewno�utwierdzają�mnie�one�w�przekonaniu,�że�to�co�robię,�nie�jest�na�marne.�Na-

dają�sensu,�zapału,�entuzjazmu,�ochoty�do�dalszego�działania.�Jak�pięknie�wybrzmiewają�szczególnie�teraz,�gdy�jest�

mi�dane�świętować�5-lecie�od�wznowienia�druku�Gońca�Górnośląskiego!�Dokładna�data�to�1�grudnia�2020.�Wówczas�

dokładnie�minęło�5�lat.�1�grudnia�2015�–�wtedy�to�pojawiło�się�ponownie�po�3-letniej�przerwie�wydawniczej�pierwsze�

drukowane�wydanie.

Dziękując�za�każde�dobre�słowo,�gest,�pomoc,�na�zawsze�wdzięczna.

HANNA�GRABOWSKA-MACIOSZEK

Pierwszy�kolportaż�Gońca�Śląskiego.
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P R O M O C J A

Katowice, tu żyje się dobrze!
Koniec roku to czas podsumowań, stąd 
duża liczba publikacji, raportów i rankin-
gów, jakie ukazują się co roku właśnie w li-
stopadzie i grudniu. Wiele dotyczy jakości 
życia mieszkańców miast. W najważniej-
szych z nich wysokie miejsca zajmują Ka-
towice.

– Katowice stanowią jaskrawy przykład sposobu, w jaki 
Śląsk przechodzi swoją transformację. Dziś Śląsk nie roz-
brzmiewa już dźwiękami charakterystycznymi dla ciężkiego 
przemysłu. Katowice otworzyły się szeroko na światowy 
biznes i sektor nowoczesnych usług biznesowych, nie zapo-
minając o działaniach budujących rozwój zrównoważony, 
takich jak walka o czyste powietrze, elektromobilność 
i dbanie o miejską zieleń – mówi Marcin Krupa, prezydent 
Katowic. – Cieszę się, że działania miasta przekładają się 
na podnoszenie jakości życia jego mieszkańców – doda-
je prezydent.

KATOWICE�ZWYCIĘŻYŁY�W�RANKINGU�MIAST�

PRZYJAZNYCH�LUDZIOM

Ranking Miast Przyjaznych Ludziom to coroczny konkurs 
prowadzony przez magazyn Forbes. Najnowsza edycja ran-
kingu jest wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy punktację 
ustalano nie tylko za sprawą odpowiedzi ankietowych, ale 
również poprzez obiektywne wyliczenia jaką część środ-
ków ze swoich budżetów miasta wydają na obszary, które 
wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców, m.in. 
bezpieczeństwo, zaplecze mieszkaniowe, wsparcie społeczne.

Na pierwszą lokatę Katowic złożyło się 57 punktów 
ankietowych przyznanych za opis działań sprzyjających 
mieszkańcom, a także wyliczenia Forbes w trzech katego-
riach: wydatki na zaplecze mieszkaniowe i bezpieczeństwo 
– 15 pkt. Wydatki na wsparcie społeczne (m.in. dla rodzin) 
i edukację – 15 pkt., oraz wydatki na kulturę oraz zaplecze 
rekreacyjne – 13 pkt. Łącznie Katowice jako jedyne mia-
sto brane pod uwagę otrzymało trzycyfrową notę – 100 
punktów. Kolejne lokaty w pierwszej piątce zajęły: Łódź, 
Lublin, Gdynia, Poznań.

Kapituła konkursu zwróciła szczególną uwagę na „wy-
jątkowo wysoki budżet obywatelski” Katowic stanowiący 
ok. 1% całego budżetu miasta, gdy standardem wśród 
miast wojewódzkich jest ok. 0,5%, a także stworzenie de-
dykowanego Zielonego Budżetu w kwocie aż 3 milionów 
złotych. Doceniono też aktywność społeczną mieszkańców 
stolicy woj. Śląskiego, którzy co roku aktywnie uczestniczą 
w głosowaniu do BO.

II�MIEJSCE�W�RANKINGU�SAMORZĄDÓW�

RZECZPOSPOLITEJ

Zestawienie Ranking Samorządów jest przygotowy-
wane odrębnie dla miast na prawach powiatu, gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich. 
W rankingu nie jest uwzględniane miasto stołeczne 
Warszawa, ze względu na inny ustrój prawny oraz jego 
wielkość. Źródłem danych podlegających ocenie są 
informacje udostępniane przez Główny Urząd Staty-
styczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane 
przez władze lokalne w specjalnej ankiecie. Ostatecznie, 
Ranking ustala niezależna Kapituła, na której czele stoi 
były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wcho-
dzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, 

organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz 
dziennikarze Rzeczypospolitej.

Istniejący od 17 lat Ranking Samorządów Rzeczpospo-
litej to jedna z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych 
inicjatyw tego typu. Zgodnie z przyjętą metodologią, 
ranking wery� kuje skuteczność działań władz samorządu 
w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lo-
kalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości 
ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecz-
nej oraz w zakresie jakości zarządzania. Na tej podstawie, 
redakcja Rzeczpospolitej wyłania i pokazuje samorządy, 
które są najskuteczniejsze na tych polach. 

Jak wskazuje w uzasadnieniu wyników redakcja Rzecz-
pospolitej, Katowice wyróżniły się w obszarze dbałości 
o jakość życia mieszkańców, uzyskując najwyższą liczbę 
punktów. To zasługa m.in. wysokich wydatków na edukację, 
kulturę czy sport i rekreację, dzięki czemu mieszkańcy 
zyskują dostęp do lepszej oferty w tym zakresie.

Pierwsza nagroda w kategorii miast na prawach powiatu 
przypadła Gliwicom, trzecie miejsce zajął Kraków, czwarte 
Gdańsk, a piątą nagrodę zdobyło Opole. Wyróżnienie, za 
drugie miejsce odebrał prezydent Katowic, Marcin Krupa 
podczas uroczystej gali, która odbyła się 26 października 
br. w Warszawie. 

STOLICA�WOJEWÓDZTWA�ŚLĄSKIEGO�WYSOKO

�W�RANKINGU�„GMINA�DOBRA�DO�ŻYCIA”�

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 4 listopada 2021 
r. w Warszawie, ogłoszono wyniki ogólnopolskiego rankingu 
Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej. Kato-
wice zajęły 13 miejsce w zestawieniu w kategorii miast na 
prawach powiatu (w całym kraju jest ich 66). W tej kategorii 
najwyższą jakością życia mieszkańców mogą pochwalić 
się Warszawa (67,65 pkt.), Wrocław (64,63 pkt.) i Poznań 
(64,51 pkt.). Katowice, osiągnęły wskaźnik jakości życia na 
poziomie 59,69 co pozwoliło na zajęcie najwyższej pozycji 
w rankingu spośród wszystkich miast i gmin województwa 
śląskiego (2. miejsce Krzanowice, a 3. Bielsko-Biała), a tym 
samym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 

Chociaż to dopiero pierwsza edycja rankingu, ten zde-
cydowanie wyróżnia się formą wskazywania zwycięzców. 
Na rynku jest wiele zestawień, podsumowujących formę 
samorządów w wybranych - często wąskich - dziedzinach, 
dotyczących � nansów, ochrony środowiska czy oświaty. 
PAP postawił sobie ambitny cel stworzenia ogólnopolskiego 
rankingu, który będzie pokazywał jakość życia w gminach 
przez pryzmat całego wachlarza czynników. Jest to praw-
dopodobnie pierwsze tak wyczerpujące i szczegółowe 
terytorialnie ujęcie kilkudziesięciu różnych zagadnień.

Ranking opracowany został przez prof. dr. hab. Przemy-
sława Śleszyńskiego z Instytutu Geogra� i i Przestrzennego 
Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk (PAN). Na 
potrzeby zestawienia Autor opracował Wskaźnik Jakości 
Życia, będący sumą 48 wskaźników cząstkowych. Pod 
uwagę wzięte zostały m.in. wydatki inwestycyjne gmin, ich 
atrakcyjność migracyjno-osadnicza, jakość oświaty na ich 
terenie, ale także dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji czy 
zieleni. Autor rankingu przyjrzał się ponadto obciążeniu 
demogra� cznemu w samorządach, infrastrukturze kultu-
ralnej i dostępowi do Internetu. Do stworzenia rankingu 
posłużyły również mniej oczywiste wskaźniki, takie jak 
usłonecznienie czy klimatyczny bilans wodny.
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Muz(s)yka? Tylko gdy jest przyjemnością!
Zagadkowe to stwierdzenie… Bo wydawać by się mogło, 
że muzyka przyjemnością wyłącznie być może. Abstra-
hując rzecz jasna od pomyłek muzycznych, gdy komuś 
najwyraźniej coś muzycznie się wydaje… Kolokwialnie – 
gdy słoń na ucho nadepnie, to lepiej nie muzykować, bo 
wówczas to (szczególnie dla odbiorcy) przyjemność sła-
ba, a i wykonawca prędzej czy później umęczy się setnie. 

Jeśli jednak powyższe się nie wydarza, to niemożliwym jest, by 
muzyka przyjemnością nie była… No otóż niekoniecznie, bo jeśli to 
„musyka”… to może być różnie… A do tego, jeśli od urodzenia „na-
siąka” się wszystkim, co artystyczne… Sprawy komplikują się jeszcze 
bardziej. – Dla mnie od zawsze najważniejszy był wyznacznik: pasja 
niech pozostaje pasją. I pozostaje w takim wolnym miejscu, obszarze 
w życiu, w którym człowiek realizuje się i może odetchnąć od tego, 
co jest obowiązkiem – mówi Aleksandra Stryj, wokalistka, autorka 
tekstów piosenek, utworów poetyckich, realizująca wiele projektów 
muzycznych. – I gdy w ten obowiązek się nie przeistacza, gdy nie 
pojawia się ten czynnik „musieć”, to wtedy postać tej pasji jest czystsza 
i przyjemniejsza. Wtedy bardziej się człowiekowi chce. Dla mnie muzyka 
to azyl, możliwość ucieczki. Oczywiście, zawodowo również robię to, 
co lubię, niemniej zawsze praca wiąże się z takim lekkim przymusem, 
obowiązkiem. Wspaniałe i niesamowicie zdrowe dla psychiki jest to, 
gdy po serii rozsądnych obowiązków wchodzę w ten muzyczny świat, 
w którym nic nie muszę, wszystko chcę – stwierdza Aleksandra, która 
na co dzień uczy języka niemieckiego w Liceum Sztuk Plastycznym 
w Gliwicach! Zaiste zadziwiające! Nie od dziś wiadomo, że nie ma 
chyba trudniejszej misji, niż ,,cudze dzieci uczyć” i to w dodatku 
w szkole artystycznej…  Tu bowiem moc tego wektora artystycznego 
oddziaływuje bardzo silnie…  - Młodzież jest fantastyczna, ale jednak 
trzeba mieć na uwadze, to że to młodzi artyści! Wrażliwcy z głową 
w chmurach – zaznacza Aleksandra Stryj. I chyba nie napiszę teraz nic 
odkrywczego, że połączenie tych dwóch czynników, daje mieszankę 
co najmniej „egzotyczną!”

- Artystyczne „nasiąkanie” ze strony taty to jedno, a jest przecież ta 
druga połówka, która u mnie zaszczepiła świat medyczny. Nasza mama 
jest � zjoterapeutką – mówi Anna Stryj, wokalistka wielu muzycznych 
realizacji, a na co dzień położna w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka 
w Zabrzu. – I od kiedy pamiętam zawsze bardzo chętnie sięgałam do 
jej biblioteczki i akurat ja nasiąknęłam tym właśnie światem i bardzo 
sobie to chwalę – podkreśla. 

Od najmłodszych lat Anna i Aleksandra brały udział w teatralnych 
spektaklach, konkursach recytatorskich, literackich. Zawodowo zdecy-
dowały jednak, że pójdą w zupełnie innych kierunkach… By uciec od 
rozpoznawalnego nazwiska? Jak mówi Anna Stryj, w nieartystycznym 
wyborze drogi zawodowej najbardziej cieszy ją i motywuje fakt, że 
sama toruje sobie swoje ścieżki, bez tak zwanych „pleców”, bez podej-
rzeń protektorstwa. – To kwestia naszych doświadczeń – podkreśla 
Aleksandra. – I skumulowały się one w takich momentach, w których 
najdotkliwiej się je odczuwa. Kiedy jeszcze jako dzieci po raz pierwszy 
realizowałyśmy coś same, a dostawałyśmy „po głowie” takimi niewy-
brednymi hasłami, jak nam to ktoś coś załatwił, „wychodził”, czy zrobił 
za nas. Niestety wiele osób w ogóle nie myśli takimi kategoriami, że 
młody człowiek też coś potra� , że może coś wartościowego i ważnego 
zrobić sam. Jak się okazuje, niektórzy mają problem, by rozróżnić 
inspirację, od robienia czegoś za kogoś. Wiele było niestety takich 
sytuacji, które podcinały nam skrzydła i skutecznie odbierały nam 
ochotę do robienia czegokolwiek, co miało wydźwięk artystyczny i na 
bardzo długo w ogóle „odcięłam się” od tego świata. - Ja z kolei z tego 
powodu dużo, dużo później, niż Ola w niego „weszłam” – mówią.

Na szczęście dziś to przeszłość! Na szczęście! Bo te dwie piękne doro-
słe już kobiety są świadome własnej wartości, umiejętności i talentu… 
muzycznego. I na szczęście nie zaniechały i twórczej samorealizacji. 
Własne kapele, ciekawe projekty muzyczne, a dla odbiorcy przyjemność 
słuchania, patrzenia. – Obecnie razem z Łukaszem Hallkiem tworzymy 
projekt, będący jakby pokłosiem wcześniejszej aktywności Łukasza, 
który na kanale You Tube tworzył utwory zaaranżowane wyłącznie na 

bas. Warto wspomnieć, że wcześniej już spotkaliśmy się z Łukaszem 
przy okazji Teatralnych Zaduszek Bluesowych w Teatrze Nowym 
w Zabrzu. Potem wskutek pandemii, trochę też z braku czasu nasz 
zespół rozpadł się, każdy poszedł w swoją stronę. I dla mnie nastąpił 
taki przestój artystyczny, aż do początków tego roku, kiedy poczułam, 
że chciałabym coś ponownie zrobić, „wejść” w jakiś projekt. Zapyta-
łam zatem Łukasza, czy nie chciałby do swoich aranżacji basowych 
dodać wokalu – jeden, dwa utwory i zobaczymy, co dalej, bo projekt 
i współpraca rozwijają się interesująco – mówi Anna Stryj. – To na 
pewno coś  nowego na rynku muzycznym. Nie kojarzę bowiem, 
w każdym razie do moich uszu dotychczas nie dotarł duet na bas 
i wokal. Skupia uwagę, pięknie wycisza, uspokaja, ale ten tak zwany 
pazur w niektórych utworach pozostaje – kwituje. – Ja zaczynałam 
od piosenki aktorskiej, bo zawsze czułam się pewniej mówiąc do 
ludzi, niż śpiewając, stąd udział w konkursach recytatorskich. A z 
tym śpiewaniem, to było tak, że chyba długo nie mogłam uwierzyć 
w to, że mogę śpiewać i ta piosenka aktorska (czyli rodzaj subtelne-
go wokalnego oszustwa) była takim bezpiecznym azylem: ja coś ze 
scenicznym przejęciem powiem, ktoś mi zagra… Ale z czasem dzięki 
wielu przyjaźniom – między innymi kompozytorowi Grzegorzowi 
Jurczykowi – to jedna z najważniejszych muzycznie dla mnie osób 
- udało mi się rozwinąć wokalnie. Zaczęłam śpiewać coraz bardziej 
różnorodny repertuar, pozostając jednak wierna tej piosence aktorskiej, 
bo dla mnie najważniejsze zawsze było, by widz poza „tupaniem”, 

słuchał. I miałam to szczęście, że w „moim” liceum plastycznym 
spotkałam nauczycieli z pasją i to nie tylko tą nauczania. Okazało się, 
że tworzą też swój zespół rockowy. Ja i rock? Zawsze powtarzałam, że 
ja „tego” nie słucham! No, ale okazało się, że jest inaczej: jedna, dwie 
próby. Masa pozytywnej energii, wzajemnej Inspiracji i genialnych 
kompozycji… Muzyka, rockowe brzmienie zyskały wokal I teksty. 
Bardzo się zgraliśmy, zaprzyjaźniliśmy i zaczęliśmy czuć po prostu tę 
sama muzykę – dodaje Aleksandra. Dziś zespół Rokotus, w którego 
skład wchodzą wspaniali muzycy-pasjonaci: Krzysztof Palińska, Jo-
anna Palińska, Michał Urbańczyk, Marcin Kidawa, Andrzej Hantszel 
i Aleksandra Stryj dzieli się ze swoimi fanami na koncertach oraz za 
pośrednictwem YT, Spotify czy Apple ponad 10 autorskimi kawałkami. 
Poezją ubraną w klasycznego, energetycznego rocka. A wszystko to 
powstało w niecały rok! 

No to jeśli tak, to każdy chyba przekonać się powinien, jaką przyjem-
ność daje i jaką moc i siłę ma muzyka obu sióstr. Sióstr-przyjaciółek. 
To nie do przecenienia. – Wiele osób nas o to pyta – mówią Ania 
i Ola. – Skoro pytanie to padło po raz któryś, to chyba trzeba pomyśleć 
rzeczywiście o czymś wspólnym. To mogłoby być naprawdę cieka-
we… - zamyślają się. - Na pewno nie byłoby problemu z terminami 
i miejscami prób – żartują.

A ja jestem o tym bardziej niż przekonana! Czekam zatem nie-
cierpliwie na ten siostrzany sukces! Bez „musyki”. Z przyjemnością!

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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„Za treści zawarte w publikacji do� nansowanej ze środków WFOŚiGW 
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja”.
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Sezon grzewczy w pełni. A zatem ze szcze-
gólna troską i wnikliwością powinniśmy 
pochylić nad tematem, jakie może mieć 
on skutki dla naszego powietrza. A o to, 
by było coraz mniej zanieczyszczone dba 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Sztandarowy Program WFOŚiGW „Czyste 
Powietrze” od lat wpływa na polepszenie stanu 
naszej wojewódzkiej atmosfery. Samorządy, któ-
re przystąpiły do programu, dały realną szansę 
swoim mieszkańcom na wymianę starych pieców, 
kotłów tak zwanych „kopciuchów” na nowoczes-
ne, a przede wszystkim ekologiczne, w których 

palenie nie odbija się niekorzystnie na powietrzu. 
Można zatem powiedzieć, że coraz więcej czystego 
powietrza i „Czystego Powietrza”. Przypomnijmy, 
że prawie dwa tysiące gmin przystąpiło do pro-
gramu „Czyste Powietrze”, decydując się między 
innymi na utworzenie i prowadzenie punktów 
konsultacyjno-informacyjnych. Rola samorządów 
tu jest kluczowa. 

Podstawą jest bezustanne edukowanie i podno-
szenie świadomości społeczeństwa w temacie, co 
my jako osoby indywidualne możemy zrobić, by 
wpływać na czyste powietrze. A zatem uświada-
mianie! Z myślą o samorządach, które są najbliżej 
swoich mieszkańców WFOŚiGW przygotował drugi 
cykl bezpłatnych webinariów #AkademiaCzystego-
Powietrza2021. Przewodnik po zreformowanym 

w 2020 roku programie „Czyste Powietrze” to przy-
datne źródło informacji zarówno dla pracowników 
gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych, 
eko-doradców, jak i wnioskodawców zaintereso-
wanych dotacjami na wymianę tzw. kopciuchów 
i ocieplenie domów. 

Po ostatniej wizycie w mojej ulubionej Wiśle, 
stwierdzam niechętnie, ale uczciwie, że wiślański 
pejzaż nadal dymi. I odczuwam to bardzo boleśnie. 
Ja, która do tejże niedużej górskiej miejscowości 
jeżdżę nieprzerwanie niemal od 40-tu lat i mojego 
uwielbienia dla niej nawet zadymiony krajobraz 
nie zmieni. Natomiast pytanie, co poczuje tu-
rysta, który z polecenia czyjegoś odwiedzi ten 
beskidzki kurort? Kurort bo przecież Wisła to 
miasto zdrojowe. „No ładny mi zdrój” – pomyśli 

pewnie najoględniej, ale być może i użyje bardziej 
dosadnych słów na temat rozczarowania tamtej-
szym powietrzem.

Warto podkreślić, że Wisłę odwiedzałam z koń-
cem listopada, kiedy aura jeszcze, choć na pew-
no „grzewcza”, nie była aż tak surowa w niskie 
temperatury. Lecz, gdy zima nastanie? Miejmy 
nadzieję, że krajobraz wiślański nie zniknie za 
mgłą smogową. No cóż, jak ostatnio się przeko-
nałam: marzenia się spełniają, więc i być może i to 
o „Czystym Powietrzu” w Wiśle i nad Wisłą też… 
czego wszystkim mieszkańcom Wisły, turystom 
i sobie życzę!

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
Więcej na temat „Czystego Powietrza” na www.

wfosigw-katowice.pl

Wokół „Czystego Powietrza”

Jubileuszowy Certy� kat 
EMAS

WFOŚiGW w Katowicach został nagrodzony 
jubileuszowym certy� katem EMAS. To szcze-
gólne wyróżnienie, przyznane przez Komisję 
Europejską dla najdłużej działających organi-
zacji zarejestrowanych w europejskim systemie 
ekozarządzania i audytu EMAS. 

Certy� kat odebrali w siedzibie Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska w Warszawie prezesi 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
Tomasz Bednarek i Adam Lewandowski oraz 

przewodniczący Rady Nadzorczej Funduszu 
Maciej Mucha.

Przy okazji na konferencji zorganizowanej 
przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz 
Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska zapre-
zentowano perspektywy rozwoju EMAS w Pol-
sce. System ekozarządzania i audytu EMAS to unijny 
system certy� kacji środowiskowej. Mogą w nim 
dobrowolnie uczestniczyć organizacje, przedsiębior-
stwa, instytucje i urzędy, które spełniają najbardziej 
wyśrubowane wymagania środowiskowe.
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Moja praca – zmęczenie, bez którego 
ciężko żyć

W okresie przedświątecznym nasze myśli wędru-
ją już ku choince, prezentom, zakupom, zapachom 
przyrządzanych potraw na bożonarodzeniowy 
stół, czyli ku temu wszystkiemu, czego na pewno 
nie można nazwać pracą, no chyba że ktoś jest 
artystą. Dla ludzi sceny nie jest bynajmniej czas 
wyciszenia, odpoczynku, ale intensywnej pracy?
Beata Marczewska: Hahahaha! Jak pomyślę 
o zakupach, przyrządzaniu potraw, porządkach 
przedświątecznych… To jest dopiero ciężka pra-
ca. Bardzo lubię złote myśli;  jedna z moich ulu-
bionych to cytat z Konfucjusza: „Wybierz pracę, 
którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego 
dnia więcej w Twoim życiu”.  Oczywiście nie ozna-
cza to, że moja praca mnie nie męczy, ale jest to 
zmęczenie, które lubię, bez którego ciężko żyć. 

Od pewnego czasu obserwuję taki trend, sama 
za nim podążam chętnie, że coraz częściej, zamiast 
całe święta spędzać przy „garach” w kuchni, albo 
uprawiać maraton odwiedzin, chcemy „wyrwać” 
też z nich coś dla siebie, na przykład pójść do te-
atru, na koncert. I to jest chyba dobry kierunek, 
natomiast każdy medal ma dwie strony: dla Pani 
taka chęć oznacza konieczność pójścia do pracy.

BM: Faktycznie tak jest. Myślę, że czasy gotowania 
przez 3 dni, a potem siedzenia przy stole przez 3 
dni już się kończą. Chyba bardziej chodzi o to, żeby 
pobyć razem w spokoju w tym pędzącym świecie, 
zatrzymać się, porozmawiać, a nie dalej pędzić, 
tylko tym razem w kuchni czy z odkurzaczem. My 
wybieramy z rodziną aktywne spędzanie czasu. 
W Wigilię lodowisko, basen, a w Boże Narodzenie 
kino i spacery po różnych miastach Śląska i oglą-
danie świątecznych iluminacji. Pod warunkiem 
oczywiście, że święta spędzamy razem.  Jeśli chodzi 
o koncerty i spektakle stricte podczas Świąt Bożego 
Narodzenia, to raczej rzadko zdarzają nam się takie 
imprezy w Polsce. Od kilku lat natomiast, niemalże 
co roku, wyjeżdżamy w tym okresie z moim ze-
społem do Wilna. Gramy po 6-8 przedstawień dla 
dzieci 26 i 27 grudnia. 

Wyobrażam sobie, że Pani w okresie świątecz-
nym pracuje tym bardziej, bo przecież to nie 
tylko teatr, ale i prowadzenie imprez, a okres 
okołoświąteczny, a szczególnie sylwestrowo-no-
woroczny ob� tuje w takie wydarzenia, a może 
jest zupełnie inaczej?

BM: Niestety wszystkie ważne daty, które inni 
ludzie świętują w szczególny sposób lub po prostu 
mają wolne i odpoczywają z rodziną, ja spędzam 
w pracy. Sylwester, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień 
Matki, Dzień Dziecka, Mikołajki,  czy czasem nawet, 
tak jak wspomniałam Święta Bożego Narodzenia… 
Moja rodzina jest w tym temacie wyrozumiała. Może 
z racji konieczności, nie przykładamy dużej wagi 
do konkretnych dat, bo nie możemy sobie na to 
pozwolić. Dzień Dziecka robimy sobie np. zamiast 
1 to 4 czerwca, a Święta Bożego Narodzenia, jeśli 

możemy, spędzamy razem, a jeśli nie, to np. mąż 
zabiera dzieci do rodziny, a potem między świętami 
a Sylwestrem wyjeżdżamy na kilka dni w ciekawe 
miejsce i „świętujemy” chwilę później niż wszyscy. 

Swoją obecnością uświetni Pani między innymi 
Opłatkowy Salon Artystyczny Miejskiego Domu 
Kultury „Koszutka”.

BM: Będzie nam bardzo miło. Często gościmy 
w Domu Kultury „Koszutka”. Czujemy się tu jak 
w domu.

Co się zatem wydarzy na scenie? Będzie wspól-
ne kolędowanie?

BM: Postaramy się zachęcić uczestników Opłat-
kowego Salonu Artystycznego do wspólnego ko-
lędowania – jak na spotkanie rodzinne przystało.

W dobie pandemii, kiedy instytucje kultury 
były co chwilę zamykane i otwierane, to czy każdy: 
aktor i widz, chce tym bardziej skorzystać na tym 
otwarciu, żeby zobaczyć i zagrać jak najwięcej?

BM: Różnie to wygląda. Jeśli chodzi o widzów, to 
raczej obserwuję odwrotny trend. Przez pandemię 
ludzie odzwyczaili się od kultury. Wiele ośrodków 
kultury ma problem z zapełnieniem widowni na 
organizowane wydarzenia artystyczne. Oczywiście 
są wyjątki.  Myślę, że wynika to z wielu czynników 
– niektórzy się boją, niektórzy stwierdzili, że nie jest 

im to niezbędne do życia, niektórzy się rozleniwili – 
łatwiej jest obejrzeć serial w TV, niż wyjść z domu, 
ubrać się, dojechać i często jeszcze zapłacić na bilet.

Jeśli chodzi o artystów, to część z nich stara się 
skorzystać z każdej okazji, żeby odrobić straty, ale 
też wielu aktorów, muzyków spojrzało z innej per-
spektywy na życie. Okazało się, że w jednej chwili 
stracili możliwość wykonywania zawodu na bardzo 
długi czas i przewartościowali swoje priorytety. 
Nauczyli się doceniać rodzinę, odpoczynek, czas 
z przyjaciółmi. Nie gonią już tak… Myślę, że jest 
pół na pół. 

Święta Bożego Narodzenia to piękne tradycje 
zwłaszcza te regionalne. Ale też i nasze własne 
domowe. Czy u Pani są takie typowo rodzinne, 
których na przykład nie ma nigdzie indziej?

BM: Wigilię zawsze udaje nam się spędzić 
razem i ponieważ często jest to jedyny wspól-
ny dzień świąteczny, to faktycznie staramy się, 
żeby był wyjątkowy. U nas prezenty przynosi 
Pierwsza Gwiazdka. Co roku robimy z mężem 
dużo wcześniej wywiad z dziećmi, co chciałyby 
dostać, o czym marzą i staramy się te marzenia 
spełnić. W Wigilię, jak tylko zaczyna robić się 
ciemno, wychodzimy z dziećmi z domu i szukamy 
Gwiazdki. W trakcie zamieszania związanego 
w ubieraniem się, podrzucamy prezenty. Kie-
dy wracamy, jest szaleństwo. Jesteśmy w tym 

mistrzami! Moja córka, która ma 10 lat do tej 
pory wierzy, że Gwiazdka istnieje i kłóci się 
z innymi dziećmi, które próbują ją uświadomić. 
Czasem śmiejemy się z mężem, że może już czas 
powiedzieć jej prawdę… Ale to jest takie słodkie.

Mamy też swoje tradycje trochę nietypowe. Ta-
kie, które pozwalają spędzić wspólnie czas. Np. co 
roku kupujemy nowe puzzle, składające się z jak 
największej ilości elementów i dość skomplikowane. 
Układamy je w okresie świątecznym z rodziną. 

Koniec roku to czas re� eksji, przemyśleń, po-
stanowień… Przyszło mi do głowy zatem pytanie 
takie – miejmy nadzieję, że czysto teoretyczne i abs-
trakcyjne – gdyby Pani musiała dokonać wyboru:  
teatr, telewizja, czy konfenanjera? To…

Śpiewanie, estrada! I management. Bardzo dobrze 
odnajduję się w prowadzeniu agencji artystycznej, 
organizacji imprez. Lubię to!

A jakie są Pani plany noworoczne? I te dalsze 
na kolejny rok?

BM: Szczerze mówiąc… Ostatnimi czasy nie 
planuję, działam, a co się wydarzy, to czas pokaże. 
Na pewno chciałabym pielęgnować to, co mam 
– zarówno zawodowo, jak i w życiu osobistym. 
Utrzymać ten balans, by nadal być szczęśliwą, tak 
mocno, jak jestem. 

ROZMAWIAŁA 
HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

ROZMOWA�Z�BEATĄ�MARCZEWSKĄ,�AKTORKĄ�TEATRALNĄ,�GWIAZDĄ�TELEWIZJI,�ARTYSTKĄ�ESTRADOWĄ�I�MENAGERKĄ.�
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Sztuką na pokuszenie wodzić
I nie ma chyba lepszego miejsca 
ku temu, niż rajski ogród… A jeśli 
tak, to tylko z Adamem i Ewą i … 
Niną Siwy.

Po pandemicznej przerwie bowiem po-
wraca do Chorzowskiego Centrum Kultury 
„Ze sztuką mi do twarzy”. I patrząc na po-
mysłodawczynię i gospodynię cyklu spotkań 
z artystami, trudno się nie zgodzić.

Nina Siwy, poetka, autorka tekstów, aktor-
ka, tancerka, prowadząca Krakowski Salon 
Poezji w rudzkim MCK-u im. H. Bisty. Na 
tamtejszej scenie można ją ponadto zobaczyć 
w komediowych rolach: Lusi, wiernej kam-
ratki z placu Gity w spektaklu „Gita story” 
oraz barwnej i kokieteryjnej Nelly w „Sze-
ry� e z Ryn City”. Postaci wykreowane przez 
Ninę Siwy to kobiety wyraziste, charakterne, 
wielowymiarowe, a  na pewno takie, których 
nie sposób nie polubić. Artystka na co dzień 
uczy języka polskiego w IV Liceum Ogólno-
kształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Chorzowie, swój autorski projekt zadedy-
kowała młodym ludziom – swoim uczniom, 
chcąc ich uwrażliwić na piękno literatury: 
prozy, poezji, szeroko rozumianej sztuki. 
-  To moja propozycja dla nich na spotkanie 
z własną ciszą, wrażliwością, subtelnością 
uczuć, wszystkim co można odnaleźć w poe-
zji, ale nie w trakcie zajęć lekcyjnych, lecz 
w zupełnie innym nastoju, czasie i miej-
scu – zaznacza Nina Siwy. Stąd pomysł, 
by „Ze sztuką mi do twarzy” odbywał się 
w prawdziwie teatralnym entourage’u, bo 
Chorzowskie Centrum Kultury mogłoby 
śmiało konkurować z najbardziej znanymi 
scenami polskich teatrów. 

Co może być zaskoczeniem niemałym 
i wbrew wszechpanującej opinii, że „dzisiej-
sza” młodzież jest co najmniej beznadziejna, 
młodzi chętnie przystali na propozycję Niny 
Siwy. Co więcej – na spotkania zapraszają 
swoje mamy, babcie, więc projekt w bardzo 
naturalny i cudowny sposób przekształcił 
się w spotkanie pokoleniowe i przyciąga 
teraz też i seniorów.  Co jakby potwier-
dzało doskonale teorię prowadzącej „Ze 
sztuką mi do twarzy” o tym, że każdy ma 
w sobie głęboką potrzebę piękna. – Obcu-
jąc z poezją, muzyką, tańcem możemy na 
chwilę zatrzymać się, przeżyć coś wyjąt-
kowego, co jest tylko nasze indywidualne, 
niepowtarzalne – uważa Nina Siwy. I jest 
to wspaniała riposta wobec „galopującego”, 
głośnego wokół świata, który wciąga, pogrą-
ża, wszechogarnia, a czasem dzieje się poza 
nami. To cenna nauka, doświadczenie, bo 
według Niny Siwy słowa, obrazy, uczucia 
dają wspaniałą wiedzę o świecie.

W trakcie pierwszego spotkania po tak 
długiej przerwie emocji z pewnością nie 
zabraknie, bo analizowanym utworem będą 
„Pamiętniki Adama i Ewy” Marka Twaina, 
a właściwie Samuela Langhorne Clemensa. 
Nazwanego ojcem amerykańskiej literatury, 

a znanego głównie z fascynujących powieści 
przygodowych dla młodzieży. Taka literatura 
adresowana do młodych ludzi, jaką stworzył 
Mark Twain, dziś już nie powstaje. Zachodzę 
w głowę, czy obecnie ktoś jeszcze czyta jego 
książki… ktoś poza podopiecznymi Niny 
Siwy. Bo choć „Pamiętniki Adama i Ewy” 
nie są na pewno utworem przygodowym 
i na pewno dla nieco starszej młodzieży, 
to o wartości tego tekstu nie trzeba, jak 
sądzę, chyba nikogo przekonywać? Udział 
w spotkaniu tym z pewnością skusi Was 
i uwiedzie niczym rajskie jabłuszko. – Nie-
samowita proza! Udało mi się znaleźć taki 
interesujący wątek biogra� czny, bo otóż 
Mark Twain napisał „Pamiętniki Adama 
i Ewy” w momencie, kiedy umierała jego 
żona. Najpierw zatem powstały „Pamięt-
niki Ewy”, a potem „Pamiętniki Adama”. 
Pisarz połączył je w niewielką książeczkę 
z taką głębią pokazania istoty męskości 
i kobiecości, wzajemnych relacji, ważnych 
wartości, ,takich jak przyjaźń i miłość, że 
ten dualizm kobiety i mężczyzny spotyka się 
w jedności – podkreśla Nina Siwy.

Przed nami zatem pełny uniesień i wzru-
szeń spektakl. Celowo używam tego pojęcia, 
bo każde spotkanie „Ze sztuką mi do twarzy” 
to spotkanie literacko-muzyczno-taneczne, 
a zatem po prostu spektakl. Tak właśnie 
narodził się słynny już na Śląsku „Leonard 
Cohen w intymnych zwierzeniach ” spek-
takl poetycki z Dariuszem Niebudkiem 
i Niną Siwy, czy „Listy Agnieszki Osieckiej 
i Jeremiego Przybory. I dodam jeszcze, że 
Cię kocham”. Oba przedstawienia powstały 
właśnie na kanwie spotkań „Ze sztuką mi do 
twarzy” oraz z osobistych pasji Niny Siwy 
związanych z Leonardem Cohenem i Ag-
nieszką Osiecką”. – Proza i poezja Osieckiej 
są po prostu wybitne! – stwierdza Nina Siwy. 
– Na podstawie jej tekstów  „Biała bluzka” 
i „Ćma” zagrałam monodram pt. „Kriss” 
w Lekkim Teatrze Przenośnym. 

Tym razem gościem będzie aktor Jakub 
Podgórski. Artysta jest znany między innymi 
z repertuarowych spektakli Teatru Nowego 
w Zabrzu – chociażby „To co najpiękniej-
sze” Mariana Hemara, w którym wcielił 
się we Fryderyka Chopina, czy znakomitej 
„Czerwonej gorączki” na podstawie prozy 
Andrzeja Pilipiuka, prezentowanej na za-
brzańskim Festiwalu Historii Alternatywnej. 
Świetnie sprawdza się też w repertuarze 
komediowym, grając w produkcjach Miej-
skiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty 
w Rudzie Śląskiej („Gita story” i „Szeryf 
z Fryn City”). Oprawa muzyczna: znako-
mity pianista Mateusz Ulczok. Spotkanie 21 
grudnia o godzinie 18.00 w Chorzowskim 
Centrum Kultury.

Projekt „Ze sztuką mi do twarzy” reali-
zowany jest we współpracy Chorzowskiego 
Centrum Kultury, Wydziału Edukacji Urzę-
du Miasta Chorzów oraz IV. LO im Marii 
Skłodowskiej-Curie w Chorzowie. 

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Przyznanie akredytacji w programie Erasmus+ 
stanowi potwierdzenie, że szkoła  stworzyła 
plan realizacji wysokiej jakości działań w ra-
mach projektów, nagradza i wspiera jej wysiłki 
w zwiększaniu umiędzynarodowienia w obszarze 
edukacji szkolnej. 

Otrzymanie akredytacji uznaje również wy-
soką jakość poprzednich projektów mobilności, 
długoterminowe zobowiązanie do ciągłego 
ulepszania mobilności i strategiczne podejście 

szkoły do włączania międzynarodowej mobil-
ności do swojej działalności.

Świat znalazł się w globalnym kryzysie eko-
logicznym spowodowanym bezmyślnym i za-
chłannym zużywaniem środowiska i przyrody. 
Dlatego uczniowie „Korfantego” rozpoczęli 
udział w projekcie „HEAL THE WORLD: ECO-
-SUSTAINABLE STRATEGIES TO MAKE OUR 
PLANET A BETTER PLACE” na platformie 
eTwinning, który jest odpowiedzią na nara-

stające problemy zanieczyszczenia środowiska.  
Uczniowie naszej szkoły wraz z partnerami 
z Włoch, Turcji, Jordanii i Szwecji będą zachęcać 
mieszkańców Chorzowa do dbania o środowi-
sko, informować o działaniach wspomagających 
ekologię, czyli np. jak należy segregować odpady, 
co można zrobić  nieużywanymi przedmiotami, 
z których można jeszcze korzystać, ograniczyć 
ilość wytwarzanych odpadów, jak właściwie 
korzystać ze sprzętów codziennego użytku, 

w jakich punktach w Chorzowie i miastach 
ościennych można pozostawić nieużywany 
sprzęt, którego przetworzenie pomoże w wyeli-
minowaniu konieczności wydobycia oraz obrób-
ki nowych surowców. Projekt ma pomóc również 
uczniom zrozumieć, że  musimy wspólnie, świa-
domie i mądrze korzystać z walorów przyrody, 
dbać o nią na co dzień bez względu na miejsce 
zamieszkania, aby razem tworzyć lepszą przy-
szłość.
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Edukacja w Korfantym
- „Uzdrowić świat”

Jak się okazuje miał od dawien dawna! Bo… marzył, by realizować 
się zawodowo w gastronomii. 

I udało się. Na przekór prześmiewcom, którym w głowie pomieścić 
się nie mogło, jak można w dobie pandemii otworzyć biznes gastrono-
miczny… No można! Bo co więcej, kiedy wszystkie restauracje, knajpy 
wskutek COVID-19 się zamykały, Bistro Smaczek się właśnie otworzyło 
i… był to klucz do sukcesu! Smaczne i sympatyczne miejsce, bowiem 
szybko zyskało swoich klientów, że dziś znalezienie wolnego stolika 
w Bistro Smaczek (szczególnie w porze obiadowej) graniczy z cudem. 

Czy w przypadku Grzegorza Franki, który właśnie Bistro Smaczek 
prowadzi można mówić o cudzie? 

– Wykonywałem w życiu przeróżne zawody, choć nie na wszystkie 
miałem papiery – mówi Grzegorz Franki, mieszkańcom naszego 
regionu kojarzony bardziej ze Związkiem Górnośląskim, czy polityką 
unijną, niż kulinariami. – Proszę sobie wyobrazić, że mój pierwszy 
zawód, w dodatku wyuczony, był związany właśnie z gastronomią. 
Nie jestem jednak ani kucharzem, ani kelnerem, ale ukończyłem 
szkołę gastronomiczną z kierunkiem przetwórstwo mięsne. Ale 
przyznaję się, że ani jednego dnia w tym fachu nie przepracowałem, 
więc do dziś pozostałem teoretykiem. Od kiedy jednak pamiętam, 
coś zawsze ciągnęło mnie w tę stronę, ale przez długie lata nie mo-
głem tego zrealizować. Zawsze były jakieś inne zajęcia – wspomina 
Grzegorz Franki.

W 2005 roku pojawiły się jakieś nadzieje na to, że w końcu od 
dawna uśpiona pasja, znajdzie w końcu swoje ujście. Pan Grzegorz 
podjął wówczas pracę w rodzinnej restauracji, w której zajmował się 
współorganizacją przyjęć, cateringów. – Ogromnie mnie to „kręciło”, 
natomiast moje losy potoczyły się wtedy w zupełnie innym kierunku 
i tra� łem do polityki, więc jak już byłem blisko spełnienia swoich ma-
rzeń, to splot różnych wydarzeń sprawił, że zostałem blisko na 13 lat 
wyłączony z, powiedzmy, tak zwanego normalnego życia – zaznacza.

Bycie blisko polityki i to tego europejskiego, unijnego szczebla 
było niemniej cennym doświadczeniem także na polu kulinarnym. 
Częste wizyty w Strasburgu nauczyły go zupełnie innego podejścia, 
niż polskie, do szeroko pojętej gastronomii. – Zadowolenie klienta! 
To kręci mnie w tym najbardziej. Moim marzeniem jest, aby w Pol-
sce i na Śląsku traktować jedzenie w restauracji, tak jak na przykład 
w Alzacji. Ta kuchnia ujęła mnie wieloma podobieństwami do naszej 
śląskiej, która jest też trochę ciężkawa, tłustawa, kapuściana, mięsna, 
a szczególnie bogata w wieprzowinę. Ale sposób przygotowywania 
i biesiadowania, degustacji jest zupełnie różny. U nas: dużo, szybko 
byle zjeść i do domu. A w Alzacji restauracje otwierają się dopiero 
o godzinie 19.00! I co ciekawe tamtejsi mieszkańcy wcale nie są otyli, 
co by obalało słynny mit, że jedzenie po 17.00 jest niewskazane, bo 
ciężkostrawne i tuczące. Owszem, ale kiedy rozciąga się ono w czasie, 
przy stole poza jedzeniem jest rozmowa, właśnie ta biesiada: wspólne 
delektowanie się, radowanie się posiłkiem, dobrym winem, to na 
pewno nam nie zaszkodzi – stwierdza Grzegorz Franki.

Dziś Bistro Smaczek, smakuje, pachnie dobrym jedzeniem. 
Serwuje dania na wynos i na miejscu, a także prowadzi usługi 
cateringowe. A jak mówi Grzegorz Franki, pandemia nauczyła 
społeczeństwo zamawiania posiłków. Powstało przy IV LO im. 
Gen. St. Maczka w Katowicach w miejscu, w którym kiedyś 
funkcjonował sklepik szkolny. Sama pamiętam go ze swoich 
szkolnych lat. Taka ciekawostka zostało utrzymane połączenie 
szkoła-bistro, zatem uczniowie mogą bez wychodzenia na ulicę, 
zajrzeć w trakcie przerwy, zjeść, odpocząć. A Grzegorz Franki 
pracuje z najlepszymi gastronomami w regionie. Gotuje dla niego 
sam Janusz Langfort, słynny na Śląsku mistrz kulinariów, który 
też prowadzi między innymi Karczmę u Brożka w Muzeum „Gór-
nośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Ale poza biznesem, 
jest też działalność społeczna! – Przedsiębiorstwo Społeczne, 
czyli taki podmiot gospodarczy, który zatrudnia osoby niepeł-
nosprawne, trwale wykluczone społecznie i zawodowo. Klient 
tego nie dostrzega, ale gdy się dowiaduje, to jest pozytywnie 
zaskoczony – kwituje Grzegorz Franki.

Na początku pandemii, gdy przedsiębiorstwo społeczne właśnie 
powstało, Janusz Langfort i Grzegorz Franki wpadli na pomysł, aby 
wspólnie ze Związkiem Górnośląskim, a także Izbą Rzemieślniczą oraz 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zorganizować akcję 
wsparcia personelu medycznego walczącego z Covidem.

- Przez ponad dwa miesiące, dzień w dzień, zanim uruchomione 
zostały rządowe i samorządowe programy,  w ramach naszej akcji 
„Jedzenie dla Medyka” dostarczaliśmy pro bono posiłki do pięciu 
szpitali w Tychach, Chorzowie i Bytomiu oraz do stacji pogotowania 
ratunkowego w Katowicach i Mikołowie. Dzięki hojności członków 
i przyjaciół obu organizacji wartość tej pomocy wyniosła ponad 
100 000 złotych.  Warto było!

HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

Smaczek na bistro

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 
przyznała naszej szkole Akredytację w Sektorze Edukacja Szkolna. Jest to bardzo 
duże wyróżnienie – ZST nr 1 im. W. Korfantego to jedyna szkoła w Chorzowie, 
która może pochwalić się takim osiągnięciem i otrzymywać środki � nansowe do 
roku 2027.
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Zbliża�się�okres�zimowy.�Dlatego�
przypominamy�o�zabezpieczeniu�
węzłów�wodomierzowych�i�insta-
lacji�wodociągowych�przed�zamar-
znięciem.�Niska�temperatura�może�
uszkodzić�wodomierz�zwłaszcza,�gdy�
znajduje�się�w�nieogrzewanej�piwnicy�
lub�studni.�Dzięki�kilku�prostym�za-
biegom�można�się�uchronić�się�przed�
skutkami�uszkodzenia�wodomierza.
ZABEZPIECZENIE�WODOMIE-

RZA�ZNAJDUJĄCEGO�SIĘ�W�BU-
DYNKU:
l�uszczelnienie�okien�i�drzwi�tak,�by�
mroźne�powietrze�nie�przenikało�
do�środka

l�ocieplenie�materiałem�izolacyjnym�
wodomierza�i�odsłoniętych�przewo-
dów�wodociągowych�narażonych�na�działanie�niskich�temperatur�(np.�styropianem,�matą�
izolacyjną�lub�wełną�mineralną;�w�przypadku�rur�wodociągowych�skuteczne�są�pianki�ter-
moizolacyjne)
ZABEZPIECZENIE�WODOMIERZA�ZNAJDUJĄCEGO�SIĘ�W�STUDZIENCE:
sprawdzenie�szczelności�pokrywy,�jeśli�nie�jest�szczelna�–�uzupełnienie�ubytków�np.�pian-

ką�montażową;
usunięcie�zalegającej�w�studzience�wody
ZABEZPIECZENIE�PRZED�MROZEM�INSTALACJI�DO�PODLEWANIA�OGRODU:
Odwodnij�instalację�i�zamknij�dopływ�wody.�W�przeciwnym�razie�może�ona�zamarznąć�

i�rozsadzić�rury,�co�wiąże�się�z�kosztownymi�naprawami.
Przypominamy,�że�za�prawidłowe�działanie�zestawu�wodomierzowego�i�wewnętrznej�insta-

lacji�wodociągowej�odpowiada�Klient.�Jeżeli�dojdzie�do�uszkodzenia�urządzenia,�niezwłocznie�
skontaktuj�się�z�Dyspozytornią�MPWiK�pod,�czynnym�całą�dobę�numerem�32�223�59�42

#WORLDTOILETDAY�-�ŚWIATOWY�DZIEŃ�TOALET
Tak�−�to�święto�naprawdę�istnieje.�Przyczyny�jego�ustanowienia�są�jednak�istotniejsze,�

niż�można�przypuszczać.�Ponad�połowa�ludzi�na�świecie�nie�ma�dostępu�do�bezpiecznych�
warunków�sanitarnych.�Dlatego�w�2001r.�Zgromadzenie�Ogólne�ONZ�przyjęło�projekt�
,,Urządzenia�sanitarne�dla�wszystkich”�i�wyznaczyło�ofi�cjalnie�święto�na�19�listopada.
Dbajmy�o�swoje�toalety�i�miejską�kanalizację�-�nie�traktujmy�jej�jak�kosza�śmieci!�Przy�

okazji�święta�wskazujemy�Wam�największych�„zapychaczy”�kanalizacji�
A�oto�oni:
podpaski,�pieluszki�jednorazowe,�tampony,�patyczki�do�uszu,�chusteczki�nawilżane,�papier�

inny�niż�toaletowy,�nici�dentystyczne,�włosy,�niedopałki�papierosów ,�kawa,�herbata,�
lekarstwa,�resztki�jedzenia,�oleje,�farby,�szkło�-�to�wszystko�zatyka�rury�i�powoduje�poważ-
ne�zatory!

MIASTO�GĄBKA,�CZYLI�ODPOWIEDNIE�
GOSPODAROWANIE�WODĄ�OPADOWĄ.

W�celu�zapobieganiu�
i�minimalizowaniu�nega-
tywnych�skutków�nawal-
nych�deszczy�i�długich�
okresów� bezdeszczo-
wych�musimy� zmienić�
podejście�do�wody�opa-
dowej.
Jeszcze� niedawno�

priorytetem� było� jak�
najszybsze� odprowa-
dzenie�wód�opadowych�
do�odbiornika�poprzez�
kanalizację.�Natomiast�
w� celu� minimalizo-
wania�skutków�klimatu�w�jakim�przyszło�nam�się�mierzyć�priory-
tetem�jest�zagospodarowywanie�wód�opadowych�na�terenie�jej�
powstania.� Jest�to� rozwiązanie�zakładające� tworzenie�systemu�
środków�gospodarujących�wodę�w�mieście,�pozwalających�reten-
cjonować�(wchłaniać),�magazynować�w�odpowiednich�strukturach�
i�uwalniać�w�odpowiednim�czasie�np.:�w�okresach�suszy�lub�upałów.
�Miasta�stosujące�koncepcję�miasta-gąbki�są�bardziej�odporne�na�susze,�
fale�upałów,�jak�również�bezpieczniejsze�w�przypadku�gwałtownych�
ulew�i�potencjalnych�powodzi.�
PRZYKŁADOWE�ROZWIĄZANIA�ZATRZYMUJĄCE�WODĘ�W�MIE-

ŚCIE:
zielone�dachy�i�ściany,�ogrody�deszczowe,�tereny�zielone,�oczka�

wodne,�stawy,�powierzchnie�przepuszczalne
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...
Grudzień�święta�radość�wielka
choinki�prezenty
uczta�no�i...ta...pasterka
i�Mikołaj�święty
�
Pobawimy�się�podjemy
chwilę�warto�chwytać
ale...co�my�świętujemy
trzeba�się�zapytać
�
Bóg�się�rodzi�nie�na�przekór
Bóg�się�rodzi�po�coś
w�świętą�noc�w�Synu�człowieku
darzy�dobrą�mocą
�
Niesie�ważne�przykazanie
żeby�się�miłować
żeby�każde�powitanie
w�mądre�ubrać�słowa
�
Warto�podać�dłoń...nie�pięści
rozmawiać�nie�krzyczeć
dobrem�ludzie�rosną�więksi
podnoszą�przyłbice
�
Gdy�nie�czynisz�komuś�tego
co�tobie�niemiłe
to�mniej�w�sercu�mieszka�złego
a�życie�ma�siłę
�
Chrystus�w�żłobku�choć�wiatr�wieje
...gośćmy�Go�wieczerzą
On�dla�ludzi�ma�nadzieję
nawet...gdy�nie�wierzą

 ZBIGNIEW STRYJ

Zapach korzennych przypraw, migoczące światełka, kolędy i … 
Wielki Diabelski Młyn! Tak zapowiada się w tym roku nadejście 
Świąt Bożego Narodzenia w stolicy Śląska, najbardziej rodzinnego 
i magicznego czasu w roku. 

Atrakcje tej edycji przyciągają tłumy. – Już planujemy zakupy prezentów 
i dekoracji. Powoli i sukcesywnie, by nie zostawiać ich na ostatnią chwilę i nie 
dać się opanować świątecznej „gorączka”. Dzięki temu unikamy przepełnionych 
sklepów, tłumów…– mówi pani Joanna, która postanowiła na Jarmarku kupić 
swoim bliskim wyjątkowe prezenty pod choinkę. A jak wiadomo, na straganach 
takich rzeczy w tym roku nie brakuje. Domowe przetwory, pierniki, korzenne 
ciasteczka, wyroby rzemieślnicze… I wiele, wiele innych produktów już czeka, 
aby wypełnić nasze domy świąteczną atmosferą! 

– Same stoiska są fajne i myślę, że warto przyjść! Każdy znajdzie coś dla siebie. 
Oscypki popijane gorącym grzańcem, rozgrzeją niejedno serce i skostniałe od zimna 
ręce – stwierdza wesoło Anna, jedna ze studentek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Największą popularnością wśród atrakcji Jarmarku, niewątpliwie cieszy się 
Diabelski Młyn. Dzięki niemu można popatrzeć na nie tylko na piękne stragany, 
ale i całe miasto „z lotu ptaka” i dostrzec wszystko z zupełnie innej perspektywy. 
Karuzela ustawiona przed Teatrem Śląskim ma trzydzieści trzy metry wysokości, 
dwadzieścia cztery wagoniki oraz długą kolejkę oczekujących na przejażdżkę. Nikogo 
to jednak nie zniechęca! W tłumie można dostrzec uśmiechy nie tylko dzieci, ale 
również dorosłych, którzy nie mogą doczekać się już nadchodzących celebracji. 

– Diabelski Młyn w tym roku pełni szczególną atrakcję. Od lat ludzie zachwy-
cają się „dronowymi” zdjęciami Jarmarku, a w tym roku sami będą mogli go z tej 
perspektywy zobaczyć – komentuje dalej studentka. 

Jarmark Bożonarodzeniowy potrwa do 23 grudnia, a w każdy weekend na 
uczestników będzie czekać wiele niesamowitych wydarzeń. Jest też dobra wia-
domość dla tych, którzy zamiast łasuchować pomiędzy piernikiem i oscypkiem  

wolą spędzać czas aktywnie! Na płycie Rynku powstało lodowisko, które  zostanie 
utrzymane aż do końca lutego. 

Takie przedsięwzięcie to niewątpliwie dobra okazja do tego, aby zaopatrzyć się 
w prezenty dla bliskich, dekoracje świąteczne – ręcznie malowane bombki robią 
wrażenie naprawdę Jarmark cudownie pachnie, zachwyca pięknem rękodzieła, 
bawi bajkowymi opowieściami, daje rozrywkę, relaks i nieco rekreacji, co pozwala 
doskonale poczuć niezwykłą atmosferę nadchodzących świąt! 

PATRYCJA PODSIEDLIK

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

01.12� śr� godz.�9:30�i�12:00� Piaskowy�Wilk� Scena�Ateneum
02.12� cz� godz.�9:30�i�12:00� Piaskowy�Wilk� Scena�Ateneum
04.12� so� godz.�11:30� Kopciuszek� Scena�Ateneum
05.12� nd� godz.�16:00� Kopciuszek�
� � � � –�spektakl�z�Mikołajem� Scena�Ateneum
07.12� wt� godz.�9:30�i�12:00� Kopciuszek� Scena�Ateneum
08.12� śr� godz.�9:30�i�12:00� Kopciuszek� Scena�Ateneum
14.12� wt� godz.�9:30�i�11:30� Królowa�Śniegu� Scena�Ateneum
15.12� śr� godz.�9:30�i�11:30� Królowa�Śniegu� Scena�Ateneum
16.12� cz� godz.�9:30�i�11:30� Królowa�Śniegu� Scena�Ateneum
17.12� pt� godz.�9:30�i�11:30� Królowa�Śniegu� Scena�Ateneum
18.12� so� godz.�11:30� Królowa�Śniegu� Scena�Ateneum
19.12� nd� godz.�16:00� Królowa�Śniegu� Scena�Ateneum
21.12� wt� godz.�9:30� Królowa�Śniegu� Scena�Ateneum

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

grudzień�2021

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

–�NOWY�ALBUM�ZESPOŁU�MØW

Wierzymy, że muzyka zmienia. Dlatego 
drugim albumem zapraszamy słuchaczy 
do naszego muzycznego pokoju. Jest on 
pełen energii, autentyczności oraz czu-
łości i wolności do bycia sobą.

MØW to miks osobowości z odważny-
mi marzeniami. Jego członkowie (Ania 
Bratek voc, Aga Derlak p, Mateusz Szew-
czyk db, Adam Wajdzik dr) ukończyli naj-
ważniejsze uczelnie muzyczne w Polsce 
i USA, a od ponad 4 lat ich wspólnym 
celem jest zabawa muzyką dla odbiorcy 
uważnego i odważnego na tyle, by zajrzeć 
do tego MØWowego pokoju i spędzić 
w nim trochę czasu.

Drugi album “W jednym pokoju” 
powstał przy współpracy ze znakomi-
tym producentem Tomaszem Harrym 
Waldowskim (działającym z takimi 
artystami, jak Skubas, Igor Herbut czy 
Renata Przemyk). Znajduje się na nim 
jedenaście autorskich kompozycji Ani 
Bratek, wokalistki oraz liderki zespołu.

Scena�Ateneum�-�ul.�Św.�Jana�10
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OGLĄDA J �MARATON �W

PONIEDZIAŁEK�–�CZWARTEK

OD������DO�11:40���OD�������DO�������

PIĄTEK

OD������DO�������

SOBOTA�

OD�������DO������

TELEWIZJA
NAZIEMNA

Rynek w Katowicach zaprasza:  Jarmark Bożonarodzeniowy
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NASZE RECENZJE

Zastanawiałeś się kiedyś, co sie-
dzi w głowach kobiet, które swój 
życiorys sukcesywnie uzupełnia-
ły o rozdziały pisane krwawym 
atramentem? Dlaczego to robiły, 
po co? Jaki był motyw ich dzia-
łań? Christopher Berry-Dee, au-
tor publikacji „Rozmowy z seryj-
nymi morderczyniami. Królowe 
zbrodni” już to  wie. Dowiedzcie 
się i Wy... Chcecie? No chyba, że 
brak Wam odwagi... 

Chrisopher Berry-Dee, pisarz, kry-
minolog, dziennikarz, reportażysta. 
Autor takich publikacji jak na przykład 
„Rozmowy z psychopatami”, czy recen-
zowanymi tutaj – „Rozmowy z seryjnymi 
morderczyniami”. Uczestniczył również 
w nagrywkach do kryminalnych � lmów 
dokumentalnych, jako ekspert. Między 
innymi w „Joanna Dennehy: Killing For 
Kicks” czy „Born to Kill?”. 

Swoje książki pisze na podstawie 
przeprowadzonych rozmów z morder-
cami na całym świecie, odwiedzając 
zakłady karne, obcując i starając się 
dokonać dogłębnej analizy psychiki 
swoich „bohaterów”… A tak napraw-
dę? Wybiera się w podróż do świata, 
w którym na każdym rogu czai się zło. 
A zatem? Może kryminolog psychoana-
lityk? I na pewno nie tylko teoretyk. 

Empiryk? Na pewno fachowiec od tak 
zwanych „złych”. Autorowi nie można 
bowiem zarzucić, że nie zna tematu, 
mimo to, czytając książkę „Rozmowy 
z seryjnymi morderczyniami”, coś jed-
nak zgrzyta. Wydaje się, jakby autor 
zabierał nas do krainy własnego ja, 
niżeli swoich rozmówczyń. Do tego 
stopnia, że można powiedzieć, że sam 
staje się „królem” swojej opowieści, 
zapominając o tytułowych „królowych”.

W porównaniu z wcześniej wymie-
nionymi reportażami tego autora, re-
cenzowany materiał nieco rozczarowuje. 
Niby czytamy o morderczyniach, takich 
jak: Catherine May Wood, Gwendolyn 
Gail Graham, Joanna Dennehy oraz 
Mary Bell – ale opis jest jak dla mnie 
powierzchowny, a nawet płytki.  Sucho 
relacjonuje zbrodnie, zupełnie ignorując 
punkt widzenia sprawcy. Jeżeli już po-
zwoli, aby któreś ze spotkań faktycznie 
wyglądało jak rozmowa, to tylko po to, 
aby skrytykować lub wyśmiać którąś 
ze skazanych. 

Nie mogę pozbyć się wrażenia, że 
autor zamiast na bohaterkach, bardziej 
skupił się na sobie. Co więcej, momen-
tami wydawać się może, że Christopher 
Berry-Dee nawet nie słuchał swoich roz-
mówczyń, mając jakby wcześniej ustalo-
ny schemat, scenariusz opisania historii 
każdej z nich. Najwyraźniej zapomniał, 
że nie on jest tu najważniejszy... Pisze, 
chwaląc się własnymi wcześniejszymi 

sukcesami, nagrodami, doświadczeniami, 
przytaczając poprzednie publikacje... 
I jest to problemowe, ponieważ chcąc 
dowiedzieć się więcej o Joannie Dennehy, 
pisarz każe nam zajrzeć do swojej „Love 
of Blood”. A może Czytelnik nie ma na 
to ochoty? Ja chyba już nie mam. W tym 
momencie można poczuć się oszukanym, 
ponieważ kupując książkę, liczymy na to, 
że dowiemy się z niej jak najwięcej, bez 
konieczności sprawdzania innych źródeł. 

Co z pozytywów? Dużym plusem 
okazuje się sam fakt powstania „Roz-
mów z seryjnymi morderczyniami”. 
Źródeł, które bezpośrednio traktują 
o kobietach, które zabijały, jest bardzo 
mało. Kryminolog zwraca uwagę na 
fakt, że w momencie pisania tej książ-
ki, w Stanach Zjednoczonych skazano 
pięćdziesiąt dwie morderczynie, co 
stanowi zaledwie dwa procent wszyst-
kich więźniów przebywających w ce-

lach śmierci. Sam motyw jest ciekawy, 
ponieważ płeć piękna (w porównaniu 
do mężczyzn) nie przejawia tak często 
morderczych skłonności.

Osoby, które lubują się w gatunku true 
crime, będą zadowolone, że mogą poznać 
koleje losu królowych zbrodni mniej 
znanych w popkulturze, ponieważ autor 
w większości skupia się na niepopular-
nych historiach. Pomijając brak pewnej 
pokory podczas rozmów kryminologa 
z morderczyniami, opowieści tam przed-
stawione są pełne szczegółów i bogate 
w opisy zbrodni. Autor dba o wyważoną 
narrację, aby nie przegiąć w zbyt „krwa-
wą” stronę, a swoje opisy często wzbogaca 
o naukowe wyjaśnienia. 

„Rozmowy z seryjnymi morderczy-
niami” to na pewno książka z bardzo 
dużym potencjałem, moim zdaniem, 
źle wykorzystanym. Pisarz mógł w więk-
szym stopniu skupić się na psychice oraz 
odczuciach kobiet, co sukcesywnie robił 
w poprzednich publikacjach, rozmawiając 
głownie z mężczyznami. Tutaj z pewnoś-
cią tego zabrakło. Bardzo dużą zaletą tego 
reportażu były rzetelne informacje i duże 
doświadczenie dziennikarza w pisaniu 
tego typu utworów. Na kolana nie rzuca, 
ale warto przeczytać. Co w podsumowa-
niu? Ku przestrodze – autor niewątpliwie 
powinien nauczyć się słuchać swoich 
rozmówczyń. Szczególnie tych uważa-
nych w społeczeństwie za niebezpieczne.

PATRYCJA PODSIEDLIK

Królowe zbrodni? A może król?

GWIAZDY�GOTUJĄ

Drodzy�Czytelnicy.�Z�najszczerszym�uśmiechem�przyjąłem�propozycję�

napisania�przepisu�na�swoje�popisowe�danie.�Dlaczego�aż�tak�się�uśmie-

chałem�na� to?�Otóż�dlatego,�że,� choć� jestem�człowiekiem�wielu�pasji,�

to� ta�kulinarna�kolumna,�którą�mi�udostępniono,� jest� jedyną�w� swoim�

rodzaju�możliwością,�aby�z�pasją�opowiadać�Państwu�o�czymś,�do�czego�

kompletnie�pasji�mi�brak…�.�Ale�że�do�częstego�zagadywania�się�i�innych�

przy�okazji,�pasję�mam,�powinno�się�udać.�

Czy� lubię� jeść?�Owszem.�Ale,� żeby� gotować…�Raczej� od�wielkiego�

dzwonu,�którego�bicie�i�tak�z�trudem�do�mnie�dociera.�Mimo�wszystko,�

podzielę�się�dziś�z�Wami�moim�sposobem,�na�wyjątkowe�purée.�

Tę� recepturę�dopracowywałem�przez� lata.�Głównie�między�18�a�23�

rokiem�życia,�gdy�jadałem�kartofl�e�absolutnie�do�wszystkiego.�Wówczas�

przyszedł�taki�moment,�że�nawet�taki�marny�szef�domowej�kuchni�jak�ja,�

zapragnął�coś�urozmaicić.�Zatem,�do�rzeczy:

Pół� kilo� ziemniaków�obieramy� (niekoniecznie�starannie),�myjemy� (tu�

już�bardziej�starannie)�i�wrzucamy�do�garnka�z�lekko�osoloną�wodą.

Następnie,� gdy�w�wodzie�wypełnionej� naszymi� kartofl�ami� zaobser-

wujemy�wrzenie,�rozpocznie�się�kluczowy,�kilkunastominutowy�etap.�On�

decyduje�o�tym,�czy�ugotowane�kartofl�e�pogniotą�się�pysznie�i�według�

naszych�osobistych�kryteriów�ugniecenia.

Gdy� mamy� pewność,� że� ziemniaki� są� już� odpowiednio� miękkie,�

przecedzamy�wodę,�nadal�pozostawiając�w�garnku�dary�naszej�ziemi.�

Przygotowujemy�tłuczek�i�sięgamy�do�lodówki�po�mleko,�zaś�pośród�

domowych�przypraw,�wypatrujemy�wstrętnie�pysznego�i�smakowicie�

lepkiego,�granulowanego�czosnku.

Na�początku�wlewamy�do�ziemniaków�ćwierć�szklanki�mleka,�ugnia-

tając�je�z�werwą.�Wedle�potrzeby,�dolewamy�po�trochę�niewielką�ilość�

mleka,�aż�do�uzyskania�kremowej�konsystencji.�

W�międzyczasie,�gdy�w�garnku�-�na�naszych�oczach�-�ta�żółciutka�bul-

wa�zamienia�się�w�purée,�wsypujemy�do�środka�granulowany�czosnek.�

Ilość�wedle�uznania.�Ja�zazwyczaj�sypię�tak�na�oko�i�ile�wlezie.

Po� odpowiednim� ugnieceniu� oraz� wymieszaniu� kremowej� bulwy� z�

czosnkowym�granulatem�i�mlekiem,�degustujemy�nasze�dzieło�i�upew-

niamy�się,�czy�nie�brakuje�mu�jeszcze�szczypty�soli�i�pieprzu.�Jeśli�smak�

naszej� ziemniaczanej� pulpy� spełnia� oczekiwania� domowników,� śmiało,�

przy�użyciu�wielkiej�łychy,�ciepiemy�słuszne�porcje�mojego�popisowego�

purée�a’la�FRANKY�na�talerze.�A�co�położyć�obok�na�talerzu?�Według�

mnie�-�cokolwiek.�A�dlaczego?�Ano�dlatego,�że�nawet�przy�średniej�ilości�

granulowanego�czosnku�w�purée,�już�nie�ma�wielkiego�znaczenia,�co�ser-

wujemy�jako�główną�część�dania.

Mam� nadzieję,� że� nikogo� nie� zniechęciłem� do� ziemniaków,� ani� nie�

obrzydziłem�nadto�granulowanego�czosnku.�Proszę�również�nie�unikać�

gościnnych�obiadów.�Tych�serwowanych�przez�być�może�mało�utalento-

wanych,�lecz�zawsze�w�pełni�zaangażowanych�członków�rodziny,�przyja-

ciół,�znajomych.�To�zazwyczaj�wesołe�doświadczenia.�

Dziękuję�za�uwagę,�jeśli�ktoś�dotrwał,�aż�tutaj.�Na�swoje�usprawiedli-

wienie�powiem,�że�naprawdę�polubiłem�takie�dziwne�purée�i�chyba�sam�

nadal�trochę�tego�nie�rozumiem.�Lecz�jeśli�tak�przygotowane�ziemniaki�

ktoś�mi�podaje,�bądź�ja�podaję�sobie�sam,�z�całą�pewnością�-�mięsko�zo-

stawię,�ale�ziemniaczki�zjem!� F
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POLECA: KAMIL FRANCZAK
PURÉE A’LA FRANKY.
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