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MIEJSKI DOM KULTURY „KOSZUTKA”: WALENTYNKOWY SALON

 ARTYSTYCZNY, 15.02.2022., GODZ. 17.00

Sztuka�czarnego�teatru�fascynuje�i�pociąga�swoją�magią,�tajemnicą�i�odkrywanie�jej�jest�jakże�pasjonujące.�

A�co�niesie�początek�Nowego�Roku�w�Teatrze�Czarnego�Tła�w�Chorzowie?�-�Zapraszamy�dzieci�i�młodzież�na�

warsztaty�czarnego�teatru.�Grupy�szkolne�lub�przedszkolne�poznają�w�ich�trakcie�zasady,�panujące�w�naszym�

teatrze�i�świetnie�bawią�się,�tworząc�swoje�mini�e��udy�–�mówi�Aleksandra�Kajewska,�dyrektor�Teatru�Czarnego�

Tła.�-�Zorganizowane�grupy�zapraszamy�również�w�czasie�ferii,�kiedy�czarny�teatr�będzie�pod�hasłem�kosmosu�

i�w�tym�temacie�będziemy�uczyć�się�i�odkrywać�czarny�teatr.�

Jak�poleca�Aleksandra�Kajewska,�dzieje�się�także�w�znajdującej�się�„za�ścianą”�teatru�Pracowni�Działań�Twór-

czych.�Co?�Warsztaty�rękodzieła,�które�poza�artystycznym�wyrazem�uczą�cierpliwości�i�skupienia.�

HGM

WARSZTATY I SPEKTAKLE NIE TYLKO NA FERIE

„Brunetki, blondynki… 
Czyli walentynkowe wyznania 
w wykonaniu Sylwestra Targosz-Szalonka”

Wieczór,�którego�nie�można�przegapić…�A�raczej�„przesłyszeć”.�Trudno�

bowiem�„przesłyszeć”�taki�głos,�jakim�dysponuje�nasz�gość:�słynny�na�

Śląsku�tenor,�aktor,�instrumentalista,�dyrygent�–�Sylwester�Targosz-

-Szalonek,�dyrektor�i�organizator�Śląskiego�Fes��walu�Operetki.�Artysta�

obdarzony�ponadto�niebywałym�poczuciem�humoru�i�słynący�ze�zna-

komitego�kontaktu�z�publicznością.�Swoim�głosem�i�charyzmą�czarować�

i�uwodzić�będzie�w�trakcie�naszego�spotkania.�Emocji�zatem�z�pewnością�

nie�zabraknie.�

Zapraszam�na�spotkanie,�a�już�teraz�zachęcam�do�lektury�wywiadu�z�Syl-

westrem�Targosz-Szalonkiem.�Str.6

HANNA�GRABOWSKA-MACIOSZEK

I wcale nie chodzi tu o zaświadczenia, czy paszporty covidowe. O co zatem? Str. 7

KATOWICE�POSTAWIŁY�
NA ESPORT

W�myśl�zasady�„Wyróżnij�się�albo�zgiń”!

Str.3 Str.12
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Świadectwo dać pandemii



Kojarzony� już� od� dawna�

z Walentynkami, czy ten 

w�którym�tak�pięknie�wszyst-

ko�kwitnie�i�w�pełni�wiośnie�

hołduje?�Spór� chyba�nie� do�

rozstrzygnięcia?�Ja� skłaniam�

się� za�majem�bez� ameryka-

nizacji� i� czerwonej� komercji�

serduszek�wszechobecnych,�

które� tak�naprawdę�nikomu�

żadnej� krzywdy� nie� robią.�

Niemniej� „atakują”,� że� trze-

ba?!?�A�wiosną�zakochujemy�

się�od�zarania�dziejów!�Dłuż-

szy�dzień�i�noc�cieplejsza�sprzyja�brzuchowym�motylom.�Tak�

się�jakoś�utarło,�choć�oczywiście�reguły�na�to�nie�ma,�bo�znam�

wiele�par,�które�właśnie�połączyły�Walentynki.�W�maju�podob-

no�lepiej�nawet�nie�zawierać�związków�małżeńskich…,�bo�ślub�

najlepiej�brać�w�miesiącu�z�literą�„r”.�Ot�takie�tam�przesądy…��

Kiedy�lepiej,�najlepiej,�albo�wcale,�a�zakochanym�najlepiej�być�

niezależnie�od�pory�roku,�dnia,�miesiąca…�Najlepiej�przez�dłu-

gie�lata.�I�tego�Wam,�Drodzy�Czytelnicy�życzę�z�całego�serca…�

I�bynajmniej�nie�tego�ze�sklepowej�witryny…
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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

Dla miłośników sztuki współ-
czesnej. Jest to jedna z najwięk-
szych na Śląsku i długotermi-
nowych prezentacji wielu dzieł 
dotąd niepokazywanych pub-
liczności w przestrzeni muzeal-
nej.

- Od początku wiedzieliśmy, że chcemy 
mówić o sprawach ważnych, jeśli nie najważ-
niejszych.

Jest ich wiele, a odnalezienie dla nich wspól-
nego mianownika w jednym czy w dwóch 
słowach - kluczach nie należy do prostych 
czynności. W trakcie kolejnych dyskusji kura-
torskich ukuliśmy � nalne „POZA EDENEM” 
– wyjaśniają dr Michał Burdziński i Joanna 
Szeligowska-Farquhar, kuratorzy wystawy. 
– Nawiązuje ono wprost do tradycji judeo-
chrześcijańskiej, choć daje się rozpatrywać także 
w perspektywie Elizjum, utopii, etc. Stanowi 
umownie pojęte terytorium aktualnej egzysten-
cji człowieka, jakże odmienne od osławionego 
ogrodu rajskiego. Poprzez odwołanie do wizji 
idylli, tudzież arkadii, dochodzi tym wyraźniej 
do głosu horyzont dobra i zła, harmonii w zde-
rzeniu ze słabościami, ideału z destrukcją. Nie 
wiadomo, czy (i ewentualnie jak bardzo) artyści 
tęsknią za istnieniem wiecznym, nieskażonym 
bezprawiem i niesprawiedliwością, natomiast 
na pewno wyrażają niezgodę na zwycięstwo 
siły nad rozumem, a zarazem upatrują ukoje-
nia w kontemplacji. Nazwa wystawy „POZA 
EDENEM” obejmuje chyba wszystkie aspek-
ty twórczości wybranych przez nas artystów 
współczesnych (w dużej mierze krytycznych, 
zaangażowanych społecznie i psychologicznie), 
a na pewno te, które poruszają dzieła prezen-
towane na wystawie. Znajdujemy się w świecie 

na wskroś ludzkim, nieobiektywnym, niedo-
skonałym, w którym panują zmysły, instynkty, 
żądze, nadużycia i nierówności. Nader często 
bywa to świat zagubienia, lęku, przemocy, 
hedonizmu i samotności. Jednocześnie do-
chodzą w nim do głosu inne stany, takie jak 
generowanie nadziei i konstruktywnych myśli, 
podejmowanie prób wyjścia z impasu w wal-
ce o doczesny ład, wreszcie – poszukiwanie 
sensu w zespoleniu z sacrum. – informują 
autorzy projektu.

Wystawa  „Poza Edenem” - zrodziła się z my-
ślą o prezentacji zespołu dzieł pozyskanych do 
dotychczasowej kolekcji muzeum w grudniu 
2018 roku. Pierwotnie składały się one na Śląską 
Kolekcję Sztuki Współczesnej, która należała 
do Fundacji dla Śląska, założonej w Katowicach 
w 2001 roku.

Fundacja rozpoczęła tworzenie kolekcji 
w 2004 roku w ramach Narodowego Pro-
gramu „Znaki Czasu”. Nadrzędnym celem 
programu było powołanie mecenatu dla aktu-
alnej sztuki w formie nowoczesnego systemu 
wspierającego rozwój kapitału kulturowego 
i jego upowszechnianie. Wieloletnia działalność 
Fundacji pozwoliła zgromadzić prace zarówno 
twórców dojrzałych, znanych i cenionych, jak 
i autorów młodych, utalentowanych, dopiero 
rozpoczynających karierę artystyczną. Wskutek 
kłopotów zarządczych i � nansowych kolekcję 
przejął najpierw właściciel prywatny, a na-
stępnie – dzięki staraniom dyrekcji i kustoszy 
Muzeum Śląskiego, przy dotacyjnym wsparciu 
Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach – 
kolekcja prawie w całości tra� ła do zbiorów 
muzeum i tym samym wydatnie powiększyła 
ich potencjał. Warto podkreślić, że kuratorzy 
zrezygnowali zupełnie z wypożyczania arte-
faktów, z czym wiążą się rozmaite trudności, 
ale też wymierne korzyści. 

Wystawa pozwala bowiem ujrzeć bogactwo  
i poziom jednej z największych na Śląsku ko-
lekcji sztuki współczesnej, dającej zaliczyć się 
do przeglądów reprezentatywnych w skali 
ogólnokrajowej. 

Ze względu na ograniczoną przestrzeń eks-
pozycji stałych większość prac pokazywanych 
będzie po raz pierwszy. Malarstwo, fotogra� a, 
gra� ka, wideo-art, instalacje i obiekty koncep-
tualne stanowią o dużej inwencji i swobodzie 
formalnej dwóch pokoleń twórców polskich. 
W swoich pokładach tematycznych i estetycz-
nych jest to sztuka intelektualna i sensualna 
zarazem, różnorodna treściowo i wizualnie, 
która wciąga w świat zmagań, lęku, buntu 
i kontemplacji, w rozbudowany wymiar słów, 
cyfr i symboli na pograniczu jawy i snu, real-
ności i ezoteryki. Zawiesza czas albo w pełni się 
mu poddaje – czerpie z przeszłości i wybiega 
w nieznane. Sporo w niej niezgody, sprzeci-
wu, jawnego lub zeufemizowanego krzyku, 
a także innych stanów i postaw, określających 
człowieka w dobie transformacji ustrojowych 
i obyczajowych, wzmożonej agresji i bezwied-
nego materializmu. Stawia na przekaz lapi-
darny lub rozwarstwiony, ale zwykle mocny, 
dosadny – niekiedy prostolinijny, innym ra-
zem ezopowy. Struktura wystawy zasadza się 
na ośmiu sekcjach problemowych, spiętych 
w ramach trzech kategorii oglądu kuratorskie-
go: epistemologicznej, analityczno-krytycznej 
i meta� zyczno-eschatologicznej. STUDIUM 
ZNAKU i PERCEPCJA HORYZONTU przy-
należą do pierwszej z nich; MASZYNERIA 
MOCY, WĄTŁY STEREOTYP, TRAKTAT 
O JEDZENIU I PICIU oraz UBARWIANIE 
SZTAMPY – do drugiej; natomiast do trzeciej 
– TYKOT PAMIĘCI i ODCIELEŚNIANIE. 

Omawiane wydarzenie adresowane jest przede 
wszystkim do publiczności lokalnej – mło-
dzieży, studentów, dorosłych, seniorów, do 
środowisk akademickich i kulturalnych.

Ze względu zaś na uniwersalność i ponad-
czasowość poruszanych tematów oraz poziom 
intelektualny i formalny prezentowanych obiek-
tów można twierdzić, że skorzystają z niego 
również goście z Polski i z zagranicy. Osta-
tecznie wszyscy zainteresowani i miłośnicy 
sztuki mogą stać się odbiorcami wystawy oraz 
wydarzeń jej towarzyszących: oprowadzań 
kuratorskich, wykładów, lekcji muzealnych, 
warsztatów edukacyjnych, opcjonalnie spotkań 
z twórcami. Zarówno mieszkańcy regionu, jak 
i goście z dalekich stron powinni wybrać się w tę 
niecodzienną podróż, wymagającą skupienia 
i wytrwałości, ale też intensywną i poruszającą. 
Oby – jak większość podróży – równocześnie 
kształciła ona i uszlachetniała, zbliżała nas do 
siebie samych.

Na wystawie prezentowane będą prace takich 
artystów jak: Judyta Bernaś, Urszula Broll, Sta-
nisław Dróżdż, Zbylut Grzywacz, Władysław 
Hasior, Zbigniew Libera, Natalia LL, Grupa 
Luxus, Lech Majewski, Grupa Monstfur, Igor 
Neubauer, Józef Robakowski, Jerzy Rosołowicz, 
Zo� a Rydet, Tomasz Struk, Andrzej Szczepa-
niec, Grzegorz Sztwiertnia, Jan Tarasin, Jerzy 
Truszkowski, Andrzej Urbanowicz, Ryszard 
Winiarski oraz wielu innych.

Kuratorami wystawy są Joanna Szeligowska-
-Farquhar i dr Michał Burdziński.

Ekspozycja będzie prezentowana w gmachu 
głównym Muzeum Śląskiego, na poziomie -2 ,
przy ul. Dobrowolskiego 1 w Katowicach, 
w okresie od stycznia 2022 do stycznia 2023.

NOWA�WYSTAWA�W�MUZEUM�ŚLĄSKIM

Wystawa „Poza Edenem” 
to wspaniała niespodzianka 
przygotowana przez Muzeum Śląskie 
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P R O M O C J A

Katowice postawiły na esport
„Wyróżnij się albo zgiń” to nie tylko 
tytuł inspirującej książki autorstwa 
Jacka Trouta, ale także jedna z fun-
damentalnych zasad marketingu – 
zarówno konsumenckiego, ale także 
samorządowego. 

Miasta, od początku istnienia, zawsze rywali-
zowały ze sobą w wielu obszarach. Tak dzieje się 
także dziś i to na każdym poziomie - globalnym, 
regionalnym i lokalnym. Samorządowcy konku-
rują w zakresie przyciągania nowych inwestorów, 
mieszkańców, pozyskiwania środków unijnych 
czy wydarzeń przykuwających ogólnokrajową czy 
globalną publikę. Takie działania mają trzy zasad-
nicze cele. - Po pierwsze jest to trwałe podnoszenie 
jakości życia w mieście m.in. poprzez zwiększoną 
podaż atrakcyjnych miejsc pracy, budowę nowych 
mieszkań, czy też rozwój oferty branży przemysłu 
czasu wolnego. Po drugie, prowadząc takie działania, 
jako samorządowcy, zmierzamy do długofalowe-
go zwiększania dochodów budżetowych, których 
źródłem są m.in. udział w podatkach PIT, CIT czy 
też podatki od nieruchomości. Trzecim celem jest 
natomiast wzmacnianie wartości wizerunkowej 
miasta i możliwość wyróżnienia się na tle innych, bo 
w dzisiejszym świecie nie ma miejsce na szarzyznę 
i przeciętniactwo – mówi Marcin Krupa, prezydent 
Katowic i przypomina, że budowanie marki i wize-
runku miasta to nie są procesy, które odbywają się 
z dnia na dzień. - To żmudna praca realizowana krok 
za krokiem. Choć bez wątpienia trzeba przyznać, 
że w przypadku takich wydarzeń jak Intel Extreme 

Masters, które są największą imprezą biznesową 
w Polsce – zamiast o kroczkach – mówimy wręcz 
o skokach - dodaje. 

Sukcesywne budowanie wizerunku umożliwia 
gminom wykorzystywanie efektu kuli śniegowej. 
Widzimy to w Katowicach nowi inwestorzy czy 
też realizacja dużych eventów wykreowały popyt 
na nowe miejsca hotelowe i powierzchnię biurową. 
W ostatnich kilku latach Katowice stały się jednym 
z najważniejszych ośrodków w sektorze nowoczes-
nych usług biznesowych z zatrudnieniem. Nie można 
również nie wspomnieć o przebudowie centrum 
Katowic. Była największą tego typu operacją, jaką 
kiedykolwiek podjęto w Europie Środkowej. Projekt 
zakładał realizację programu przebudowy systemu 
dróg, infrastruktury technicznej, modernizacji sy-
stemu transportu publicznego oraz rewitalizacji 
obszarów publicznych. W miejscu, w którym wcześ-
niej funkcjonowała kopalnia, utworzona została 
Strefa Kultury, która wraz z Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym, Muzeum Śląskim oraz 
siedzibą Narodowej Orkiestry Polskiego Radia stała 
się wizytówką nie tylko Katowic i regionu, a całego 
naszego kraju wśród gości wydarzeń międzynaro-
dowych odbywających się w tym miejscu. Budowa 
wspomnianej nowej siedziby Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR), z jedną 
z najlepszych sal koncertowych świata, przyczyniła 
się do pozyskanie prestiżowego tytułu Miasta Krea-
tywnego Muzyki UNESCO. Z kolei przyciągnięcie do 
Katowic w grudniu 2018 roku Szczytu Klimatycznego 
COP24, stało się naszą wizytówką i przepustką do 
ubiegania się o możliwość goszczenia kolejnych 

prestiżowych wydarzeń. Dziś już wiemy, że kolej-
nym będzie organizacja z ONZ Światowego Forum 
Miejskiego w tym roku. Katowice ponownie staną się 
centrum, gdzie będą spoglądać oczy całego świata. 

- Postawię jednak tezę, że tego wszystkiego mogło-
by w Katowicach nie być, a przynajmniej nie w takiej 
skali, gdyby nie pomysł sprzed 10 lat autorstwa Mi-
chała Jędrzejka, wówczas katowickiego radnego, żeby 
zainwestować w ściągnięcie do Katowic najlepszych 
globalnych zawodników w dyscyplinach… e-sportu! 
Niejeden samorządowiec popukałby się wtedy w gło-
wę na myśl wydania dużych pieniędzy i użyczenia 
hali legendarnego „Spodka” tysiącom komputero-
wych „nerdów”. Jednak mój poprzednik, prezydent 
Piotr Uszok, który świat gier komputerowych znał 
wtedy wyłącznie z opowiadań, w inicjatywie tego 
młodego człowieka dostrzegł coś wyjątkowego 
i postanowił ten pomysł wesprzeć. Ale chyba nawet 
on nie przypuszczał, jak ten projekt zmieni nasze 
miasto i stanie się kamieniem milowym rozwoju na 
długie lata – wspomina prezydent Marcin Krupa.

Dzisiaj Intel Extreme Masters (IEM), bo o nim 
mowa, czyli mistrzostwa świata w grach kompute-
rowych połączonych z targami branży IT, to naj-
większa biznesowa impreza w Polsce. Pierwsza 
edycja odbyła się w 2013 roku. O prestiżu organi-
zacji tego wydarzenia świadczą dziesiątki tysięcy 
fanów w „Spodku” oraz miliony przed ekranami 
komputerów. IEM transmitowany jest w 10 różnych 
językach, a tzw. stream z rozgrywek oglądany jest 
ponad dwa miliardy minut. Nie każdy wie, że e-
-sport w Polsce dopiero nabiera rozpędu. W Azji 

gwiazdy takich gier, jak Counter Strike czy League 
of Legends cieszą się popularnością porównywalną 
z najlepszymi piłkarzami globu – jak Cristiano Ro-
naldo, czy Robert Lewandowski. To tylko niektóre 
przykłady, które obrazują, w jak dużym zakresie 
współorganizowanie IEM przekłada się na globalną 
promocję Katowic  jako ośrodka, w którym stawia 
się na nowe technologie i wspomniany przemysł 
czasu wolnego. 

IEM nie jest zwykłym wydarzeniem cyklicznym, 
które raz do roku ożywia miasto. To swoisty kataliza-
tor dla podejmowania nowych inicjatyw, a znakomita 
współpraca INTEL’em oraz ESL Polska, czyli orga-
nizatorami IEM, zaowocowała nowymi projektami. 
W Katowicach działa Muzeum Historii Komputerów 
i Informatyki, a w salach koncertowych NOSPR 
można posłuchać muzyki z najpopularniejszych gier 
Video Games Live. Powstała także ESL Arena, która 
jest miejscem wielu rozgrywek gamingowych, m.in. 
mistrzostw Polski, a także eliminacji � nałów IEM. 
A w Katowicach powstaje HUB technologiczno-
-gaminowy. W sumie chodzi o 19 tysięcy m.kw. 
powierzchni. Cała Dzielnica Nowych Technologii 
obejmie tereny usytuowane wokół dwóch historycz-
nych szybów wydobywczych kopalni „Wieczorek” 
- szybu Pułaski oraz szybu Poniatowski, powstałych 
w latach 1903-1910. Zlokalizowana będzie w sąsiedz-
twie zabytkowego Nikiszowca. W obrębie terenu 
Katowickiego HUB-u Gaminowo-Technologicznego 
zaplanowano utworzenie nowoczesnych powierzchni 
z przeznaczeniem pod studia nagrań, laboratoria, 
przestrzenie co-workingowe, biura, przestrzenie 
wystawienniczo-eventowe, centrum edukacyjne 
oraz Data Center.
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Słowa obrazem malowane
Doświadczanie tak niezwykłych artystycz-
nych wyrazów zapewnia nam Szymon 
Duczek, autor i sprawca zamkniętych 
w obrazie słów.

Pochodzący z Pyskowic Szymon Duczek, gra� k 
komputerowy, fotograf i jak się okazuje… z pasją 
malarską! Co po raz kolejny mnie przekonuje, że każdy 
gra� k komputerowy to po prostu artysta! – Przygodę 
z malarstwem rozpocząłem stosunkowo niedawno – 
mówi Szymon Duczek. - Jak bardzo mnie ono fascynuje 
i pociąga, odkryłem, kiedy po ponad 20 latach pracy 
w zawodzie gra� ka, zaczęło irytować mnie tworzenie 
projektów pod czyjeś dyktando. Tu chciałbym zazna-
czyć, że moje rozwiązania gra� czne zwykle podobają 
się moim klientom, ale ciągłe mówienie: tu zrób na 
czerwono, a tu na niebiesko, tu przesuń w prawo, tu 
bardziej do góry, powoduje, że w sumie to tak do końca 
nie jest mój projekt. I właściwie nie ja powinienem się 
pod nim podpisać. Ta chęć poszukiwania własnej drogi 
twórczej bez rad, bez narzucania mi czegokolwiek, 
popchnęła mnie ku malarstwu – podkreśla.

- Powiedziałem żonie, że chcę odpocząć od kompu-
tera i że będę malował. Minął miesiąc i pod choinkę 
dostaję prezent – farby, podobrazie i pędzle – uśmiecha 
się Szymon Duczek. Pierwszy namalowany obraz to 
„Ścieżki codzienności”, nawiązuje do układu prze-
strzeni, w której autor porusza się i tworzy najczęściej. 
Drugi obraz - „Podmuchy” wystawiony został na 
małej lokalnej aukcji charytatywnej. – Został kupiony 
za ponad tysiąc złotych! To był dla mnie taki sygnał, 
że to co maluję chyba się podoba i jeszcze bardziej 
zachęciło mnie to do dalszego tworzenia – mówi.

Tematyka? Inspiracja? Abstrakcja i uwiecznianie, 
próba zobrazowania słów, a tak naprawdę emocji, bo 
Szymon Duczek maluje słowa, określające emocje, 
uczucia, wartości: tak między innymi powstał Tryptyk: 
Wiara, Nadzieja, Miłość, czy Złoty, Srebrny, Brązowy. 
- Kompozycje buduję z liter. Wśród moich obrazów 
są także i te spersonalizowane, na przykład z cyklu 
„Inicjalizm”, kreowane z inicjałów imion członków 
rodzin, czy też przyjaciół. Ma to dać efekt: „Jedno 
spojrzenie i myślisz o najbliższych. Przestrzeń, gdzie 
zawsze jesteście razem”. Moje założenie: „Na początku 
było słowo, chcę by sztuką się stało”. Słowo wywołuje we 
mnie impuls twórczy – wyjaśnia. – Odbiorca, patrząc na 
moje obrazy, ma je powiązać z tytułem i kreować swoją 
wizję. Spodobała mi się sentencja jednego z najznako-
mitszych polskich malarzy Jerzego Nowosielskiego: 
„Malowanie obrazów to jest przygotowanie sobie prze-

strzeni, w której będziemy musieli żyć po śmierci, to 
jest budowanie sobie mieszkania. Jeśli nie kochasz tego, 
co malujesz, to szkoda czasu”. Odczuwam potrzebę 
pozostawienia czegoś po sobie – dodaje.

Tak w ciągu sześciu lat powstała kolekcja oparta na 
inicjałach, akronimach, skrótach, znakach i słowach. 
Wyjątkowo interesującym jest obraz inspirowany 
twórczością Pabla Picassa. Skomponowany został 
z inicjałów jego licznych imion i nazwiska. Obrazy 
są niezwykle wyraziste, niektóre bardzo barwne, a za-
stosowana często faktura uwypukla drobne elementy 

SZYMON DUCZEK, 
mieszka�w��Siemianowicach�Ślą-
skich.�Od�20�lat�z��powodzeniem�
zajmuje�się�grafi�ką�komputerową,�
poligrafi�ą�i�szeroko�rozumianym�
projektowaniem�różnorakich�ma-
teriałów�reklamowych.�Z�pasją�re-
alizuje�przeróżne�projekty�fotogra-
fi�i�miejskiej,�sportowej�i�bardziej�
osobistej.�Prowadził�kursy�grafi�ki�
komputerowej�i�przygotowania�do�
druku,�ucząc�obsługi�programów�
grafi�cznych�m.in.�studentów�szkół�
artystycznych.�Projektuje�albumy,�
katalogi�wystawowe�dla�artystów,�
foldery�promocyjne,�zaproszenia�
itp.�W�wolnym�czasie�długopisem�
na�papierze�tworzy�grafi�ki�przed-
stawiające�fantazyjne�światy�
własnej�wyobraźni.
Pasjonat�wędkarstwa�i�ekologicz-
nej�formy�transportu,�jaką�jest�
rower.

i szczegóły, nadając niezwykłej dekoracyjności dziełu. 
Planowana w lutym wystawa w siemianowickiej Ga-
lerii Otwartej Miejskiej Biblioteki Publicznej miała 
być pierwszą wystawą twórcy. Szymon Duczek jednak 
z uwagi na wzrost zakażeń pandemicznych, zdecydo-
wał o przełożeniu wydarzenia na czas bardziej bez-
pieczny: wiosenny, albo nawet letni jeśli będzie taka 
możliwość. Zachęcam zatem do śledzenia naszych 
łamów, by nowy termin wystawy poznać. Jestem 
przekonana, że każdy w słowach w obrazach zaklętych 
odnajdzie własne emocje i doświadczy czegoś nie-
zwykłego.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Tryptyk��„Złoty”,�„Srebrny”,�„Brązowy”�to�jedne�z�pierwszych�
namalowanych�prac.�Cyfrową�galerię�z�obrazami�autor�prowadzi
na�stronie�internetowej�www.abstractgallery.art

Obrazy�cyklu�„Inicjalizm”,�kreo-
wane�z�inicjałów�imion�członków�
rodzin,�czy�też�przyjaciół.�„Jedno�
spojrzenie�i�myślisz�o�najbliż-
szych.�Przestrzeń,�gdzie�zawsze�
jesteście�razem”.

 „PDJFPJNMRCSTRP”, akryl na płótnie.
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„Za treści zawarte w publikacji do� nansowanej ze środków WFOŚiGW 
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja”.
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Albo czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie bę-
dzie umiał. Czyżby te stare polskie przysłowia 
przyświecały pomysłodawcom konkursu „Tak dla 
Czystego Powietrza”? Najprawdopodobniej!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął konkurs dla dzieci 
i młodzieży plastyczny na ekologiczny plakat pt. „TAK dla 
Czystego Powietrza”. Na konkurs wpłynęło 213 prac uczniów 
szkół podstawowych, przedszkoli i podopiecznych świetlic 
środowiskowych z województwa śląskiego. Jury przyznało 
30 nagród i wyróżnień w sześciu kategoriach wiekowych. 
I tu mamy dowód na to, że stare porzekadła, bywają złotymi 
myślami. Nie tylko w założeniu, ale jeśli zostaną zastosowane 
w praktyce, to mogą przynieść wiele dobrego. A na pewno 
są złotą nauką, bo cenną. Zdobywanie wiedzy w zakresie 
ekologii i szeroko rozumianej ochronie środowiska to dziś 
przyszłość dla Ziemi, ale w głównej mierze dla nas. A wia-
domym jest, że najchłonniejsze umysły, to młode umysły. 
Zatem trudno przecenić walor konkursu. Fakt, że został 
zainicjowany z myślą o dzieciach i to nawet tych zupełnie 
małych oraz młodzieży i przybrał tak wdzięczną formę pracy 
plastycznej to strzał w 10tkę!

– To jest konkurs, który cieszy się ogromnym zaintere-
sowaniem wśród najmłodszych. Promuje proekologiczne 
postawy i pokazuje nam, jak oni postrzegają środowisko 
naturalne. W tym roku rozszerzyliśmy dostępność kon-
kursu i wprowadziliśmy nową kategorię dla przedszko-
laków – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW 
w Katowicach.

Konkurs na ekologiczny plakat z zakresu efektów likwidacji 
niskiej emisji „TAK dla Czystego Powietrza” przeznaczony 
jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podsta-
wowych i świetlic środowiskowych z województwa śląskiego.  

Trudno wyobrazić sobie, że ktoś mógłby powiedzieć: „Nie 
dla Czystego Powietrza”. A jednak! Szczególnie w sezonie 
grzewczym, który teraz trwa w najlepsze i niestety ciągle 
w temacie tym jest wiele do zrobienia. Od czegoś zawsze 
trzeba zacząć. Może ci, którzy nie rozumieją konieczności 
wymiany starych pieców na nowe proekologiczne, zaczęliby 
od pisma obrazkowego? A więc udziału w konkursie? To 
może dobra podpowiedź, by WFOŚiGW taki konkurs i dla 
dorosłych zorganizował. Tych opornych w pojmowaniu 
czystego powietrza.

Tymczasem wokół Programu Priorytetowego „Czyste 
Powietrze” dzieje się i to nie mało! Ruszył nabór wniosków 
w formie dotacji. Dla Bene� cjentów oznacza to nowe możli-
wości pozyskania funduszy na wymianę starych kotłów oraz 
na termomodernizację budynków mieszkalnych.

Dokładna nazwa: Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” 
Część 3. Został ogłoszony z końcem stycznia. Warto poznać 
szczegóły: kto dokładnie może skorzystać, jakie warunki 
musi spełnić, na jakich zasadach, jakie zaświadczenia trzeba 
złożyć oraz gdzie i u kogo się o nie ubiegać. A także gdzie 
i jakimi sposobami można składać wnioski.

Więcej na www.wfosigw.katowice.pl

Czym skorupka 
za młodu nasiąknie KATEGORIA A 

I MIEJSCE�Maja�Wernicka�5�lat�zgłoszona�przez�

rodzica�

II MIEJSCE�Lena�Franczyk�6�lat�Przedszkole�w�Pie-

trowicach�Wielkich�

III MIEJSCE�Zuzanna�Czerwik�6�lat�Samorządowe�

Publiczne�Przedszkole�w�Poraju�

IV MIEJSCE�Natalia�Kolek�6�lat�Zespół�Szkolno-

-Przedszkolny�Kobyla�

WYRÓŻNIENIE�Dominik�Żurek�3�lata�Zespół�

Szkolno-Przedszkolny�Nędza,�Lukas�Czorny�6�lat�

Przedszkole�w�Pietrowicach�Wielkich�

KATEGORIA B 

I MIEJSCE�Józef�Jendrysko�7�lat�SP�nr�1�w�Tychach�

II MIEJSCE Franciszek�Lepiarz�7�lat�SP�nr�1�w�Sie-

wierzu�

III MIEJSCE�Maria�Wyszyńska�7�lat�SP�nr�1�w�Sie-

wierzu�

IV MIEJSCE�Joachim�Wcisło�7�lat�SP�nr�40�w�Sos-

nowcu�

WYRÓŻNIENIE�Małgorzata�Wyszyńska�7�lat�SP�

nr�1�w�Siewierzu�

KATEGORIA C 

I MIEJSCE Vivien�Adamczyk�9�lat�SP�nr�38�w�By-

tomiu�

II MIEJSCE Karol�Jaruszowic�9�lat�SP�w�Kotulinie�

III MIEJSCE�Aleksandra�Gawron�9�lat�SP�w�Rogowie�

IV MIEJSCE�Maja�Stańczyk�8�lat�SP�w�Nędzy�

WYRÓŻNIENIE�Filip�Doruchowski�9�lat�SP�w�Pan-

kach�

KATEGORIA D 

I MIEJSCE Ta��ana�Modzelewska�10�lat�SP�nr�1�

w�Siewierzu�

II MIEJSCE Oliwia�Bugajczyk�11�lat�SP�w�Poraju�

III MIEJSCE Gabriela�Kiesiewicz-Czyż�10�lat�SP�nr�

22�w�Sosnowcu�

IV MIEJSCE�Paweł�Matlanga�10�lat�SP�w�Rogowie�

WYRÓŻNIENIE�Wiktoria�Trzcionka�11�lat�SP�nr�

1�w�Siewierzu�

KATEGORIA E 

I MIEJSCE Laura�Paździor�12�lat�SP�nr�6�w�Pszczynie�

II MIEJSCE Gabriela�Jędrzejewska�13�lat�SP�w�Poraju�

III MIEJSCE�Daiana�Didushenko�13�lat�SP�nr�9�

w�Bielku-Białej�

IV MIEJSCE Jakub�Gibaszewski�13�lat�SP�nr�4�

w�Siemianowicach�Śląskich�

KATEGORIA F 

I�MIEJSCE�Jakub�Gotkowski�14�lat�SP�nr�1�w�Sie-

wierzu�

II MIEJSCE�Julia�Ptak�14�lat�SP�nr�22�w�Sosnowcu�

III MIEJSCE�Oliwia�Antkiewicz�14�lat�SP�nr�1�w�Sie-

wierzu�

IV MIEJSCE�Zofi�a�Janik�14�lat�LO�nr�5�w�Bielsku-

-Białej�

WYRÓŻNIENIE�Wiktoria�Karoń�14�lat�SP�w�Poraju
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Ładne, brzydkie i … Szalonek
Trwa jubileuszowa edycja Śląskiego Festiwalu 

Operetki. Wróćmy do inauguracji wydarzenia… 
Jaka ona była? 

Sylwester Targosz-Szalonek: Inauguracja V 
edycji Śląskiego Festiwalu Operetki odbyła się 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej, a zatem tradycyjnie, 
jak co roku właśnie w tym miejscu rozpoczynamy. 
I padły już deklaracje, że tę tradycję będziemy 
kontynuować w Rybniku. Wielkie emocje! Trudno 
nawet opisać je słowami. Piękny koncert: tenorowy 
zawrót głowy. Wystąpili PowerOfTENORS - ośmiu 
artystów nie tylko z Polski, ale i Ukrainy, dwie so-
listki: mezzosopranistka Renata Dobosz i Kamila 
Goik, młoda i jeszcze nieznana sopranistka, ale 
jestem przekonany, że świat operetki będzie miał 
już wkrótce z niej dużą pociechę. A towarzyszy-
ła Orkiestra Filharmonii Rybnickiej pod batutą 
Krzysztofa Dziewięckiego. Ambasadorem jest 
maestro Wiesław Ochman, a ja, można powiedzieć, 
ojcem i matką tego festiwalu.

I sprawcą, bo Pan wymyślił ten festiwal!
ST-S: Pięć lat temu w Gliwicach zapadła decy-

zja o likwidacji Gliwickiego Teatru Muzycznego, 
znanego bardziej jako Śląska Operetka. Te nazwy 
zmieniały się przez lata. I chociaż ja akurat nie 
przepracowałem na tej scenie, ani jednego spekta-
klu, ani koncertu, kiedy postanowiono o likwidacji, 
pomyślałem, że operetka to taki gatunek sztuki, 
który powinien trwać, rozwijać się, a na Śląsku ma 
bardzo dobre tradycje i jest mocno zakorzeniony 
w naszej świadomości. Co więcej śląska operetka 
świetnie funkcjonowała i była słynna w całej Pol-
sce. I, można powiedzieć, wykorzystałem sprytnie 
świadomość społeczeństwa, w której operetka śląska 
była wciąż bardzo żywa. Może nawet już trochę 
bazowałem na kanwie jej mitu? Stwierdziłem, że 
trzeba coś zadziałać i wymyśliłem festiwal. Mój 
pomysł zyskał przychylność dyrektora Teatru Ziemi 
Rybnickiej Michała Wojaczka. I w dwa miesiące 
od pomysłu do pierwszego koncertu odbyła się 
inauguracyjna edycja. 

A dziś cieszymy się już z V edycji. Warto zazna-
czyć, że ten jubileusz pięknie połączył się z inną 
zacna rocznicą, też okrągłą.

ST-S: Tak, tegoroczny Śląski Festiwal Operetki 
kończymy w marcu uroczystym koncertem � na-
łowym w Bytomskim Centrum Kultury. I będzie 
to także duża gala urodzinowa maestro Wiesława 
Ochmana, który w tym roku kończy 85 lat! Warto 
pamiętać, że Mistrz jest Honorowym Ambasadorem 
wspomnianego Festiwalu. I taki właśnie prezent 
postanowiliśmy naszemu mistrzowi zrobić. Ale 
dodatkowo tak się złożyło, że te daty wiążą się też 
trochę i z moim jubileuszem, bo mija 20 lat, od 
kiedy jestem na scenie jako śpiewak. Właśnie 20 lat 
temu w maju zaśpiewałem swój pierwszy koncert 
jako śpiewak operowy, bo wcześniej przecież byłem 
akordeonistą. I to wydarzyło się w Budapeszcie na 
otwarciu wystawy z okazji 100. urodzin Jana Kiep-
ury, więc cały czas te okrągłe rocznice łączą się ze 
sobą. I tak się składa, że w tym roku do Budapesztu 
przyjechała ponownie już wystawa na 120 urodziny 
i dostałem zaproszenie.

Czyli wkrótce kierunek: Budapeszt i piękny 
jubileusz 20-lecia. A jak to było te 20 lat temu? 

Kiedy nastąpił ten moment, że odkrył Pan sobie 
moc swojego głosu?

ST-S: To jest trudne pytanie i jak ktoś o to pyta, 
to nigdy nie wiem, co odpowiedzieć, ale spróbu-
ję. Śpiewałem od zawsze! Pierwszy raz na scenie 
wystąpiłem, kiedy miałem 4 lata. Jako taki brzdąc 
brałem udział w konkursach i wygrywałem je. By-
łem aktywny wokalnie właściwie cały czas, bo po 
drodze były zespoły dziecięce, młodzieżowe. Jako 
akordeonista może mniej śpiewałem, ale ciągle by-
łem blisko tego śpiewu, muzyki. Studia: Akademia 
Muzyczna. Miałem taki pomysł, że będę studiował 
akordeon u profesora Marka Andryska, ale przy-
padkiem tra� łem na przesłuchanie do profesor 
Henryki Januszewskiej-Stańczyk. Powiedziała mi 
tak: „chłopaku, ty zostaw ten akordeon, ty śpiewaj!” 
Nie bardzo mi się to spodobało, bo miałem takie 
przeświadczenie – tak kiedyś się utarło – że śpiewacy 
to półgłówki są i niezupełnie muzycy. W między-
czasie z Chórem Harmonia pojechałem na kilka 
koncertów do Francji. Akompaniowałem im na 
akordeonie. Benon Maliszewski, baryton śpiewał 
tam wtedy znaną neapolitańską pieśń „Funiculì - 
funiculà”.  I tak mi się to podobało, że sam zacząłem 
to podśpiewywać. Okazało się, że usłyszał to właśnie 
Maliszewski. I powiedział mi: „Idź na śpiew!” Wtedy 
ja się popukałem w czoło i powiedziałem mu: „Taa, 
ja na śpiew?!?”

No i jak się okazuje, mieli rację!
ST-S: Tak, pamiętam, jak się potem spotkaliśmy 

przy okazji jakiegoś koncertu i śmiał się ze mnie, 
a nawet przypomniał mi tamtą moją reakcję. Tak 
wyszło przewrotnie. Tak się zapierałem, że nie będę 
śpiewał, a teraz mija 20 lat mojego śpiewania. Co 
ciekawe, zdawałem przecież i na Akademię Muzycz-
ną i na Politechnikę Śląska. Dostałem się na obie 
uczelnie, więc jak się mnie potem pytali, dlaczego 
wybrałem Akademię, to żartobliwie odpowiadałem, 
że miałem dwie ulice bliżej od domu. Natomiast na 
początku nie traktowałem tego na serio. Bardziej jako 

przygodę. Skoro się dostałem, to jestem i studiuję na 
tym Wokalno-Aktorskim. No ale z czasem okazało 
się, że fajnie jest. Jeszcze nie skończyłem pierwsze-
go roku, a już mnie do tego Budapesztu zaprosili. 
Pomyślałem wtedy, że chyba jednak trzeba śpiewać. 
Miała być przygoda, a skończyło się zawodowo.

 A jak de� niuje się skalę głosu? Jak to jest z tym 
podziałem na głosy?

ST-S: Teraz sobie zażartuję za moimi kolegami, 
którzy mówią często, że są głosy ładne i brzydkie 
i że jest Szalonek. Jeśli na chwilę zachować powagę, 
to uznajmy taki najbardziej przyswajalny podział 
na: to bas, baryton, alt, sopran. No a potem mamy 
klasy� kacje względem barwy głosu, biegłości itd. 
Co do barytonu, to sobie często żartuję i zadaję 
pytanie, za co płacą barytonom? Tenorom za góry, 
basom za doły, a barytonom za co? Taki żart. Nie 
należy się w to zagłębiać, bo słuchaczowi nie jest 
to do niczego potrzebne. Liczy się po prostu głos, 
dobry głos, którego przyjemnie ma się słuchać. 
Głos od serca!

No właśnie operetka jest sercu bardzo bliska. 
Spektakle, ale też i same utwory przeważnie trak-
tują o miłości.

ST-S: I na tym właśnie polega fenomen operetki. 
Tematycznie jest ona bliska ludziom, bo właś-
nie obraca się wokół miłości, przeważnie kończy 
się happy endem. Aczkolwiek bywają i takie bez 
szczęśliwego zakończenia. Opera zwykle porusza 
sprawy wielkiej wagi. A operetka jest lżejsza, co 
nie oznacza, że prostsza. Na pewno nie dla arty-
stów. Powiedziałbym, że w realizacji jest nawet od 
opery trudniejsza. Operetka daje pewną swobodę, 
ale trzeba bardzo uważać, żeby nie przedobrzyć 
i nie przekroczyć pewnego poziomu żartu, żeby 
nie wyszła z tego szmira. I co ciekawe… Do ope-
retki dużo trudniej znaleźć wykonawców. Bo o ile 
w operze liczy się głównie głos, to w przypadku 
operetki trzeba mieć jeszcze talent aktorski, a to nie 
zawsze idzie w parze. W operetce samym głosem 

się człowiek nie obroni. Warto, myślę wspomnieć 
o kilku rolach, które śpiewałem. Są to między 
innymi Książę Tamino z opery „Czarodziejski 
Flet” , Pedrillo oraz Belmonte z opery „Uprowa-
dzenie z Seraju” W. A. Mozarta, Rodolfo z opery 
„Cyganeria” , Mario Cavaradossi z opery „Tosca” 
G. Pucciniego, czy nasz rodzimy Stefan z opery 
„Straszny dwór” St. Moniuszki, jak i wiele in-
nych pierwszoplanowych ról wyśpiewanych na 
deskach oper i teatrów w Niemczech, Włoszech, 
czy też Argentynie.

Skupmy się na samym głosie. Spotkałam się już 
z takim stwierdzeniem, że śpiew, to jest właściwie 
jedyna dziedzina sztuki, w której nie da się oszukać 
braku talentu?

ST-S: To prawda. Jeśli nie umiemy śpiewać, nie 
śpiewajmy, bo to po prostu się nie uda. Nie da się 
oszukać odbiorcy. No chyba, że jesteśmy „gwiazdą” 
tak popularnej dziś, ujmę to w cudzysłowie, polskiej 
disco „muzyki” komercyjnej.

Luty kojarzony z Walentynkami, a jeśli Święto 
Zakochanych, to powiedzmy o jeszcze jednej 
Pana miłości.

ST-S: O tak! To miłość do wojskowości i piosenki 
wojskowej oraz jeszcze jednym moim festiwalu. 
Festiwal Piosenki Wojskowej i Powstańczej „Za 
mundurem panny sznurem”. W tym roku także 
piata edycja tego Festiwalu. 

A kolejny festiwal zwiedzie nas aż do Malborka?
ST-S: To „Oper Air Festiwal”, którego jestem 

twórcą i dyrektorem artystycznym. Odbywać się 
będzie tym roku po raz drugi. Oczywiście w Mal-
borku na zamku.

ROZMAWIAŁA: 
HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

A więcej już 15 lutego o godzinie 17.00. Sylwester 
Targosz-Szalonek będzie gościem Walentynkowego 
Salonu Artystycznego w Miejskim Domu Kultury 
„Koszutka”. Zapraszam serdecznie!

ROZMOWA�Z�DR�SYLWESTREM�TARGOSZ-SZALONKIEM,�TENOREM,�INSTRUMENTALISTĄ,�DYRYGENTEM�ORAZ�DYREKTOREM�ŚLĄSKIEGO�FESTIWALU�OPERETKI
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I wcale nie chodzi tu o zaświadczenia, czy 
paszporty covidowe. O co zatem?

Pytanie, które z pewnością się Wam na myśl 
nasuwa, to po co dawać świadectwo pandemii. Jej 
faktu udowadniać chyba specjalnie nie trzeba, bo, 
jak sądzę, nikt dziś już nie ma wątpliwości, że ona 
jest i pewnie jeszcze trochę przyjdzie nam w niej 
trwać. Więcej też niż pewne, że zapisze się na kartach 
naszej historii. I to nie tylko Polski, ale i świata, bo 
niewątpliwie jest to największa, bo globalna pan-
demia współczesnego świata.

A zatem każdy z nas współcześnie żyjący jest 
świadkiem pandemii i świadkiem historii zostanie. 
Ale co to będą z nas za świadkowie, skoro nasze 
nazwiska nie znajdą się w żadnym podręczniku, 
w żadnej książce. Bo chyba raczej nikt nie prowadzi 
z imienia i nazwiska ewidencji osób, które zmarły 
na COVID-19? To myśl jakże celna. I nie moja! Au-
torem tej trafnej uwagi jest jeden z uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Chorzowie. Pada ona w trakcie lekcji historii, na 
której młodzież dowiaduje się kim są świadkowie 
historii. Słowa Maksa o tym, że nikt nie dowie się 
o naszym świadkowaniu pandemicznym na Tatianie 
Waludze, nauczycielce historii, WOS-u, zrobiły wra-
żenie tak ogromne! – To wyłącznie dzięki naszym 
uczniom – podkreśla Tatiana Waluga, koordynator 
projektu edukacyjnego „Świadkowie historii”. – 
Gdyby nie oni, ich kreatywność, nie byłoby nawet 
pomysłu. To oni są tą iskra, która zapaliła ten lont. 
A mnie zapaliła się „lampka”: to napiszmy książkę. 
Pięć minut później z tym gorącym pomysłem byłam 
już w sekretariacie. Decyzja pani dyrektor była 
natychmiastowa: „To zróbmy to wszyscy razem”! 
– zaznacza Tatiana Waluga. – Tak właśnie narodził 

się pomysł napisania książki, do czego jak zawsze 
zainspirowała nas nasza młodzież – dodaje.

I tak to się właśnie zaczęło! Młodzież wspólnie 
z nauczycielami pisze książkę o czasie pandemii, 
czasie niełatwym dla nas wszystkich. Do współpracy 
zostali także zaproszeni rodzice. – Moment wydania 
zbliża się – mówi dyrektor SP nr 18 z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Chorzowie Joanna Piećko-
-Szopińska. – Samo ukazanie się książki będzie 
bardzo ważne, ale potem czeka nas jej promocja. 
Dlaczego o tym mówię. Mianowicie dlatego, że 
chcemy potem tę książkę sprzedać! Mamy nadzieję, 
że kupującymi będą głównie jej autorzy, a wszelki 
dochód jaki z niej pozyskamy przeznaczymy na cel 
charytatywny, jakim będzie pomoc osobom, które 
w jakimś stopniu ucierpiały wskutek pandemii. 
Myślimy też o wsparciu dzieci i młodzieży, która ma 
jakikolwiek kłopot z dotarciem do opieki psycholo-
gicznej i psychiatrycznej, a potrzebuje jej ze względu 
na skutki emocjonalne wynikłe izolacji, lockdownu, 
czy inne spowodowane przez pandemię – kwituje 
Joanna Piećko-Szopińska.

Zupełnie niecodzienny i twórczy był dzień pro-
jektowy. Czyli, można powiedzieć, faza wstępna, 
kiedy to padały przemyślenia i każdy z piszących 
musiał podzielić się swoimi re� eksjami na ten temat, 
napisać swoją część, swój wkład. To wspomnienia 
z pierwszego lockdownu. Trzeba zaznaczyć, że 
autorzy upamiętnili też w książce wspaniałą osobę 
– panią Iwonę Parzoch, znakomitą nauczycielkę 
chemii i matematyki, która odeszła po wyczerpującej 
chorobie wywołanej przez COVID-19. By poznać 
bliżej pojęcie świadka historii uczniowie udali się 
do Muzeum Powstań Śląskich, a także zwiedzili 
Dwie Wieże KWK Polska w Świętochłowicach (w 
ramach „Poznaj Polską”) i wzięli udział w ogólno-

polskiej akcji „BohaterOn w Twojej Szkole”. Cel: 
upamiętnienie oraz uhonorowanie uczestników 
Powstania Warszawskiego, a także promocja pa-
triotycznych postaw i historii Polski XX wieku 
wśród dzieci i młodzieży. Podsumowanie tej akcji, 
koordynowanej przez Anetę Dyduch: indywidualne 
życzenia od uczniów wykonane w formie kartki, 
listu bądź laurki, wysłane do żyjących uczestników 
Powstania Warszawskiego, świadków historii II 
wojny światowej.

Ogromne wrażenie na młodych ludziach zrobiło 
spotkanie z panem Jakubem, tatą jednej z uczennic 
Zuzi, żołnierzem Wojska Polskiego, który kilka-
naście miesięcy przebywał na misji wojskowej w 
Afganistanie. Pan Jakub przedstawił uczniom przy-
gotowaną przez siebie prezentację multimedialną, 
ilustrującą trudną i niebezpieczną codzienność 
polskich żołnierzy, którzy pełnili służbę w Polskim 
Kontyngencie Wojskowym skierowanym do przy-
wrócenia bezpieczeństwa mieszkańców i odbudowy 
Afganistanu. A jeśli chodzi o sprawy techniczne, 
organizacyjne – wybrali się do bibliotek: szkolnej 
i miejskiej. Z uwagi na specy� kę szkoły: oddziały 
integracyjne, uczniowie spotkali się także z psy-
cholog Mileną Głownią, która czuwa nie tylko nad 
przebiegiem projektu, ale zawsze jest gotowa, by 
pomóc w razie potrzeby. 

Jakimi świadkami pandemii będzie chorzowska 
młodzież, autorzy książki? Jak będą wspominać 
czasy lockdownu, zdalnej szkoły? – Ja się tam nawet 
trochę się cieszyłem, bo jestem typem domatora - 
mówi jeden z uczniów klasy VII A Wojtek.  – Fajnie 
było – dodaje Julka. – Początkowo mówiło się tylko 
o dwóch tygodniach bez szkoły, nawet pojawiło się 
określenie koronaferie. No zatem na samym po-
czątku wydawało się to zabawne nawet. Ale potem 

zaczęło nam brakować bezpośredniego kontaktu. 
– Z czasem też coraz mniej rozumieliśmy omawiany 
materiał – podkreśla Patrycja. – Musieliśmy prosić 
o zaangażowanie rodziców w naukę. Jak mówi Borys, 
najpierw kamerka, mikrofon, czyli pierwsze zdalne 
lekcje uczyły organizacji pracy w nowej rzeczywi-
stości. – Im dłużej trwała nauka w taki sposób, tym 
mniej uczniów niestety pojawiało się na lekcjach 
– zaznacza. – I kiedy po tym pierwszym zdalnym 
nauczaniu wróciliśmy do szkoły, okazało się, że wiele 
osób nie miało na przykład no i oceny przez to były 
gorsze. – Organizacyjnie ciężko. Problemy z połą-
czeniem. Musieliśmy „załapać” o co tak naprawdę 
w tym chodzi – wtrąca Wojtek. – I niektórych oczy 
bolały od siedzenie przed komputerem. – No ja raz 
nie miałem prądu w mieszkaniu, znowu potem brak 
Internetu, więc nie mogłem uczestniczyć w lek-
cjach – wspomina Antek. – Myślę, że dla każdego 
te odczucia były inne. Ja zawsze chciałam zobaczyć, 
poznać, jak przebiegają takie internetowe lekcje. 
Powoli zaczęliśmy się oswajać z tym trybem. Dla 
mnie to było fajne doświadczenie – kwituje Nikola. 

Patronat honorowy nad projektem objął prezydent 
Chorzowa Andrzej Kotala. Patronat medialny – 
Goniec Górnośląski.

Pozwalając sobie na odrobinę osobistej re� eksji, 
chcę mocno podkreślić: negatyw, jaki niesie pande-
mia jest niezaprzeczalny. Natomiast w obliczu tej wy-
magającej rzeczywistości pojawiają i takie pozytywne 
„radosne iskierki”, jak właśnie projekt edukacyjny 
„Świadkowie historii” realizowany przez SP nr 18 
w z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie, a jak 
z wypowiedzi naszych świadków wywnioskować 
można doskonale poradzili i radzą sobie w tym 
niełatwym dla nikogo czasie i to cieszy ogromnie!

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Świadectwo dać pandemii
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II�część�tekstu�z�poprzedniego�numeru:

Podejrzewasz�zakażenie�koronawirusem?�

Samodzielnie�zapisz�się�na�test�w�kierunku�SARS-CoV-2

Jeśli�podejrzewasz,�że�Twój�zły�stan�zdrowia�jest�spowodowany�zakażeniem�koronawirusem,�jeśli�

miałeś�kontakt�z�osobą�zakażoną,�zapisz�się�na�test�w�kierunku�SARS-CoV-2�przez�internet�-�-�

h��ps://www.gov.pl/web/koronawirus/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa�.

Formularz�on-line�składa�się�z�kilku�pytań�dotyczących�m.in.�kontaktów�z�osobami�zakażonymi�

wirusem�SARS-CoV-2�oraz�objawów,�które�mogą�świadczyć�o�rozwijającej�się�chorobie.�Twoje�

odpowiedzi�pomogą�określić,�czy�istnieje�ryzyko,�że�zakaziłeś�się�koronawirusem.

Kiedy�okaże�się,�że�powinieneś�wykonać�test�diagnozujący,�możesz:

zamówić�rozmowę�z�konsultantem�Domowej�Opieki�Medycznej�(numer�telefonu�22�735�39�40),�

który�zleci�Ci�wykonanie�testu�albo

zapisać�się�na�wymaz�przez�internet.�Potrzebujesz�do�tego�Profi�lu�Zaufanego.

WAŻNE!

Na�test�w�kierunku�koronawirusa�możesz�zapisać�również�swoje�dziecko.�Z�formularza�online�mogą�

skorzystać�również�współdomownicy�osoby�zakażonej�SARS-CoV-2,�którzy�mimo�szczepienia�lub�

posiadania�statusu�ozdrowieńca,�muszą�się�poddać�testowi�na�obecność�koronawirusa.

Zlecenie�na�test�w�gabinecie�prywatnym

Na�test�na�koronawirusa�może�skierować�Cię�też�lekarz,�który�nie�ma�umowy�z�NFZ,�ale�korzysta�

z�aplikacji�gabinet.gov.pl.

Zlecenie�na�test�i�co�dalej?

W�momencie�zlecenia�testu�na�obecność�wirusa�SARS-CoV-2�zostajesz�objęty�kwarantanną.�

W�czasie�kwarantanny�nie�opuszczaj�swojego�miejsca�pobytu.�Jesteś�zwolniony�z�kwarantanny�

na�czas�przejazdu�do�punktu�pobrań�i�powrotu�do�miejsca�pobytu.��

Gdy�samodzielnie�nie�możesz�dostać�się�do�punktu�pobrań�wymazów,�Twój�lekarz�POZ�może�

wezwać�do�Ciebie�karetkę�wymazową.�Wymaz�zostanie�pobrany�w�miejscu�Twojego�pobytu.

Punkty�pobrań�wymazów

Zostałeś�skierowany�na�test�wykrywający�koronawirusa?�Wykonasz�go�bezpłatnie�w�dowolnym�

punkcie�pobrań�wymazów.�W�województwie�śląskim�takich�punktów�jest�ponad�50.

Po�zleceniu�badania�otrzymasz�wiadomość�SMS�z�systemu�eKolejka,�kiedy�i�gdzie�powinieneś�

się�zgłosić,�aby�jak�najszybciej�wykonać�test�blisko�miejsca�swojego�pobytu�i�uniknąć�czekania�

w�dużej�grupie�pacjentów.

Otrzymasz�wiadomość�SMS�z�systemu�eKolejka,�w�której�znajdziesz�link�do�tzw.�Indywidualnej�

Strony�Pacjenta.�Na�stronie�system�zaproponuje�Ci�termin�i�miejsce�badania.�Możesz�je�potwierdzić�

lub�odrzucić.�W�przypadku�odrzucenia�zaproponowanego�terminu�i�miejsca�pobrania�wymazu�sa-

modzielnie�wyszukujesz�inny,�dogodny�dla�siebie�dzień,�godzinę�i�miejsce�pobrania�wymazu.

Wynik�testu�na�koronawirusa

Wynik�testu�możesz�sprawdzić�w�Internetowym�Koncie�Pacjenta�(IKP).

POZYTYWNY:�oznacza,�że�jesteś�zakażony�koronawirusem.�Twoja�kwarantanna�automatycznie�

zmienia�się�w�izolację.�Izolacja�trwa�10�dni,�licząc�od�dnia�uzyskania�pozytywnego�wyniku�testu�

na�obecność�wirusa�SARS-CoV-2.

Skontaktuj�się�ze�swoim�lekarzem�POZ,�który�oceni�Twój�stan�zdrowia�i�ustali�leczenie.�Umów�się�

na�teleporadę.�Możesz�także�skorzystać�z�monitoringu�Domowej�Opieki�Medycznej.

NEGATYWNY:�oznacza,�że�nie�jesteś�zakażony�koronawirusem.�Gdy�otrzymasz�wynik�negatywny,�

zostajesz�zwolniony�z�kwarantanny.

WAŻNE!

Wgląd�do�wyniku�testu�na�obecność�wirusa�SARS-CoV-2�ma�także�Twój�lekarz�POZ�i�laboratorium,�

które�przeprowadzało�analizę�wymazu.

Program�DOM�–�Twoje�domowe�centrum�monitoringu�zdrowia

Program�Domowa�Opieka�Medyczna�umożliwia�monitoring�Twojego�zdrowia,�gdy�jesteś�chory�na�

COVID-19,�ale�nie�wymagasz�leczenia�w�warunkach�szpitalnych.

Do�kontroli�Twojego�zdrowia�służy�pulsoksymetr,�niewielkie�urządzenie,�które�mierzy�saturację,�

czyli�poziom�natlenienia�krwi.�Wystarczy,�że�nałożysz�go�na�palec�i�połączysz�ze�specjalną�apli-

kacją,�którą�instalujesz�w�swoim�telefonie.�Możesz�też�zgłaszać�wyniki�pomiarów�przez�infolinię.

Pulsoksymetr�trafi�a�do�Ciebie�bezpłatnie.�Gdy�ukończyłeś�55�lat,�automatycznie�kwalifi�kujesz�się�

do�programu�i�otrzymasz�urządzenie�do�domu�pocztą.�Jeśli�jeszcze�nie�masz�55�lat,�możesz�zamówić�

pulsoksymetr�przez�internet�(h��ps://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna/informacje�)�lub�

przez�kwalifi�kację�przeprowadzoną�przez�lekarza�POZ.

W�razie�niepokojących�wyników�zadzwoni�do�Ciebie�konsultant�i�jeśli�będzie�taka�potrzeba,�umówi�

konsultację�telemedyczną�z�lekarzem.��

Więcej�na�www.goniec-gornoslaski.pl

O narciarskich przygotowa-
niach do ferii zimowych nasz 
ekspert Edward Wrona, ze skle-
pu-serwisu sportowego przy 
katowickiej AWF.

Śródroczny wypoczynek dla 
dzieci i młodzieży zbliża się wiel-
kimi krokami. Właściwie to nie-
mal już i z pewnością spędzą go 
niejednokrotnie na zimowiskach, 
obozach sportowych i rodzin-
nych wyjazdach pod wspólnym 
mianownikiem narty. Jeśli tak, 
to na pewno warto pomyśleć do 
dobrym przygotowaniu i wypo-
sażeniu na stok. My tak trochę wszyscy mamy, że mówiąc narty, mamy 
w myśli te zjazdowe. A tymczasem nartami też mogą być biegówki. 
Zyskały popularność dzięki naszej mistrzyni Justynie Kowalczyk i cho-
ciaż ta już karierę dawno skończyła, to biegówki z mody nie wychodzą. 
Niemniej zarówno w przypadku biegówek, jak i nart zjazdowych 
polecałbym raczej wypożyczanie, niż kupowanie. Szczególnie tym, 
którzy na zimowe „atrakcje” wybierają się po raz pierwszy, bo co jeśli 
nam się nie spodoba bieganie, bądź zjazdy? O ile w przypadku nowego 
sprzętu biegowego: narty, wiązania, buty, kije, bielizna antypotna, 
wydamy około tysiąca złotych, to za same narty zjazdowe wydamy 
w okolicy 700 zł. Do tego buty, wiązania, kije i robi się spora kwota. 
Dodatkowo koszt wyciągu! No niestety sport, jakim jest narciarstwo 
zjazdowe tani nie jest. Zatem polecam biegówki! Jak donoszą media 
społecznościowe, w Istebnej pobiegać można tradycyjnie na Kuba-
lonce! Trasy znajdziemy też  w Brennej Leśnicy, a dalej – w Górach 
Izerskich – Jakuszycach. To miejsce podobno znakomite. W obrębie 
Katowic – w Lesie Murckowskim, Giszowieckim i na Dolinie Trzech 
Stawów. Ale jak i do biegania, i zjazdów jest konieczny jeszcze jeden 
element! Być może zupełnie prozaiczny, ale po prostu niezbędny! 
Śnieg! Bez niego ani rusz. 

EDWARD WRONA

Przeziębienie,�a�może�COVID-19?�Sprawdź,�co�zrobić

Biegówki kontra zjazdowe
Walentynki�tuż�tuż,�więc�warto�się�do�nich�

kulinarnie�przygotować.�Dlatego�propo-

nuję�wykonać�na�ten�wyjątkowy�wieczór�

delikatną�ucztę.

Zaczynamy�od�szybkiej�prostej�przystawki�

w�postaci�sałatki�caprese�składniki�:�pomidor�

malionwy,�mozarella�w�kulce,�grubomielony�

pieprz�pesto�bazyliowe,�oliwa�z�oliwek,�listki�

bazyli�do�dekoracji.�Wykonanie�:�łyżkę�pesto�

bazyliowego�rozprowadzić�za�pomocą�łyżki�

z�pół�szklanki�oliwy�z�oliwek.�Sosem�smaru-

jemy�delikatnie�talerz�na�którym�układamy�

na�przemian�plastry�pomidora�i�mozarelli�(�

możemy�się�postarać�i�naszą�sałatkę�ułożyc�

w�kształcie�serduszka�)�polewamy�delikatnie�

naszym�sosem�posypujemy�grubo�zmielo-

nym�pieprzem�i�dekorujemy�listkami�bazylii.�

Możemy�do�naszej�przystawki�dołożyć�dwie�

kromeczki�ciepłej�bagietki

Następnie�zupa�koniecznie�czerwona,�pro-

ponuję�krem�z�czerwonej�pieczonej�pa-

pryki:�czerwoną�paprykę�dwie�sztuki�piec�

w�piekarniku�aż�zacznie�odchodzić�skórka,�

następnie�przeciąć�na�pół�usunąć�pestki�

przełożyć�do�garnka�zalać�bulionem�wa-

rzywnym�lub�mięsnym,�zmiksować,�zagęścić�

trzema��żółtkami�które�trzeba�„zaharto-

wać”�podprawić�gęstą�śmietanką�kremówką�

przyprawić�słodką�mieloną�papryką�i�solą.�

Podawać�z�groszkiem�ptysiowym.

Danie�główne:�medaliony�z�polędwiczki�

wieprzowej�w��sosie�z�czerwonych�porze-

czek��podane�z�czerwonym�ryżem�i�sałatką�

z�pieczonych�buraków:�polędwiczkę�wie-

przową�opłukać�usunąć�błony�pokroić�pod�

delikatnym�ukosem�na�4�równe�plastry��(�na�

jedną�porcję�)��odstawić�do�lodówki,�ugo-

tować�ryż��na�nasze�dwie�porcje�wystarczy�

3/4�szklanki�ryżu��zalać�zimną�wodą�1�i�½�

szklanki,��dołożyć�łyżkę�masła�odrobinę�

soli�i�zagotować�po�zagotowaniu�przykryć�

szczelnie�pokrywką�i�gotować�jeszcze�na�

małym�ogniu�przez�3�minuty.�Odstawić�nie�

odkrywając.��Równocześnie�przygotować�

sos�czerwoną�cebulkę�1�sztuka��pokroić�

w�grubą�kostkę�zeszklić�na�maśle�podlać�

czerwonym�winem�dołożyć�czerwone�po-

rzeczki��(�mogą�być�mrożone�)�całość�roz-

drobnić�za�pomocą�blendera�doprawić�do�

smaku�pieprzem�i�ewentualnie�solą.�Sałatka,�

upieczone�wcześniej�w�folii�buraki�obrać�ze�

skórki�pokroić�w�drobną�kostkę�dołożyć�

pokrojone�w�kosteczkę�jabłko�doprawić�

delikatnie�cukrem�i�sokiem�z�cytryny�do-

lewając�trzy�łyżki�oliwy.�Poostaje�nam�już�

tylko�usmażyć�na�grillowej�patelni�nasze�

medaliony�,�każdy�smażymy�po�trzy�minuty�

z�jednej�i�drugiej�strony,�układamy�na�talerze�

wcześniej�udekorowane�sosem,�podajemy�

czerwonym�ryżem�i�sałatką�z�buraków�

Dobrze�jest�tą�wyjątkową�kolację�zakoń-

czyć�deserem:�Proponuję�smażone�lody�

waniliowe�w�truskawkowym�sosie,�trochę�

trzeba�się�nagimnastykować�ale�efekt�mu-

rowany:�deser�należy�przygotować�etapami.������������

Lody�waniliowe�(��muszą�być�dobrej�jakości�

)�za�pomocą�rąk�formujemy�w�kulkę�wiel-

kości�trochę�mniejszej�od�piłki�do�tenisa�

przekładamy�do�naczynia�lub�na�blaszkę�

i�wkładamy�do�zamrażalnika�(�czynność�

najlepiej�wykonać�dzień�wcześniej�)�następ-

nie�bierzemy�dwa�białka�z�jajek�ubijamy�na�

sztywną�pianę�do�osobnej�miski�wsypujemy�

płatki�migdałów,�nasze�zamrożone�kule�

wkładamy�do�piany�i�do�migdałów�szczelnie�

je�panierując�(�czynność�wykonać�dwa�razy�

,�bardzo�szybko�aby�nie�rozmrozić�naszych�

kul�)�następnie�lądują�w�zamrażarce�na�pół�

dnia.�Przygotować�sos:��mrożone�truskawki�

wsypać�do�rondla�dorzucić�dwie�łyżki�cukru�

,gotować�na�wolnym�ogniu�do�odparowa-

nia�soku.�Kończymy�nasz�deser:�Tuż�przed�

podaniem�w�głębokim�garnku�nagrzewamy�

olej�do�dość�mocnej�temperatury�około�

180�stopni,�dekorujemy�talerze�naszym�

gorącym�sosem�malinowym,�wyciągamy�

z�zamrażalnika�nasze�kule�lodowe�szybko�je��

smażymy�do�uzyskania�złotego�koloru�mig-

dałów�(�trwa�to�kilka�sekund�)�układamy�na�

gorącym�sosie�i�dekorujemy�listkami�mięty�.

Naszą�walentynkową�kolację�dobrze�okrasić�

butelką�mocnego�czerwonego�słodkie-

go�wina!!!!

WALENTYNKOWA�UCZTA�

LANGFORT POLECA:
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SZANOWNI�PAŃSTWO,�
MIŁO�NAM�POINFORMOWAĆ,�ŻE�URUCHOMIONO�PONOWNIE�PEŁNĄ�
STACJONARNĄ�OBSŁUGĘ�KLIENTA.�

Jednakże� mając�
na�uwadze�Państwa�
zdrowie�oraz�sytua-
cję�epidemiologiczną�
w�naszym�kraju,�in-
formujemy,�iż�nadal�
otwarci�jesteśmy�na�
obsługę� Państwa�
wniosków�on-line.

Cały�czas�pozostaje-
my�z�Państwem�także�
w�kontakcie�telefonicz-
nym:�32�223�59�39�

Biuro�Obsługi�Klienta�
MPWIK�jest�czynne:

PONIEDZIAŁEK�
-�7.00-17.00
WTOREK-PIĄTEK�
-�7.�00-15.00

CHCESZ�UTWARDZIĆ�TEREN�NA�SWOJEJ�DZIAŁCE�I�JEDNOCZEŚNIE�
ZATRZYMAĆ�WODĘ�OPADOWĄ�NA�SWOIM�TERENIE?

Rozwiązaniem�są�nawierzchnie�takie�jak�BETON�JAMISTY.�To�rodzaj�betonu�
kruszywowego�o�specjalnej�strukturze�z�pustkami�powietrza,�która�umożliwia�
bardzo�szybkie�odprowadzenie�wody�deszczowej�do�gruntu.�
Beton�jamisty�może�zastąpić�powszechnie�stosowaną�kostkę�brukową,�sto-

sowaną�na�chodniki�i�ścieżki�na�osiedlach�oraz�w�przydomowych�ogródkach.�
Nawierzchnie�z�betonu�jamistego�są�całkowicie�przepuszczalne,�dlatego�mogą�
zmniejszyć�skutki�silnych�opadów�deszczu�w�mieście.
Dzięki�takim�rozwiązaniom,�zwiększamy�retencję�wody�w�mieście,�dzięki�czemu�

więcej�opadu�naturalnie�wsiąka�w�glebę,�zmniejszając�tym�samym�ilość�wody�
odprowadzanej�systemem�kanalizacji.
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...

Dobre�buty�przywdział�luty

nie�marzną�mu�nogi

cały�świat�śpi�lodem�skuty

śnieg�zasypał�drogi

Ubrał�kożuch�po�kolana

i�czapkę�nacisnął

nasrożony�już�od�rana

srebrnym�soplem�błysnął

Ma�wełniane�rękawice

szalik�śnieżnobiały

kroczy�groźny�przez�ulice

ciężki�i�ospały

Wokół�ludzie�przemarznięci

mróz�szczypie�aż�boli

„…�ach�ratujcie�Wszyscy�Święci

z�tej�zimnej�niedoli”

Luty�słucha�i�się�głowi

po�czym�przerwał�ciszę…

„chyba�powiem�coś�marcowi

Żeby�szybciej�przyszedł”

 ZBIGNIEW STRYJ

13.02., GODZ. 18.00:  KONCERT BARTASA

�SZYMONIAKA�„WOJOWNIK�Z�MIŁOŚCI”

To wyjątkowa rozrywka dla każdego, ale też 
uczta dla osób ceniących wybitną polską poezję 
jak i nowatorstwo w sztuce.

Bartas Szymoniak – to jedna z najbardziej ory-
ginalnych i cenionych postaci na polskiej scenie 
muzycznej. Artysta o charakterystycznej, onirycz-
nej barwie głosu. Twórca własnego stylu beatrock. 
Po sukcesie ostatniej płyty i utworu „Wojownik 
z miłości”- uczestnika koncertu przebojów 57 
KFPP Opole oraz jednej z czołowych kompozycji 
ostatnich notowań historycznej już Listy Przebojów 
PR3 Polskiego Radia – kariera byłego frontmana 
kultowego Sztywnego Pala Azji i laureata Idola, 
przyspieszyła jeszcze bardziej. Jego kolejne single 
stają się zarówno alternatywnymi jak i komer-
cyjnymi przebojami. Wiosną 2022 r. zapowiada 
premierę kolejnego wydawnictwa.

Wszystkie dźwięki tworzy na żywo sam, własnym 
aparatem mowy ( bas, perkusja, trąbki, śpiew itd. 
) a następnie zapętla na tzw looper. Towarzyszy 
mu jedynie multiinstrumentalista – Michał Pa-
rzymięso.

Na koncercie usłyszymy utwory z całej dyskogra-
fii. Zarówno największe przeboje z autorskimi teks-

tami jak „Wojownik z miłości” czy „Cierpliwość”, 
ale też te do słów B. Leśmiana, A. Słonimskiego, T. 
Gajcego, K.K. Baczyńskeigo czy B. Łyszkiewicza.

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

19.02., GODZ. 18.00: 

MACIEJ�BALCAR�Z�ZESPOŁEM

A WSZYSTKO W RAMACH TRASY LIVE TOUR

 2022.  

Maciek Balcar – od 20 lat wokalista legendar-
nego zespołu Dżem. Z wykształcenia architekt, 
z zamiłowania muzyk, kompozytor i aktor. Ma 

na swoim koncie role: Filmowe, m.in. Indianera 
w „Skazanym na Bluesa”. Teatralne, m.in. Jezusa 
w chorzowskim „Jesus Christ Superstar”. Udzielił 
głosu w polskich wersjach piosenek do „Mustanga 
z Dzikiej Doliny”.

Jak co roku w porze ferii zimowych pojawia się 
kolejna Solowa Trasa Balcara. Wraz z niesamo-
witą ekipą zaprzyjaźnionych muzyków Maciek 
rusza w trzytygodniowy koncertowy maraton po 
całej Polsce. Muzycy grać będą dzień w dzień, 
a mało kogo stać na taką determinację w dzisiej-
szym świecie;-) Formacji Balcara od lat udaje się 
to wyśmienicie. Sekret tkwi w przepięknej muzyce, 
poezji, pasji i przyjaźni. Zgrabnie żonglują sty-
lami i bawiąc się dźwiękami, wciągają słuchaczy 
w niesamowity klimat, gdzie blues i folk łączy się 
z poezją i piosenką autorską.

Maciek Balcar Band:
Jan YAHOO Galach- skrzypce elektryczne, man-

dolina, gitara akustyczna, cajon Krzysztof FLIPPER 
Krupa- cajon, perkusja, instrumenty perkusyjne
Maciej MONKEY Mąka- gitara, śpiew Piotr QU-
ENTIN Wojtanowski- gitara basowa, śpiew

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

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

01.02� wt� godz.�9:30�i�11:30� Babcia�na�jabłoni� Scena�Ateneum
04.02� pt� godz.�9:30�i�11:30� Królowa�Śniegu� Scena�Ateneum
05.02� so� godz.�11:30� Królowa�Śniegu� Scena�Ateneum
06.02� nd� godz.�16:00� Królowa�Śniegu� Scena�Ateneum
08.02� wt� godz.�9:30�i�11:30� Królowa�Śniegu� Scena�Ateneum
09.02� śr� godz.�9:30�i�11:30� Królowa�Śniegu� Scena�Ateneum
10.02� cz� godz.�9:30�i�11:30� Królowa�Śniegu� Scena�Ateneum
12.02� so� godz.�11:30� Wielkie�Gorące�Szybkie�Puff�� Scena�Ateneum
13.02� nd� godz.�16:00� Wielkie�Gorące�Szybkie�Puff�� Scena�Ateneum
15.02� wt� godz.�9:30� Wielkie�Gorące�Szybkie�Puff�� Scena�Ateneum
16.02� śr� godz.�9:30� Wielkie�Gorące�Szybkie�Puff�� Scena�Ateneum
17.02� cz� godz.�9:30� Wielkie�Gorące�Szybkie�Puff�� Scena�Ateneum
19.02� so� godz.�11:30� Kopciuszek� Scena�Ateneum
20.02� nd� godz.�16:00� Kopciuszek� Scena�Ateneum
22.02� wt� godz.�9:30� Kopciuszek� Scena�Ateneum
23.02� śr� godz.�9:30�i�11:30� Kopciuszek� Scena�Ateneum
24.02� cz� godz.�9:30� Kopciuszek� Scena�Ateneum
26.02� so� godz.�11:30� Tkaczka�chmur.�Baśń�o�trzech�Zorzach� Scena�Ateneum
27.02� nd� godz.�16:00� Tkaczka�chmur.�Baśń�o�trzech�Zorzach� Scena�Ateneum

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

luty�2022

DYREKCJA�TEATRU�ZASTRZEGA�SOBIE�PRAWO�ZMIAN�W�REPERTUARZE
Realizacja�zaplanowanych�działań�jest�uzależniona�od�zgód�i�obostrzeń�sanepidu. Scena�Ateneum�-�ul.�Św.�Jana�10

Siemianowickie Centrum Kultury – Bytków zaprasza: 
Koncertowo nie tylko na miłosna nutę

Śląskie
w

południe

TELEWIZJA
NAZIEMNALUTY Z

PRZEBOJOWE SMAKI
MARIUSZA KALAGI

MUZYCZNY KĄCIK
DAMIANA HOLECKIEGO

TO JE BOROWICZ KUCHNIA PO ŚLĄSKU

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 12:00

Z
D
JĘ
C
IE
:�
T
O
M
A
S
Z
�Z
A
K
R
Z
E
W
S
K
I



11
informator Nr 2 (73) l 3 lutego 2022 r.www.goniec-gornoslaski.pl

NASZE RECENZJE

Najpiękniejsza relacja, jaką może 
być tylko uczucie braterskiej 
i siostrzanej… miłości. Moc-
na i trwała, złota! Niczym nić 
z przędzy małej tkaczki z „Baśni 
o Trzech Zorzach”.

Sceniczną odsłonę „Tkaczki chmur. 
Baśń o Trzech Zorzach” prapremierowo 
przedstawia Śląski Teatr lali i Aktora 
„Ateneum”. To pierwsza o� cjalna pre-
miera na tej scenie po niemal dwuletniej 
pandemicznej przerwie. A zatem dłu-
go oczekiwana i… Warto było czekać! 
Utwór Katarzyny Jackowskiej-Enemuo 
to pierwsza książka specjalizującej się 
w tworzeniu słuchowisk autorki. Opo-
wieść tak cudownie re� eksyjna, wzru-
szająca, poruszająca i przedstawiona 
w sposób tak poetycki i plastyczny, że 
jej adaptacja teatralna nikogo chyba 
nie dziwi. Można śmiało pokusić się 
o stwierdzenie, że wręcz wymarzona, 
by przenosić ją do magicznego świata 
teatru, czy � lmu.  – To dla mnie coś 
niespodziewanego, a przez to niezwy-
kłego – mówi Katarzyny Jackowskiej-

-Enemuo. – Emocje zatem ogromne. 
Zwłaszcza, że ja nawet nie zakładałam, że 
napiszę książkę. Wymyśliłam opowieść, 
żeby opowiadać ją dzieciom i to, że ona 
stała się książką to już jest niesamowite, 
a dodatkowo móc od razu zobaczyć jej 
realizację na scenie, to teraz przebywam 
w miejscowości o nazwie Szok – emocjo-
nuje się autorka. – Historię tworzyłam 
z myślą o dzieciach, ale mam nadzieję, 
że i dorośli odnajdą w niej coś dla siebie 
– zaznacza.

Podejmuje bardzo trudne tematy, ta-
kie jak przemijanie, stara kogoś bliskiego 
i konieczność uporania się z tą stratą. 
Wielka mądrość i dojrzałość reżyserki 
Katarzyny Hory, bo trzeba podkreślić, 
że spektakl adresowany jest dla młodych 
widzów. Niełatwa zatem jest ta rozmo-
wa. – To prawda i nie zawsze potra� my 
rozmawiać na tak trudne tematy, nie-
mniej w przypadku młodych widzów 
nie wydaje mi się być to trudniejsze. 
Dzieci są bardzo bezpośrednie, szczere 
i jeżeli mówimy do nich takim językiem, 
to będzie on zrozumiany. Nie zapomi-
najmy jednak, że dzieci mają zupełnie 
inną estetykę i inny poziom wrażliwości 

i jeśli tego nie zgubimy, to się to obroni 
– mówi Katarzyna Hora. – Natomiast 
odnoszę wrażenie, ta rozmowa to jest 
coś czego wszyscy - i dzieci, i dorośli 
- potrzebujemy: takich historii, takiej 
re� eksji o życiu, takiego oddechu. Ta 
potrzeba napędza nas do tej rozmowy 
– stwierdza reżyserka „Tkaczki chmur. 
Baśni o Trzech Zorzach. 

Mimo, że niełatwa, to narracja opo-
wieści jest bardzo pogodna, subtelna, 
wyważona. – Bardzo się cieszę, że to 
taka akurat premiera – mówi dyrektor 
Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ate-
neum Małgorzata Langier. – Historia 
opowiedziana bardzo metaforycznie 
bez nachalności. Nie zapominajmy, że 
przede wszystkim to spektakl o wiel-

kiej odwadze, ogromnej miłości ro-
dzeństwa, które chce być ze sobą, ale 
też o tym, że musimy zmierzyć się 
z pewnymi uczuciami: poczuciem 
pustki po starcie kogoś bliskiego. 
I musimy się pogodzić z rozpaczą, 
smutkiem, zrozumieć je i po prostu 
przeżyć w sobie – zaznacza Małgo-
rzata Langier.

Braciszek, siostrzyczka i złote jabłko, 
które ona zjeść musi, by wyzdrowieć. 
Brat pełen determinacji wyrusza więc 
po owoc do ogrodu złego czarownika. 
Musi pokonać wiele przeciwności losu, 
by siostrze pomóc. Ona wspiera jego 
starania, ze złotej nici tkając przedmioty, 
które mają mu ułatwić odnalezienie 
jabłka. Kluczową rolę, jak pewnie się 
domyślacie, odegrają tu Trzy Zorze.

I to jakie piękne! Po prostu zjawi-
skowe! Ogromnym atutem są obłędne 
lalki, oszałamiająca scenogra� a, przej-
mująca muzyka. To wszystko tworzy 
spektakl wybitnym i trzeba go po prostu 
zobaczyć. Jestem pod ogromnym wra-
żeniem i polecam gorąco. Wypatrujcie 
w repertuarze.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Utkana z chmur
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Czyż może być coś bardziej radosnego, rozbrzmiewają-
cego nadzieją i miłością, niż te proste, piękne i czepiące 
ze staropolskiego folkloru utwory, które obwieszczają 
narodziny Dzieciątka Jezus?

Otóż tak! Jeśli są śpiewane w szczytnym, zacnym celu! A przeko-
nałam się o tym w trakcie Koncertu „Graj dudka, graj”, jaki odbył 
się w Teatrze Nowym w Zabrzu. 

Styczeń kolędą stoi i atmosfera, magia takich wydarzeń nie może 
zadziać się w żadnym innym momencie w ciągu roku. Po prostu 
nie! To wyjątkowy czas, jaki niesie Boże Narodzenie tak na nas 
oddziaływuje z mocą, energią, dobrem, które towarzyszy i napędza 
nas do działań ważnych i godnych przez cały rok. Na mnie za to 
tak pięknie podziałało zabrzańskie kolędowanie, że wspomnienie 
tego niezwykłego wieczoru, zaczarowanego towarzyszy mi do tej 
pory. I oby nie opuszczało mnie jeszcze długo… aż do następnego 
koncertu kolęd w Teatrze Nowym, bo żywię ogromną nadzieję, że 
wydarzenie już na stałe wpisze się w styczniowy repertuar. Pierw-
sza deklaracja padła! – No chyba nie mamy wyjścia – uśmiecha się 
dyrektor naczelny Teatru Nowego Jerzy Makselon. Trzymam za 
słowo! I jestem przekonana, że sukces pierwszego koncertu, będzie 
dobrą mobilizacją, by zorganizować kolejne. Przychylności ku temu 
nie zabraknie, jak sądzę, i u prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-
-Szulik. – Wieczór absolutnie niesamowity – podkreśla Małgorzata 
Mańka-Szulik. – Na pewno będziemy go długo wspominać. Atmo-
sfera rodzinna i myślę, że każdy z nas powrócił myślami nie tylko 
do ostatniej Wigilii, ale wspomnień Wigilii z dzieciństwa – zaznacza 
prezydent Zabrza. Oj tak… Wspomnień wielu minionych świąt czar. 
Z przyjemnością słuchałam opowieści aktorów Teatru Nowego o ich 
przygotowaniach do wieczerzy wigilijnej, o tradycjach, jakie goszczą 

w ich domach, o niezapomnianych prezentach, „obowiązkowych” 
potrawach. Słuchałam i patrzyłam… Zachwycona! Nie sądziłam, że 
zespół Teatru Nowego będzie mnie w stanie jeszcze aż tak bardzo 
zaskoczyć. Bywam wszak na spektaklach i innych wydarzeniach dosyć 
regularnie i zawsze jestem pewna, że do domu wrócę co najmniej 
zadowolona. A jednak wieczór kolęd to dla mnie odkrycie! Odkrycie 
wspaniałych mocnych głosów nierzadko na góralską nutę. Zawsze 
bezbłędna aktorsko, ale już sam głos Joanny Romaniak zawsze gwa-
rantuje i wywołuje wielkie emocje, a wyśpiewany z taką mocą to po 
prostu petarda!  Śpiewać tak jak Renata Spinek! Zachodzę w głowę, 
czy aktorka ma może jakieś góralskie korzenie, bo jak huknęła ze 
sceny tak wręcz tubalnie z zaśpiewem, to niejedna solistka folklo-
rystycznych kapel mogłaby jej pozazdrościć. Reżyseria Katarzyny 
Łacisz i Agaty Śliwy to nie koncert, ale przemyślany, dopracowany 
w najdrobniejszym szczególe, fantastyczny – po prostu spektakl! 
Doświadczenie muzyczne i talent wokalny bardzo zaprocentował.  
- Kiedy pomyśleliśmy jeszcze, że tym śpiewaniem, tą swoją obec-

nością możemy komuś pomóc, myślę, że było jeszcze radośniej. 
Scena bowiem nie tylko rozbrzmiewała śpiewem, muzyką, ale płynął 
z niej ogrom energii i jestem przekonana, że artyści zapalali nas do 
zrobienia czegoś dobrego. Dziś chcieliśmy pomóc aktorce, artystce, 
która przecież wielokrotnie stawała między innymi też i na tej sce-
nie, dając nam emocje, wzruszenia, radość – przekaz pełen re� eksji 
i miłości. Dlatego cieszę się ogromnie, że aktorzy Teatru Nowego 
i społecznicy związani z teatrem wymyślili tak wspaniałą formułę, by 
pomóc swojej koleżance. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam w tym 
wyjątkowym wieczorze uczestniczyć. Artystom gratuluję i dziękuję. 
Wszystkim życzę dużo zdrowia, radości i przede wszystkim życzę 
Ewie Kopczyńskiej szybkiego powrotu do pełni sił, ale wierzę, że 
otoczona taką miłością, taką czułością córki, będzie szybko zdrowa. 
Jestem przekonana, że jeszcze nie raz stanie na deskach naszego 
teatru – kwituje Małgorzata Mańka-Szulik.

W koncercie wystąpił zespól Teatru Nowego oraz Mokierski Chór 
Kameralny pod kierunkiem Izabeli Szczerbowskiej.

- No a Tobie podobało się Weroniczko? – spytałam córkę, która 
towarzyszyła mi w koncercie. – O taak! Baardzo! Najbardziej pani 
dyrygentka. Miała bezbłędną artykulację – podsumowała uczęszcza-
jąca do szkoły muzycznej moja córka. – I wiesz co jeszcze? Ten głos 
pani w tej czarnej sukni, to chyba głos Duszka z komina, prawda? 
– No tak – odpowiadam coraz bardziej zdumiona. – A kupisz mi 
taką długą suknię, jak miały te panie na scenie. Ta pani w czerwonej 
– najpiękniej wyglądała. (Fakt! Wszystkie panie wyglądały po prostu 
olśniewająco! Nic dziwnego, że tak zachwyciły moją 11-latkę, skoro 
jej mama też nie mogła się napatrzeć!) - Kupisz? – wyrywa mnie 
z błogich rozmyślań o pięknych sukniach Weronika. - No kupię! (A 
przy okazji i dla siebie – myślę sobie!) A zatem kierunek shopping! 

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Hej, kolęda, kolęda!
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