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Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny.
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Inaczej być nie może! Dla co poniektórych zbliża się czas niełatwych wyborów, bo nasze śląskie teatry prześci-
gają się w propozycjach, jak swoich widzów podjąć i czym zachwycić ich w dniu swojego święta. A niektóre daty 
niestety się dublują. Nikt jednak nie obiecywał, że będzie łatwo, a nie od dziś wiadomo, że życie to niejedno-
krotnie twardy orzech do zgryzienia i bywa gorzkie niczym słynny cukierek. Str.7

A żeby nieco osłodzić Wam te trudne podejmowanie decyzji, już poza Międzynarodowym Dniem Teatru za-
praszam do Kawiarenki Artystycznej Miejskiego Centrum Kultury im H. Bisty w Rudzie Śląskiej, w której 31 
marca o godzinie 18.00 czekam na Was wraz z moim gościem Grzegorzem Poloczkiem. 
Już teraz polecam wywiad z artystą na str. 6.

Międzynarodowy Dzień Teatru? Tylko na Śląsku!
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Wypatruję� wiosny.�

Jak�wiemy,�ta�kalen-

darzowa� nadejdzie�

już� wkrótce…� 20�

marca.� Każdy,� jak�

sadzę,�na�nią�czeka.�

I� doczeka� się,� bo�

tak� jakoś� zawsze�

po� zimie� nadcho-

dzi� i�cieszy,�że�zimę�

przetrwać� się� uda-

ło…�w�całkiem�przy-

zwoitym� nastroju…�

Mimo� wszystko!�

Natomiast� ja� tym�

razem� z� nadzieją�

myślę,� by� jeszcze�

tego�śniegu…�w�górach…�wystarczyło,�by�nacieszyć�się�marco-

wym�słońcem�i�śniegiem.�Taki�zestaw�dla�narciarza,�to�sytuacja�

po�prostu�wymarzona.�Gdy�temperatury�już�nieco�wyższe,�to�

przyjemność�z�szusowania�ogromna.�Z� szusowania,�opalania�

i�podziwiania�widoków:�pierwszych�krokusów,�bazi�i�wszelkich�

oznak�nadchodzącej�wiosny,�która�spod�śniegu�stara�się�prze-

bić�i�oko�zachwycić.�
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Wiemy już, jak będzie wyglądał katowicki 
HUB Gamingowo-Technologiczny
Katowice zaprezentowały wyniki 
konkursu na opracowanie koncepcji 
architektoniczno-urbanistycznej dla 
adaptacji i rewitalizacji istniejących 
budynków po kopalni Wieczorek pod 
funkcje HUB-u Gamingowo-Techno-
logicznego. Zwycięska praca wyko-
nana została przez AMC – Andrzej M. 
Chołdzyński z Lublina.

Opracowanie koncepcji architektoniczno-ur-
banistycznej dla I etapu inwestycji pn.: „Dzielnica 
Nowych Technologii - Katowicki HUB Gamin-
gowo-Technologiczny” obejmującego adaptację 
i rewitalizację istniejących budynków po kopalni 
KWK Wieczorek pod funkcje HUB-u Gamingowo-
-Technologicznego to pierwszy krok w kierunku 
realizacji głównego założenia powstania HUB-u, 
jakim jest skupienie w jednym miejscu przedsię-
biorców z branży e-sportu i gier komputerowych, 
a także � rm technologicznych, przy jednoczesnej 
rewitalizacji i adaptacji do nowych celów przestrzeni 
należącej wcześniej do KWK Wieczorek. 

– Jestem przekonany, że za kilka lat projekt, jakim 
jest powstanie Dzielnicy Nowych Technologii będzie 
mógł być porównywany do rewitalizacji terenów po 
kopalni Katowice, a tym samym powstania Strefy 
Kultury. Na terenie należącym wcześniej do kopalni 

Wieczorek powstanie nowoczesne centrum techno-
logiczno-gamingowe. Przekształcenie tych miejsc 
w przestrzeń dla sektora nowoczesnych technologii 
pozwoli nam wrzucić szósty bieg i stanie się kolejnym 
kamieniem milowym w rozwoju Katowic – ocenia 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Jednym z wyznaczników dobrze zarządzanego 
miasta jest strategia uwzględniająca  trendy i ten-
dencje rynkowe. Wizja przyszłości Katowic zakłada 
większe zaangażowanie w branżę technologii infor-
matycznych. W tę ideę wpisuje się realizacja HUB-u 
Gamingowo-Technologicznego. Kompleks powstanie 
w ramach Dzielnicy Nowych Technologii. Obiekty 
będą mieścić się wokół szybów Pułaski i Poniatowski, 
należących do byłej kopalni Wieczorek. Hybrydowy 
projekt zakłada zagospodarowanie budynków na-
leżących do nieaktywnej kopalni, a także budowę 
nowego zaplecza - w tym założeniu odzwierciedla 
powstanie katowickiej Strefy Kultury. 

W ofercie HUB-u mają znaleźć się między innymi: 
wynajem powierzchni biurowych i coworkingowych, 
usługi korzystania ze współdzielonej infrastruktury, 
wynajem studiów telewizyjnych i nagrań, laboratoria, 
zaplecze infrastruktury IT, sale konferencyjne i po-
mieszczenia edukacyjne oraz usługi towarzyszące 
� rmom zatrudniającym setki pracowników.

Inwestycja realizowana będzie na podstawie 
zwycięskiego projektu wykonanego przez AMC 
– Andrzej M. Chołdzyński z Lublina, które otrzy-
mało I nagrodę w wysokości 100 tys. zł oraz 

zaproszenie do udziału w negocjacjach umowy 
na przygotowanie dokumentacji projektowej jury 
konkursowe przyznało za wnikliwe podejście do 
tematu konkursu. – Praca charakteryzuje się pie-
czołowitością zarówno w propozycjach architek-
tonicznych, w tym właściwej adaptacji i aranżacji 
wnętrz zabytkowych, jak też konstrukcyjnych 
i technologicznych w zakresie instalacyjnym. 
Mamy tu do czynienia ze zróżnicowanymi pro-
pozycjami projektowymi dotyczącymi obiektów 
zabytkowych oraz obiektów nowych. Szczególną 
wartością dodaną opracowania jest oryginalne 
rozwiązanie dwupoziomowego pasażu integrują-
cego zróżnicowany zespół adaptowanych obiektów 
dawnej kopalni – podsumowuje wybór Stanisław 
Podkański, architekt miasta i przewodniczący 
sądu konkursowego. Dodatkowo, uwagę sądu 
konkursowego zwróciła propozycja utworzenia 
przystanków autobusowych pod przewieszonym 
nad ulicą Szopienicką budynkiem nr 2.

- Kluczowe dla projektu były warstwa historyczna 
tego miejsca oraz jego nowoczesne, innowacyjne 
przeznaczenie. Stąd nasza propozycja - dostrzegająca 
najbliższe otoczenie, a więc sąsiedztwo Nikiszowca 
i Giszowca oraz kompleksowy charakter istniejącej 
zabudowy po KWK Wieczorek, który z punktu 
widzenia kulturowego jest dziełem dokonanym – 
aby zintegrować te istniejące przestrzenie z nową 
funkcją. Dlatego zaprojektowaliśmy duży park, 
który integruje te budynki. I trochę wzorem pary-

skiego Luwru, część dolną, podziemną kondygnację 
z ogrodem, która będzie zawierała funkcje dodane, 
dzięki czemu na powierzchni układ budynków 
pozostanie niezmieniony – przedstawił założenia 
projektu architekt Andrzej Chołdzyński. 

Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 50 tys. zł 
zdobyła pracownia WXCA z Warszawy, natomiast 
trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 30 tys. zł 
pracownia Ostrowscy Architekci Biuro Projektowe 
z Katowic. Oceny prac konkursowych dokonywał 
sąd konkursowy, którego przewodniczącym był 
Stanisław Podkański, architekt miasta, a członkami 
architekci, przedstawiciele SARP: arch. Piotr Fischer, 
arch. Andrzej Grzybowski, Michał Jędrzejek, arch. 
Aleksandra Tomkiewicz, Bolesław Błachuta oraz 
Małgorzata Domagalska.

Zwycięscy konkursu, po zakończeniu negocjacji 
i podpisaniu umowy, będą mieć 12 miesięcy na 
wykonanie dokumentacji projektowej. Następnie 
przeprowadzona zostanie jej wery� kacja i ogło-
szenie przetargu na wybór wykonawcy inwestycji. 
Finansowanie na realizację inwestycji ma pochodzić 
z budżetu miasta Katowice. Trwają także starania 
o pozyskanie do� nansowania unijnego, jak i fun-
duszy prywatnych inwestorów. 

Rozstrzygnięty konkurs dotyczy I etapu inwesty-
cji. Miasto zakłada, że zadanie „Dzielnica Nowych 
Technologii - Katowicki HUB Gamingowo-Techno-
logiczny” będzie realizowane łącznie w VI etapach. 

WIZUALIZACJE�ZWYCIĘSKIEJ�KONCEPCJI�AUTORSTWA�AMC�–�ANDRZEJ�M.�CHOŁDZYŃSKI.

Ogłoszenie wyników konkursu - przewodniczący sądu konkursowego 
- Stanisław Podkański, prezydent Katowic - Marcin Krupa oraz Andrzej Chołdzyński 
ze zwycięskiej pracowni AMC.
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Jaki jest? Będziecie zaskoczeni? Zdumieni? 
Zaintrygowani? A w rezultacie… oczarowani! 
Ja jestem. A te wszystkie odczucia towarzy-
szyły mi w trakcie spotkania z Sabiną Bednarz, 
11-latką z Rudy Śląskiej.

- Jaka ona będzie? – zastanawiałam się, jadąc na spot-
kanie. – Tak młodziutka osóbka i taki już zacny dorobek 
artystyczny! Co najmniej interesujące… Mała gwiazda? 
Celebrytka? Tymczasem drzwi otwiera mi odważna, 
rezolutna dziewczynka. Po prostu urocza, otwarta, a jed-
nocześnie zupełnie w swojej niezwykłości zwykła… 

- Co tu leży przed Tobą na stole? – pytam, wskazując 
dość sporej objętości plik kartek. – To scenariusz do 
musicalu „Matylda”. – Odpowiada Sabina Bednarz. – Ale 
zacznijmy od początku – sugeruje. Świetna myśl! Nie mogę 
się doczekać, by dowiedzieć się, jak to się wszystko zaczęło? 
Jak Sabina tra� ła do świata teatru i � lmu. 

Zaczęło się bardzo niewinnie – od prywatnych nagrań 
„Świata według Sabinki”, które bardzo szybko prywatnymi 
być przestały. Zamieszczane w Internecie zyskały sympatię 
odbiorców. I okazało się, że Sabina bardzo dobrze odnajduje 
się przed, nazwijmy to umownie, kamerą. – Miałam 6 lat, kie-
dy tata wpadł na pomysł, żeby założyć kanał „Świat według 
Sabinki”. Spodobało mi się! Ale takie pierwsze nagrywanie 
to moje niemiłosiernie złe próby grania na gitarze. No ale 
każde początki bywają trudne – żartuje Sabina. 

Dziś w dobie wszelkich zagrożeń, a nawet przestępstw 
internetowych z udziałem nieletnich, taka postawa może 
być szokująca. Możemy nazwać to ogromną odwagą, albo 
równie ogromną niefrasobliwością ze strony rodziców 
Sabiny. Niemniej mama pani Agata uspokaja. – Trzeba po 
prostu bardzo uważać! Trzymać rękę na pulsie i działać 
od razu, kiedy cokolwiek budzi nasze wątpliwości, za-
strzeżenia, bądź powoduje sprzeciw. Nie chodzi już nawet 
o jakieś niewybredne komentarze, choć te pojawiające się, 
natychmiast były usuwane,  ale wiadomo, że złych ludzi 
nie brakuje, więc musimy mieć po prostu pełną kontrolę, 
zgłaszać, blokować – podkreśla Agata Bednarz.

Tata Sabiny, pan Tomasz – wykonując m.in. zadania: 
menadżera, trenera, reżysera i kierowcy, promuje i pro-
wadzi rozwój kariery córki. Sabina jest pod opieką agencji 
artystycznych, poszukujących i wyławiających młode 
talenty.  - Jako rodzic mogę jedynie w oparciu o własne do-
świadczenie życiowe i obserwację świata odczytywać talent 
i stwarzać podłoże do rozwoju. Psycholog, która rozma-
wiała z Sabiną w celu wydania zaświadczenia potrzebnego 
dziecku przy tego typu aktywności, to potwierdza. Sabinę 
po prostu to kręci, sprawia frajdę – zaznacza pan Tomasz. 
A ja przekonuję się o tym w trakcie rozmowy z Sabiną.

Pierwszy duży sukces � lmowy to udział w serialu „Stule-
cie Winnych”, gdzie na planie zdjęciowym Sabina spędziła 
15 dni. Po drodze były aktorskie i dubbingowe epizody 
w reklamach i w serialach – między innymi „Planeta 
singli – Osiem historii”, „Rodzinny interes”, „Gliniarze”. 

Sabina sprawdza się też w dubbingu. - Niedawno nawią-
zaliśmy kontakt z panią Marią Brzostyńską. Pani Maria 
to marka polskiego dubbingu. Uczyła wielu znanych 
reżyserów dubbingu. Dziś jest praktycznie na emeryturze, 
ale nadal pracuje. Sabina pod okiem Pani Marii, w bardzo 
dobrym tempie, występując w jednej z głównych ról, zdub-
bingowała 52 odcinki bajki, użyczając głosu w dialogach 
i w piosenkach. Po nagraniu Pani Maria zapytała mnie, 
gdzie Sabina nabyła takich umiejętności, gdyż jest skupiona 
na pracy, dobrze się komunikuje, jednocześnie dobrze 
się bawi i nie marudzi ... – stwierdza Tomasz Bednarz.

Co może zdziwić, w najbliższym otoczeniu sukcesy 
Sabiny nie wzbudzały raczej entuzjazmu, a czasem wręcz 
przeciwnie. Pojawiały się pytania: A po co, a dlaczego? 
Rodzice reagują na to stanowczo:  - Jeśli nasze dziecko 
jest utalentowane, zdolne, kreatywne i chce rozwijać swoje 
pasje, to powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by je wes-
przeć i pomóc. To otwiera okno na świat: na zdobywanie 
nowych umiejętności i samorealizację.

Tak młody start w show biznes kojarzy się bardzo często 
ze zbyt szybkim dorastaniem, zmanierowaniem, a szybkie 
zarabianie dużej kasy prowadzi do zjawisk negatywnych, 
których przykłady odnajdujemy w mediach w namiarze. 
Dziecięca gwiazda, w życiu dorosłym to wrak człowieka. 
– Tylko spokojnie. Tej kasy nie zarabiam jakoś dużo. Na 
lizaki starcza – śmieje się Sabina. – Proszę się nie obawiać, 
że uderzy mi woda sodowa do głowy, nie zamierzam 
farbować sobie włosów na różowo, chociaż farbę już 
kupiłam – żartuje.

Na pytanie, co chciałaby robić, kiedy będzie dorosła? 
Odpowiada: „Człowiek orkiestra”, czyli aktorstwo połą-
czone trochę z piosenką, tańcem… Ale na pewno scena.

Obecnie czekamy na premierę musicalu „Matylda”. 
Sceniczny, teatralny debiut Sabiny Bednarz. 

Sztukę, której producentem jest Royal Shakespeare 
Company wystawiana była z ogromnym sukcesem na West 
Endzie  i na Brodwayu, a polską wersję na warsztat wziął 
Teatr Kameralny w Bydgoszczy w kooperacji z Teatrem 
Syrena w Warszawie. Sabina wcieli się w niej w główną 
rolę - Matyldy. To postać, której chyba nie trzeba nikomu 
specjalnie przedstawiać. Książka autorstwa Roald Dah-
la doczekała się już brawurowej i kultowej ekranizacji, 
w której główne role zagrali między innymi Danny De 
Vito, Rhea Perman, a rolę tytułową -  Mara Wilson. Przy-
pominając sobie losy Matyldy, myślę, że chyba trudno 
byłoby o lepszą kandydatkę do tej roli, niż Sabina. Zarówno 
bohaterka, jak i odgrywająca jej rolę Sabinka to przesym-
patyczne, żywiołowe, przebojowe, a jednocześnie wrażliwe, 
o niebywałej i ciekawej osobowości dziewczynki, których 
kreatywność nie zna granic. A może to nadprzyrodzone 
moce? – Pierwszy etap castingu odbył się online. Trzeba 
było nagrać dwie pojawiające się w musicalu piosenki: 
„Niegrzeczna” i „Spokój”, i przesłać swoje wykonania jury.  
W drugim etapie musiałam te piosenki zaśpiewać już na 
żywo i powiedzieć wyuczony ze scenariusza tekst. No 
i jak się okazało chyba musiało pójść mi całkiem dobrze, 
bo zostałam zaproszona na próby – wspomina Sabina. – 
I dostałam rolę Matyldy! Powiem tak: na tę wiadomość 
po prostu „zjechałam” z krzesła! No nie spodziewałam 
się! – uśmiecha się Sabina. 

Prapremiera w Polsce, w przekładzie i reżyserii Dyrekto-
ra Teatru Syrena w Warszawie Jacka Mikołajczyka, już 18 
marca 2022. W wrześniu planowane jest także wystawienie 
„Matyldy” w Teatrze Syrena w Warszawie. 

Czy „Matylda” zawita na Śląsk? Trudno powiedzieć, 
bo jak to w przypadku musicali bywa, to forma teatralna 
tworzona specjalnie pod daną scenę. A jeśli bywa, że 
dany spektakl pojawia się i w innych miastach, to musi 
to już być osławiony hit! Mam nadzieję, że w przypadku 
„Matyldy” to niemal pewnik! A jeśli nie, to w końcu 
będę miała dobrą motywację, by odwiedzić znajomych 
w Bydgoszczy, albo w Warszawie.

Jaki jest zatem świat 11-letniej Sabinki? Na pewno 
intensywny, pełen wrażeń i emocji. To świat małej – ale 
szybko dorastającej artystycznie dziewczynki, dziecka, 
które nie zapominając o beztrosce i zabawie, doskonale 
wie czego chce od życia i czerpie z niego garściami.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Świat według Sabinki
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„Za treści zawarte w publikacji do� nansowanej ze środków WFOŚiGW 
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja”.

Z magią chyba za wiele wspólnego nie mają, ale niosą za 
sobą bardzo konkretne i cenne działanie. A za działaniem 
tymże stoi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

I wszystko jasne! Bo jeśli WFOŚiGW, to musi być konkret. A tym 
razem takim konkretem są właśnie wspomniane liczby. Co oznaczają? 
39: wnioskodawców, czyli gmin, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych 
z województwa śląskiego, uzyska do� nansowanie na termomoderni-
zację wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 

76,5, a nawet nieco ponad: mln zł na ten cel przeznaczy WFOŚiGW 
w Katowicach. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 1.7.1.

Fundusz rozpoczął serię podpisywania umów na to do� nansowanie. 
Pierwsze umowy – cztery - podpisano z Miastem Katowice. 

- Podpisanie umów z Miastem Katowice w sposób symboliczny 
zainaugurowało proces podpisywania cyklu 39 umów w ramach 
szóstego konkursu, wpisującego się w Poddziałanie 1.7.1 . „Wspieranie 
efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w wojewódz-
twie śląskim” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
To już ostatni konkurs tego programu, bo ta perspektywa unijna 
wydatkowania środków dobiega końca. Przed nami nie tylko podpi-
sywanie, ale jeszcze realizacja tych umów, co domknie tę perspektywę 
unijną – tłumaczy prezes WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek. 

Co umowy te oznaczą w praktyce? – Kolejne budynki wieloro-
dzinne, kolejne zasoby komunalne w Katowicach przejdą głęboką 

termomodernizację, łącznie z likwidacją tych indywidualnych nie-
efektywnych źródeł ciepła. I to jest kolejny krok w naszej walce ze 
smogiem – stwierdza Tomasz Bednarek.

Zdaniem prezesa WFOŚiGW w Katowicach ostateczne zwycięstwo 
w walce ze smogiem jest jak najbardziej możliwe. – Możemy wygrać, 
jeśli będziemy konsekwentnie realizować nasze działania, ale nie mówię 
o perspektywie jednego roku, czy dwóch lat, bo przed nami proces 
stopniowy, długi i ogromny. On już się dzieje od kilku lat, ale mając tę 
drogę postępowania nakreśloną konkretnie i wyraźnie, mając wsparcie 
w ramach Programu „Czyste Powietrze”, czy właśnie Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko, to jestem przekonany, że jesteśmy 
w stanie tę walkę wygrać – kwituje prezes Bednarek i zwraca uwagę na 
fakt, jak bardzo zmieniła się świadomość ekologiczna społeczeństwa. – 
Jest bardzo dobrze! Świadomość wzrasta. Coraz więcej osób zdaje sobie 

sprawę z tego, jak szkodliwe dla środowiska jest nieefektywne ogrzewa-
nie naszych gospodarstw rodzinnych. Wzrasta wciąż zainteresowanie 
różnymi programami, w których można pozyskać do� nansowanie na 
termomodernizację, czy wymianę starych pieców. Dowód? Przypomnę, 
że w ramach Programu „Czyste Powietrze” wpływa do nasz około 800 
wniosków tygodniowo. To bardzo dużo – zaznacza Tomasz Bednarek.

76,5 mln zł to środki, które pochodzą z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020  - To są ogromne środki, 
bez których wiele gmin, ani spółdzielni, czy wspólnot mieszkaniowych 
nie byłoby w stanie przeprowadzić inwestycji termomodernizacyj-
nych. Nie dziwi fakt, że każdego roku zwiększamy początkową pulę 
środków przeznaczonych na ten cel -  podkreśla prezes WFOŚiGW 
w Katowicach.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

39 i 76,5… 
Magiczne liczby?

Całkowite�koszty�pozytywnie�ocenionych�projektów�to�ponad�124�mln�zł,�zaś�łączne�dofi�nansowanie�wyniesie�76,5�mln�zł.�Największy�projekt�złożyła�Gmina�Rybnik�-�kwota�dofi�nansowania�to�13,6�mln�zł.�Najmniejszym�

jest�projekt�z�Gminy�Boronów�-�kwota�dofi�nansowania�to�nieco�ponad�156�tys.�zł.�

Ponad�9,5�mln�zł�otrzymają�Katowice�na�cztery�inwestycje,�obejmujące�kompleksową�modernizację�energetyczną�wielorodzinnych�budynków�mieszkalnych�położonych�przy�ul.�Kosmicznej,�ul.�Sokolskiej,�ul.�Gliwickiej�oraz�

ul.�Wiosny�Ludów.�Łączna�całkowita�wartość�projektów,�to�ponad�20�mln�zł.

Miasto�Katowice�jest�jednym�z�największych�benefi�cjentów.�We�wcześniejszych�konkursach�w�ramach�POIiŚ,�otrzymało�ponad�7,7�mln�zł�na�realizację�5�projektów.�Co�daje�łączną�kwotę�ponad�17�mln�zł�dofi�nansowania.

Umowy�z�miastem�Katowice,�rozpoczynają�całą�serię�umów�z�podmiotami,�które�uzyskają�dofi�nansowanie�w�ramach�6�konkursu�POIiŚ.�Do�tej�pory�w�ramach�całego�Działania�1.7.�„Kompleksowa�likwidacja�niskiej�emisji�

na�terenie�województwa�śląskiego”,�wdrażanego�przez�WFOŚiGW�w�Katowicach,�podpisano�łącznie�169�umów�z�98�benefi�cjentami�na�łączną�kwotę�unijnego�dofi�nansowania�-�ponad�598�mln�zł.�

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach uruchomił 
kolejną edycję,  cieszącego się dużą popularnością 
Programu „50 kW na start”, wspierającego zabu-
dowę mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zmianą 
w tegorocznej edycji jest dostępność Programu 
dla � rm z terenu województwa śląskiego, nie-
zależnie od ich wielkości. Na Program Fundusz 
przeznaczy łącznie 10 mln zł.

- W poprzednich edycjach Programu sporo 
� rm, ale spoza sektora MSP, pytało nas o moż-
liwość do� nansowania na zabudowę takich nie-
dużych instalacji fotowoltaicznych. Podjęliśmy 
więc decyzję o rozszerzeniu grupy bene� cjentów, 
do których ten Program kierujemy – wyjaśnia To-
masz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Do tej pory Program był skierowany wyłącznie 
do � rm sektora mikro, małych i średnich przed-
siębiorstw. Od tego roku bene� cjentami środków 
są wszyscy przedsiębiorcy z terenu województwa 
śląskiego, zainteresowani zabudową mikroinstala-
cji fotowoltaicznej, tj. instalacji o mocy do 50 kW.

W Programie „50 kW na start” przedsię-
biorcy mogą otrzymać do� nansowanie do 100 
proc. kosztów kwali� kowanych zadania w tym: 
w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 
90 proc. udzielonego do� nasowania; w formie 
dotacji do 10 proc. udzielonego do� nansowa-
nia. Na Program WFOŚiGW w Katowicach 
przeznaczy łącznie 10 mln zł z możliwością 
zwiększania puli środków w przypadku znacznie 
większego zainteresowania.

Nabór wniosków, podobnie jak w poprzednich 
latach, prowadzony będzie w trzech terminach: 
pierwszy nabór do 31 marca, drugi nabór od 1 
do 30 kwietnia i trzeci – od 1 do 31 maja 2022 
r., przy czym Fundusz zastrzega sobie prawo do 
wstrzymania naboru w trakcie naboru w przy-
padku wyczerpania alokacji środków przewi-
dzianych w Programie.

To już trzecia edycja Programu „50 kW na 
start”. Pierwszy raz Program pojawił się w ofercie 
WFOŚiGW w Katowicach w 2020 roku. Przed-
siębiorcy złożyli do tej pory łącznie 85 wniosków 
na łączną sumę do� nansowania ponad 9,8 mln zł.

Więcej na stronie: 
http://bityl.pl/KulpM

50 kW na start w nowym wydaniu
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Zawsze 100% Grzegorza Poloczka
Ze swoim autorskim Kabaretem Grzegorza 

Poloczka koncertuje Pan po całej Polsce, ale szcze-
gólnie tu na Śląsku nazwisko Poloczek przyciąga 
tłumy do rozmaitych instytucji kultury, a zwłasz-
cza do rudzkiego Centrum Kultury im. Henryka 
Bisty. Czy ma Pan takie poczucie, że to Pana scena?

Grzegorz Poloczek: Nie… To znaczy… Tak, bo 
ja wiem, że jestem tu u siebie, prawie jak w domu, 
ale wychodząc na scenę MCK-u im. Henryka Bi-
sty jestem najbardziej skrępowany, stremowany, 
zestresowany. Chcę dobrze wypaść, dać z siebie 
wszystko! Szczególnie właśnie dla rudzkiej – mojej 
publiczności. 

Ale przecież nie tylko w Rudzie Śląskiej Pan 
daje z siebie 100%?

GP: No tak. W każdym miejscu, w którym wystę-
puję, zawsze przyjeżdżam dwie, trzy godziny przed 
koncertem, co nawet niezupełnie podoba się moim 
współpracownikom. Ale ja już taki jestem i staram się 
tego nie zmieniać. Zawsze każdą publiczność traktuję 
poważnie, z szacunkiem, nigdy po macoszemu, nie 
że raz daję koncert ot tak, bo mi się chce, albo chce 
mniej. Odwalam robotę i idę do domu… Nie, nie… 
Ale w Rudzie Śląskiej rzeczywiście jest inaczej. Na 
widowni często są osoby, które mnie znają bardzo 
długo i bardzo dobrze, które ja znam na co dzień, 
z którymi pijam kawę, rozmawiam i to mnie bardzo 
stresuję, więc chcę ich czymś zaskoczyć, żeby czuli 
satysfakcję z przyjścia na mój koncert. Ten stres na-
wet tak działa, że sam nie potra� ę nigdy ocenić, czy 
tu w Rudzie ten koncert się udał, czy ja podołałem.

Podobno taka trema zawsze jest potrzebna, 
bo mobilizuje. A gdy jej nie ma, to wskazuje na 
to, że artyście się nie chce i to może być zgubne.

GP: Trema określa, czy ktoś jest profesjonalistą, 
czy nie. Więcej… Trema określa, czy ktoś jest artystą, 
czy nie! Gdy jej nie ma, to znaczy, że komuś nie 
zależy. Znam znakomitych aktorów z ogromnym do-
świadczeniem scenicznym, � lmowym i długoletnim 
stażem, którzy nigdy nie traktują swoich odbiorców, 
widzów od niechcenia. Z Janem Englertem spotykam 
się kilka razy w roku, bo grywamy razem w tenisa 
i proszę mi wierzyć, on gdy zabiera potem głos, by 
podziękować organizatorom, to widzę, że robi to 
zawsze z takim namaszczeniem. Parę zdań, słów, ale 
nigdy – byle jak. Zresztą powiem tak. To nie dotyczy 
tylko sceny, szeroko pojętej branży artystycznej. Jak 
nie przykładamy się do tego co robimy, to i ślusarz 
będzie kiepski i księgowa… i ten artysta.

Przyglądając się Pana karierze, można podzielić 
ją na dwa etapy: pierwszy - Kabaret Rak, drugi 
– Kabaret Grzegorza Poloczka, ale zanim powie-
my o tych dwóch projektach, to… Na początku 
była kopalnia…

GP: No tak, tak! Kariera – duże słowo. Rozpo-
znawalność! Ale zanim to wszystko się zaczęło, to 
pracując jeszcze właśnie w kopalni, w Rudzie Śląskiej 
byłem już kojarzony, bo udzielałem się sportowo, 
grając w koszykówkę. I powiem nieskromnie – gra-
łem nieźle, więc w tych środowiskach, w których 
ludzie interesowali się „koszem”, to mnie znali. Ale 
właśnie pracując jeszcze w kopalni, zawsze lubiłem 
się popisywać na różnych prywatnych imprezach 
i wtedy też rozpocząłem swoją przygodę z Kabaretem 
Rak, na którego występy chadzałem. I tak jakoś od 

czasu do czasu pozwalali mi zabrać głos, powiedzieć 
coś zabawnego do mikrofonu. I z takich niewinnych 
razów rozpoczęła się nasza współpraca. Dwa lata 
mnie namawiali, a ja się opierałem. Ale przyszedł 
ten moment, że postawiłem wszystko na jedną 
kartę. Odszedłem po prostu z kopalni. W tamtych 
czasach – ryzykowne, odważne posunięcie, bo tu 
stała, pewna praca, fach na Śląsku szanowany, a tu 
kabaret!?! Mój brat przeprowadzał wtedy ze mną 
takie umoralniające rozmowy, że to niepoważne. 
Moja żona zaakceptowała moją decyzję i to było 
dla nie najważniejsze. Zawsze bardzo mnie wspie-
rała. Pewnie, gdy tak często nie było mnie potem 
w domu, gdy jeździłem z występami kabaretowymi 
po całej Polsce, nie była do końca zadowolona, ale 
nigdy czegoż takiego nie usłyszałem, że źle zrobiłem. 
Nigdy nie miała pretensji. 

Kabaret Rak to już dosyć odległa przeszłość. 
Teraz jest Pana autorski projekt, czyli Kabaret 
Grzegorza Poloczka, który tworzy Pan z Katarzyną 
Piowczyk i Bartosem.

GP: Bartos grał też z Kabaretem Rak. I kiedy ja 
odszedłem z kabaretu, też jakoś tak automatycznie 
został „odcięty”. Razem zatem znaleźliśmy się na tej 
łodzi ratunkowej i tak zaczęliśmy działać. A Kasia 
Piowczyk „zdarzyła” się przypadkiem. Spotkałem 
ją na którejś z imprez organizowanych przez Radio 
Silesia. Ona wtedy podeszła do mnie, przedstawiła 
się i spytała, czy moglibyśmy zaśpiewać piosenkę 
w duecie. Zaskoczyła mnie! No nieee - pomyślałem 
wtedy. Za młoda była. Ja stary chłop, a tu taka młoda 
dziewczyna? Obawiałem się, że to będzie źle odebra-
ne. Że to nie będzie ten klimat kabaretowy, jaki już 
stworzyłem. Ale jak usłyszałem, jak ona śpiewa,… 
głos po prostu wybitny, wokal na najwyższym facho-
wym poziomie…, to zmieniłem zdanie. Jej obecność 
dała taki nowy styl, który przyjął się i odnosi sukces. 
A że przez lata bycia w „Rakach” miałem pokaźny 
dorobek swoich tekstów monologów, piosenek to był 
materiał, z którym mogliśmy występować. Zatem 
jest Bartek, człowiek młody, Kasia, jeszcze młodsza 
i ja starszy. I to bardzo fajnie łączy się ze sobą. Oni 
są takim pomostem do Poloczka. 

Zatem dzieje się: koncerty, występy na żywo, 
płyty, a także pewnego rodzaju ściągawka, czyli 
„Historie z mojego placu”?

GP: O nooo… Dobrze Pani to ujęła: ściągawka. 
Podoba mi się! A tym bardziej, że to rzeczywiście 
jest ściągawka. Podsumowanie wielu moich tekstów, 
które mogłyby być monologami. Postanowiłem je 
zebrać, bo pamięć jest ulotna. Przygotowując się do 
występu, zaglądam do „Historii z mojego placu”, by 
opowiedzieć je, albo w całości, albo fragmentarycznie 
potem na scenie.

Poza tym, że już 31 marca spotkamy się w Ka-
wiarence Artystycznej w rudzkim MCKu, to co 
w najbliższych planach? 

GP: W Chorzowskim Centrum Kultury 24 marca 
- koncert: „Trzech Śląskich Muszkieterów Kabaretu 
i Szlagierów”. Zaprosiłem do współpracy Piotra 
Herdzinę, Jacka Silskiego, Mateusza Szymczyka, a na 
fortepianie zagra Romek Gizdoń. No i oczywiście 
wystąpią też Kasia Piowczyk i Bartos. Zapraszam ser-
decznie, bo to będzie cudny wieczór. I powiem Pani 
coś jeszcze… To taka ciekawostka, która ogromnie 

mnie cieszy… Ludzie odkrywają mnie na nowo za 
sprawą moich nowych piosenek… , a ci którzy nie 
znają starych kawałków, wracają do nich, słysząc te 
nowe. To dobrze rokuje.

I nic więcej już nie zdradzimy, ale jestem prze-
konana, że tematów i wielu innych wątków, w tym 

zaskoczeń, nie zabraknie! Ciekawych zapraszam 
31 marca o godzinie 18.00 do Miejskiego Centrum 
Kultury w Rudzie Śląskiej. Czekam na Państwa ra-
zem z Grzegorzem Poloczkiem w naszej kawiarence.

ROZMAWIAŁA: 
HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

ROZMOWA�Z�GRZEGORZEM�POLOCZKIEM,�ARTYSTĄ�KABARETOWYM,�ESTRADOWYM,�AUTOREM�SKECZY,�WICÓW,�TEKSTÓW�MONOLOGÓW,�PIOSENEK�I�KONFERANSJEREM
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TEATR NOWY W ZABRZU

26.03., godz. 18.00 – „Historie łóżkowe” – premiera
27.03., godz. 18.00 – „Historie łóżkowe” – spektakl popremierowy 

z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru

Zabrzańska scena z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru swoich 
widzów zaprasza na premierę! Tym razem będą to „Historie łóżkowe” 
Norm’a Foster’a. Reżyseria: mistrz komedii i farsy - Marcin Sławiński. 
Reżyser słynie z dobrego, wyważonego humoru w swoich realizacjach. 
A w przypadku „Historii łóżkowych” to nie do przecenienia. Tekst 
kanadyjskiego dramaturga Norm’a Foster’a bardzo chętnie bowiem 
przenoszony jest na scenę, na ekran, często też pod nieco zmienionym 
tytułem i nie zawsze są to produkcje udane. Trzeba wiele wyczucia 
i dobrego smaku, by w historiach tych nie znaleźć się gdzieś pomiędzy 
łóżkami, albo obok łóżka. A na scenie zobaczymy: Annę Konieczną, 
Danutę Lewandowską, Dagmarę Noszczyk, Mateusza Lisieckiego-
-Waligórskiego, Jakuba Piwowarczyka, Zbigniewa Stryja i Mariana 
Wiśniweskiego. 

Sztuka jest tak skonstruowana, że aktorzy wcielają się w kilka po-
staci i niektóre z nich w kreacji zabrzańskich artystów będą na pewno 
zaskoczeniem. A ich losy i historie, łóżkowe rzecz jasna, w interesujący 
sposób łączą się ze sobą. 

Znudzona życiem para z długoletnim stażem małżeńskim i seks 
na antenie radia, czy podstarzała gwiazda rocka i jego fanatyczna 
psychofanka, a do tego włamywacze, właściciel klubu nocnego 
i striptizerka z ręką na temblaku… Sami przyznajcie: mieszanka 
zaiste wybuchowa! I tego przegapić po prostu nie można! Nie tyl-
ko dlatego, że w trakcie spektaklu uśmiechniecie się nie raz, albo 
spadniecie ze śmiechu z fotela, ale odkryjecie, że bohaterowie choć 
tak zabawnie nieporadni, tak jak my wszyscy poszukują miłości, 
akceptacji i bliskości drugiego człowieka.

TEATR ROZRYWKI

Tu z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru na widzów czeka 
atrakcja zupełnie niecodzienna. No trudno się dziwić. Wszak MDT 
codziennie się nie wydarza, a teatromani czekają na nieco cały rok. 
Start zaplanowany został na 21:30. Tego wieczoru z latarkami w ręku 
odkryjemy zakamarki największego teatru musicalowego w woje-
wództwie śląskim, zajrzymy za kulisy i dowiemy się, jak teatr działa 
teatr od kuchni. Oprowadzanie potrwa około 30 minut. Liczba miejsc 
ograniczona. Teatr Rozrywki wkrótce uruchomi zapisy. Pełną listę 
wydarzeń niebawem na stronie internetowej i Facebooku Teatru Roz-
rywki. Naprawdę będzie warto spędzić z TR ten dzień. Chorzowska 

scena zaprasza na nocne oprowadzanie po teatrze. Warto wspomnieć, 
że (to już poza Międzynarodowym Dniem Teatru) w Teatrze Rozrywki 
trwają prace nad najnowszą premierą słynnych „Kotów”. 

Musical “Koty” - wyprodukowano we współpracy z � e Really 
Useful Group Ltd.

Muzyka: Andrew Lloyd Webber w oparciu o Old Possum`s Book 
Of Practical Cats

Libretto: � omas Stearns Eliot
Prolog - “Jellicle Songs for Jellicle Cats” - materiał dodatkowy 

autorstwa Trevora Nunna i Richarda Stilgoe`a “Memory” - materiał 
dodatkowy autorstwa Trevora Nunna

tłumaczenie: Daniel Wyszogrodzki, Wojciech Kępczyński
reżyseria: Jakub Szydłowski
choreogra� a: Jarosław Staniek, Katarzyna Zielonka
scenogra� a i reżyseria światła: Grzegorz Policiński
kostiumy: Dorota Sabak
kierownictwo muzyczne: Ewa Zug
premiera: 27 kwietnia 2022 r.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY 

IM.�HENRYKA�BISTY,�A�JUŻ�WKRÓTCE

�ŚLĄSKI�TEATR�IMPRESARYJNY

26.03., godz. 18.00 - „Być jak Elizabeth Taylor”
Spektakl o najsłynniejszej parze w dziejach Hollywood, która do dzisiaj 

budzi podziw i fascynuje wielbicieli na całym świecie. „Być jak Elizabeth 
Taylor“ to dramat, w którym poznajemy bohaterkę walczącą o samodzielność, 
wolność wyborów i niezależność kobiet nawet jeśli, tak jak Taylor, płaci się za 
to wielką cenę. Wielkie emocje, namiętność, dowcip i wzruszenie to wszystko 
odnajdą widzowie w najnowszym spektaklu Jakuba Przebindowskiego.

Autor sztuki podejmuje próbę analizy związku Elizabeth Taylor 
i Richarda Burtona, w którym namiętność miesza się z zazdrością, a po-

pularność i sława stają się przeszkodą w budowaniu właściwych relacji. 
Wyjątkowe kostiumy zaprojektowane przez Tomasza Ossolińskiego za 
sprawą ekskluzywnych tkanin a także kryształowych elementów i bi-
żuterii znanej na całym świecie � rmy Swarovski, oddają klimat epoki 
i niezwykłość bohaterów dramatu. Inspirowane latami 60. i 70. kreacje 
wnoszą klimat epoki oraz styl wielkich gwiazd kina tamtego czasu.

Scenariusz i reżyseria: Jakub Przebindowski
Scenogra� a: Witek Stefaniak 
Kostiumy: Tomasz Ossoliński
Obsada: Elizabeth Taylor: Małgorzata Foremniak, Richard Bur-

ton: Paweł Deląg, Norma Perins: Martyna Kliszewska, Tony Slo-
wers: Jakub Przebindowski

ŚLĄSKI�TEATR�LALKI�I�AKTORA�„ATENEUM”

27.03., godz. 16.00 – „Kopciuszek”
Z propozycją dla najmłodszych w Międzynarodowym Dniu Teatru 

wychodzi Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”. Scena dedykowana 
od zawsze dzieciom zaprezentuje „Kopciuszka”. Znana baśń była 
adaptowana tu już kilkakrotnie – w wersji Eugeniusza Szwarca, Jana 
Brzechwy czy Marty Guśniowskiej.   

Tym razem na jeden z najpopularniejszych motywów w literaturze 
dla dzieci spojrzał Jonasz Pinok. To spojrzenie jest nieco odmienne od 
poprzednich, bowiem autor skupił się przede wszystkim na relacjach 
między Kopciuszkiem a jej przyrodnimi siostrami i macochą, relacjach, 
które są przyczyną wycofania, osamotnienia i zamknięcia się bohaterki 
w swoim własnym świecie. „Każdy w tej historii jest kimś, a ja? Kim jestem? 
Nikim…” – mówi rozgoryczona. Powoli jednak rodzi się w niej bunt.

W inscenizacji przygotowanej przez zespół aktorski pod kierunkiem 
Beaty Zawiślak klimat magicznej baśni oczywiście pozostał, nie brak 
też humoru w dialogach i sytuacjach oraz szczęśliwego � nału.

Warto zwrócić uwagę na piosenki, które specjalnie dla Teatru Atene-
um nagrał swoim ciepłym, melancholijnym głosem sam kompozytor.

RCH

Jonasz Pinok: Kopciuszek (na motywach baśni Wilhelma 
i Jakuba Grimmów)
reżyseria: zespół aktorski pod kierunkiem Beaty Zawiślak
scenogra� a: Daniel Szymański
muzyka: Wishlake
ruch sceniczny: Radosław Lis
piosenki nagrał specjalnie dla Teatru Ateneum Wishlake
obsada: Kopciuszek – Beata Zawiślak, Violetta – Krystyna Nowińska, 

Marcjanna – Katarzyna Prudło, Macocha, Matka (Wróżka) – Katarzy-
na Kuderewska, Ojciec – Piotr Gabriel, Książę, Ochmistrz – Marek 
Dindorf oraz Aleksandra Zawalska

ZEBRAŁA HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Międzynarodowy Dzień Teatru? 
Tylko na Śląsku!
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Inaczej być nie może! Dla co poniektórych zbliża się czas niełatwych wyborów, bo nasze śląskie teatry prześcigają się w propozycjach, jak swoich widzów podjąć i czym 
zachwycić ich w dniu swojego święta. A niektóre daty niestety się dublują. Nikt jednak nie obiecywał, że będzie łatwo, a nie od dziś wiadomo, że życie to niejednokrotnie twardy 
orzech do zgryzienia i bywa gorzkie niczym słynny cukierek. 
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Na�terenie�kraju�działają�obecnie�802�punkty�pobrań�wymazów�na�obec-
ność�wirusa�SARS-CoV-2,�które�realizują�testy�PCR�fi�nansowane�przez�
NFZ.�Liczba�punktów�oraz�godziny�ich�funkcjonowania�są�na�bieżąco�
dostosowywane�do�zmieniającej�się�sytuacji�epidemicznej�i�gwałtownego�
wzrostu�zakażeń.�

 Testy PCR
Zlecenie�na�test�PCR�może�wystawić�między�innymi�lekarz�podstawowej�
opieki�zdrowotnej�lub�lekarz�dyżurujący�na�nocnej�i�świątecznej�opiece�
zdrowotnej.�Możliwość�wystawiania�zleceń�na�test�w�kierunku�koronawirusa�
za�pośrednictwem�systemu�gabinet.gov.pl�dotyczy�również�lekarzy,�którzy�
nie�mają�umów�z�NFZ.�Ponadto�każda�osoba,�która�podejrzewa�zakażenie�
może�sama�uzyskać�zlecenie�na�test�po�wypełnieniu�formularza�online.
Zapisz�się�na�test�PCR�w�kierunku�wirusa�SARS-CoV-2
Testy�można�wykonać�w�punktach�pobrań�wymazów�na�obecność�wirusa�
SARS-CoV-2,�które�działają�na�terenie�całego�kraju.
Sprawdź,�gdzie�wykonasz�test�PCR

 Szybkie testy antygenowe
Z�kolei�testy�antygenowe�możemy�zrobić�w�aptekach,�laboratoriach�lub�
mobilnych�punktach�wymazowych,�które�zgłosiły�chęć�ich�wykonywania.�
Oddziały�wojewódzkie�NFZ�przyjmują�zgłoszenia�od�zainteresowanych�
podmiotów�tj.�aptek,�laboratoriów�czy�punktów�wymazowych.�Obec-
nie�mamy�już�ok.�250�zgłoszeń�-�to�apteki�i�punkty�pobrań/laboratoria.�

Warto�podkreślić,�że�nabór�jest�ciągły�i�otwarty.�Codziennie�zgłaszają�się�
nowe�podmioty.
WAŻNE!
Na�test�antygenowy�nie�potrzebujesz�skierowania.
Sprawdź,�gdzie�wykonasz�szybki�test�antygenowy

 Sytuacja�w�województwie�śląskim
W�województwie�śląskim�działa�obecnie�89�punktów�pobrań�wymazów.
Tylko�1�lutego�pracę�rozpoczęło�15�nowych�punktów:�w�Nieboczowach,�
Bytomiu,�Cieszynie,�Katowicach,�Mikołowie,�Piekarach�Śląskich,�Pyrzo-
wicach,�Rudzie�Śląskiej�-�2,�Tychach,�Zabrzu�–�2,�Będzinie,�Skoczowie�
i�Żorach.�W�związku�ze�zwiększającą�się�stale�liczbą�osób�zakażonych�
koronawirusem,�w�województwie�śląskim�obecnie�wszystkie�punkty�wy-
dłużają�godziny�pracy.
2�lutego�uruchomiony�zostanie�duży�punkt�w�Częstochowie,�natomiast�punkt�
w�Bielsku-Białej�przy�ul.�Broniewskiego�będzie�punktem�całodobowym.
3�lutego�powstanie�punkt�pobrań�w�Chorzowie�przy�lodowisku,�przy�
Stadionie�Śląskim.

Na�bieżąco�aktualizowany�wykaz�punktów�pobrań�jest�dostępny�na�stronie�
internetowej�Śląskiego�Oddziału�Wojewódzkiego�NFZ�w�Katowicach.
Ponadto,�w�regionie�działa�30�aptek,�które�zadeklarowały�chęć�wyko-
nywania�testów�antygenowych.�To�m.in.�apteki�z�Kalet,�Częstochowy,�
Gliwic,�Wisły,�Węgierskiej�Górki,�Katowic,�Będzina�czy�Czerwionki-
-Leszczyn.

Ponad�800�w�Polsce,�blisko�90�na�Śląsku

W�tym�miesiącu�pragnę�zaprezentować�Państwu�

wspaniałe�pożywne�i�nie�za�drogie�danie.

Troszkę�pracochłonne�ale�efekt�murowany.

Bohaterką�naszego�dania�jest�pieczona�karkówka,�

a�raczej�zrobiona�z�niej�rolada�faszerowana�grzybami�

boczkiem�wędzonym�i�mielonym�mięsem.

Składniki�:

-�Karkówka�wieprzowa�w�kawałku�najlepiej�wybrać�

extra�około�1�kg

-�łopatka�wieprzowa�0,4�kg

-�pieczarki�0,5�kg

-�mieszanka�podgrzybków�i�borowików�0,3�kg�

mogą�być�mrożone,�lub�suszone,��uprzednio�na-

moczone�i�ugotowane�(�oczywiście�wystarczy�100�

g�suszonych�)

-�boczek�wędzony�0,2�kg�

-�cebula�1�sztuka

-�przyprawy;�sól,�czosnek,�młotkowany�pieprz,�

majeranek�zielona�posiekana�pietruszka

Wykonanie�naszego�dania�zaczynamy�od�przygo-

towania�farszu.

Boczek�kroimy�w�kostkę�grubości�około�0.5�cm�

wytapiamy�na�patelni�dodając�nie�wielką�ilość�sło-

niny�lub�smalcu,�dorzucamy�pokrojoną�w�kosteczkę�

cebulę,�poszatkowane�pieczarki�i�mieszankę�grzy-

bów�leśnych.�Całość�smażymy�na�wolnym�ogniu�

do�odparowania�płynu�wytworzonego�z�grzybów.�

Mielimy�łopatkę�na�maszynce�i�łączymy�z�wystu-

dzonymi�grzybami.�Farsz�doprawiamy�przyprawa-

mi,�zieloną�pietruszką,�oraz�przeciśniętym�przez�

praskę�czosnkiem.

Karkówkę�układamy�na�desce,�nacinamy�od�spodu�

wzdłuż,�na�wysokości�¼�jej�grubości�(nie�do�końca)�

otwierając�ją,�po�otwarciu�nacinamy�znowu�pozo-

stały�grubszy�kawałek�i�tak�aż�otrzymamy�szeroki�

płaski�prostokąt.�Następnie�karkówkę�delikatnie�

pobijamy�tłuczkiem�do�mięsa.�Nacieramy�przy-

prawami,�obkładamy�farszem�na�całej�powierzchni�

i�zwijamy�w�roladę.�Roladę�obwiązujemy�mocno�

sznurkiem,�w�głębokim�rondlu�rozgrzewamy�tłuszcz,�

obsmażamy�naszą�roladę�z�każdej�strony,�następnie�

dusimy�ją�pod�przykryciem�podlewając�delikatnie�

wodą�(�rondel�możemy�wstawić�do�piekarnika�i�piec�

roladę�w�piekarniku�polewając�ją�delikatnie�wodą�

i�wytworzonym�sosem�).�Do�duszenia�naszego�

mięsa�możemy�dorzucić�jeszcze�przyprawy�typu,�

ziele�angielskie,�liść�laurowy,�rozmaryn�itp.�(�wg�

preferencji�podniebienia�)�

Upieczoną,�lub�uduszoną�roladę�wystudzić,�pokroić�

na�plastry�o�grubości�3�cm.�Gotowe�porcje�podgrzać�

w�sosie.�Podawać�według�uznania�w�sosie�własnym�

lub�grzybowym,�z�ziemniakami�lub�kaszą�gryczaną,�

lub�kluskami�śląskimi�i�zasmażaną�kiszoną�kapustą.

Smacznego�

Faszerowana�rolada�z�karkówki

LANGFORT POLECA:

TELEWIZJA
NAZIEMNA

Nowy�program�już�od�2�marca�w�Telewizji

Premiera:�środa�22:25�� ��POWTÓRKI: PONIEDZIAŁEK�11: 30, �SOBOTA�14:50

13�odcinków�-�13�muzyków�-�milion�powodów�do�oglądania!
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Wciąż�postrzegamy�butelkowaną�wodę�jako�znacznie�lepszą�i�bezpieczniejszą�
w�porównaniu�do�kranówki.�

TYMCZASEM�BADANIA�WSKAZUJĄ�NA�COŚ�ZUPEŁNIE�INNEGO!
Naukowcy�obliczyli,�że�przeciętny�Amerykanin�rocznie�wraz�z�jedzeniem�

przyjmuje�od�39�tys.�do�52�tys.�cząstek�PLASTIKU.�Prawie�drugie�tyle�trafi�a�do�
organizmu�wraz�z�powietrzem,�co�łącznie�daje�od�74�tys.�do�113�tys.�cząstek�
co�roku.�
Natomiast�osoby�pijące�napoje�butelkowane,�spożywają,�aż�o�90�tys.�mikroczą-

stek�PLASTIKU�więcej.�Niestety�brakuje�danych,�jak�sytuacja�wygląda�w�Europie.
Zamiast�kupować�WODĘ�w�butelkach�PET,�proponujemy�kupić�jeden�bidon�

za�30�zł�i�używać�go�codziennie,�napełniając�kranówką�i�dbając�w�ten�sposób�
o�własne�zdrowie�i�środowisko.�Przesada?�Polacy�wyrzucają�na�wysypiska�110�
tys.�ton�butelek�PET�rocznie.

CZY�WIESZ�ŻE�NAWET�MAŁE�POWIERZCHNIE�ZIELONE�W�MIEŚCIE�MAJĄ�
ZNACZENIE!�

Parki�kieszonkowe�(POCKET�PARKS)�to�tereny�zielone�na�niewielkim�terenie.�
Ich�pomysł�jest�odpowiedzią�na�coraz�bardziej�zabudowane�i�wybetonowane�
powierzchnie�miejskie.�Wystarczy�niewielki�teren,�skwerek,�podwórko�obsadzony�
roślinami,�drzewami,�żeby�móc�stworzyć�miejsce�wypoczynku�i�relaksu�dla�miesz-
kańców.�Takie�miejsca�poprawiają�jakoś�powietrza,�podnoszą�wilgotność�powietrza,�
obniżają�temperaturę�otoczenia,�o�także�jest�to�teren�pozwalający�na�naturalną�
retencję�wód�opadowych�Kieszonkowe�Parki�mogą�powstać�z�inicjatywy�i�rękami�
samych�mieszkańców,�z�budżetów�obywatelskich�czy�inicjatywy�samorządu.�Warto�
starać�się�o�każdy�skrawek�zieleni�w�przestrzeni�miejskiej!!

TŁUSTY�CZWARTEK�
TO�NAJSŁODSZY�DZIEŃ�W�ROKU

Przymierzając�się�do�wypieków�pamiętajmy�że�tłuszcz�w�sieci�powoduje�zatory.�
Zatem�pod�żadnym�pozorem�nie�wyrzucajmy�go�do�toalety.�
CO�ZROBIĆ�ZE�ZUZYTYM�OLEJEM?
Jeśli�oleju�jest�niewiele,�wystarczy�zetrzeć�dokładnie�patelnię�ręcznikiem�papie-

rowym�i�natłuszczony�ręcznik�wyrzucić�do�śmieci.�Jeśli�jednak�oleju�jest�więcej,�
warto�wylać�go�do�butelki�(np.�pustej�po�poprzednim�oleju)�czy�słoika.�Kiedy�już�
się�go�zapełni�resztkami�–�zakręcić�i�wyrzucić�(do�zmieszanych).
Zużyty�olej�można�również�oddać�do�PSZOK-u,�czyli�Punktu�Selektywnej�Zbiórki�

Odpadów�Komunalnych,�który�funkcjonuje�w�każdej�polskiej�gminie.
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...

... przepraszam za brak 

„rymu na temat”...

zwykle�oddaję�tekst�

tuż�przed�składaniem�gazety...

i�tak�też�chciałem�zrobić

ale�...�....��nie�umiem�(!)

rymować�WOJNY...�

niech�nasze

serca...�myśli...�dusze�

będą�z�UKRAINĄ

...�Niech�Bóg�ma�UKRAINĘ��

w�opiece...

...�niech�dobro�wygra�a�zło...

zniknie�w�czeluściach�piekła!

 ZBIGNIEW STRYJ

SCK-BYTKÓW�(UL.�NIEPODLEGŁOŚCI�45)

5.03., godz. 17.00 - przebojowy wieczór z ope-
retką i musicalem. Gwiazda scen operetkowych 
i musicalowych Naira Ayvazyan wraz ze swoimi 
gośćmi wykona kipiący przebojami karnawałowy 
program operetkowo – musicalowy. Publiczność 
usłyszy najpiękniejsze arie i duety z operetek 
”Księżniczka Czardasza”, Wesoła Wdówka”, ”Hra-
bina Marica” oraz wiele innych, niezapomnianych 
utworów musicalowych i estradowych. Zaproszenie 
do udziału w koncercie przyjął również znakomity 
bas – baryton, Łukasz Kostka. Koncert okraszo-
ny szampańską konferansjerką wprawi widzów 
w najlepszy nastrój!

15.03., godz. 17.00 - spektakl teatralny pt. „Król 
Maciuś” w wykonaniu GrupyO!Teatr. Spektakl 
powstał na motywach książki Janusza Korczaka 
„Król Maciuś Pierwszy”.

19.03., godz. 19.00 SCK- koncert zespołu Sztyw-
ny Pal Azji. „Wieża radości, wieża samotności”, 
„Łoże w kolorze czerwonym” czy „Nie gniewaj 
się na mnie Polsko” – któż z nas nie pamięta tych 
przebojów? Przede wszystkim jednak w 2022 
roku minie 35 lat od debiutu płytowego - wydania 
albumu „Europa i Azja”, pierwszego w historii po-
wstałego rok wcześniej (w 1986r.) zespołu Sztywny 
Pal Azji. Ten koncert to tamte przeboje - jeden po 

drugim i nie tylko, a więc szykuje się wspaniały 
muzyczny wieczór! 

SCK-�ZAMECZEK�(UL.�OŚWIĘCIMSKA�1)�

13.03., godz. 16.00  - w ramach „Niedzielne-
go popołudnia z muzyką” zapraszają na koncert 
operowo- operetkowy „Z  kobietami o kobietach”. 
Wystąpią: Kamila Goik (sopran) i Małgorzata 
Wilga (piano). 

SCK-�PARK�TRADYCJI�(UL.�ORZESZKOWEJ�12�

8.03., godz. 18.00 - Monika Szomko wystąpi 
z programem „Osiecka i nie tylko”. Koncert przy-
gotowany z myślą o Dniu Kobiet. 

20.03. godz. 18.00- spektakl „Giaur” w wykona-
niu Teatru Nemno. Bilety na wszystkie wydarzenia 
są dostępne w kasach wszystkich obiektów SCK 
oraz on-line na www.bilety.siemck.pl 

KAROLINA GERA

Siemianowickie Centrum Kultury zaprasza: 
marzec pod znakiem dobrej muzyki i teatru 

MIEJSKI�DOM�KULTURY

�„KOSZUTKA”�W�KATOWICACH:

XXIII 
Ogólnopolski 
Turniej Jednego 
Wiersza

Wystartował najsłynniejszy w historii 
działalności MDK „Koszutka” konkurs 
poetycki adresowany do poetów amato-
rów w całej Polsce. Do wszystkich, którzy 
ukończyli 16 rok życia. To już XXIII edycja 
wydarzenia. Ogólnopolski Turniej Jednego 
Wiersza rozwija umiejętności literackie 
poprzez własny proces twórczy, uwrażliwia 
na piękno i bogactwo języka polskiego.

Wiersze o dowolnej tematyce moż-
na przesyłać na adres mailowy: TJW@
mdkkoszutka.pl do 20 kwietnia! Co 
ważne! Utwory nie mogą być wcześniej 
ani nagradzane, ani publikowane. I lau-
reaci wcześniejszych edycji konkursu nie 
mogą już brać udziału. Konkurs zostanie 
rozstrzygnięty do 30 czerwca. Co roku 
turniej cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem, a poziom z każda edycją staje 
się coraz wyższy. Przed jury konkursu 
niełatwe zadanie wyłonienia zwycięzców.

Regulamin i karta zgłoszeniowa do po-
brania na: www.mdkkoszutka.pl      HGM
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NASZE RECENZJE

Śpiewała przed laty Danuta Rinn… Aż ma się nieodpartą 
pokusę zanucić i oddać się sentymentalnym przemyśle-
niom na ten temat… Zalecam jednak ostrożność…

A szczególnie po najnowszej premierze Teatru Gliwicka 9a, która 
gościnnie odbyła się w Galerii Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ate-
neum”. Precyzując jednak, pytanie zadać należy inne: No kaj som te 
chopy… No jak to kaj? Na Śląsku! Bo Śląsk to chop! I, biorąc pod 
uwagę fakt, że na Śląsku od zawsze panował matriarchat, tę odważną 
i nieco kontrowersyjną tezę starają się udowodnić Jakub Podgórski, 
Michał Skiba i Kornel Sadowski – trzy chopy… w spektaklu „Chopy”. 
Czyżby? Warto przekonać się o tym osobiście!

Reżyser i autor scenariusza Maciej Dziaczko zabiera nas w no-
stalgiczną, czasem malencholijną podróż po Śląsku, jego historii, 
wartościach, tradycjach, silnym poczuciu odrębności, tożsamości 
i o tym, kto w domu galoty nosi…? Bądźcie jednak czujni! I nie daj-
cie się zwieźć stereotypom! Narracja pełna dobrego, inteligentnego 
humoru, niemniej gdy trzeba, zmienia się diametralnie, stając się 
zupełnie poważną, a momentami taką ku pamięci, czy nawet ku 
przestrodze! – Trzy opowieści to tak naprawdę trzy monologi – mówi 
Maciej Dziaczko. – Bery o Śląsku na podstawie opowiadań babci, 
dziadka, rodziców, który dzięki nim i ja takim go pamiętam. Nie 
są to wspomnienia zawsze wesołe, czasem wbrew wszelkiej polity-
ce, ogólnopolskiemu spojrzeniu na Śląsk. Spektakl ten skłania do 

przemyśleń, do podjęcia próby, by zastanowić się co z tym Śląskiem 
zrobić dalej – tłumaczy reżyser „Chopów”.

I to rzecz jakże istotna: co dalej? Oby nasz Śląsk nie podzielił 
losu słynnego, a nieistniejącego już w Katowicach Hotelu Silesia. 
– W swojej pracy reżysera preferuję teatr na faktach. Pomyślałem, 
że metafora Hotelu Silesia do chopa-Ślązoka, który po latach swojej 
świetności odradza się niczym Feniks z popiołów, to dobry punkt 
wyjścia do naszych rozważań. Dziś w miejscu hotelu znajduje się pusty 
plac, ale za chwilę coś tam powstanie. Wspólnie z widzami możemy 
sobie pokonfabulować, co to będzie – stwierdza Maciej Dziaczko.

Spektakl ma dobre tempo, rytm i niesie sporo zaskoczeń, łączy żywy 
plan z wizualizacjami. A co te trzy chopy na scenie wyprawiają, to po 
prostu trzeba zobaczyć! Łamie stereotypy, odczarowuje zafałszowany 
wizerunek Śląska i jego mieszkańców, przedstawiając interesujące 
fragmenty z historii regionu. Polecam gorąco! A szczególnie tym, 
którzy całą swoją wiedzę o Śląsku czerpią z seriali o wątpliwym 
poziomie artystycznym, a niemającymi nic wspólnego z rzeczy-
wistością. I postrzegają go przez pryzmat kopalni, rolady i modro 
kapusty oraz „cudacznego” w odbiorze języka. By wyrobić sobie 
opinię na ten temat, najpierw trzeba na Śląsk przyjechać, trochę na 
nim pobyć, doświadczyć, bo tylko wtedy da się poznać specy� kę 
regionu, mentalność żyjących tu ludzi. Z pewnością wtedy odkry-
jemy, jak wieloma odcieniami kolorów się mieni. I wówczas nikt 
nie będzie się musiał wstydzić, że ze Śląska wyjeżdża, bo na nim po 
prostu zostanie… - To jest nasz cel: organoleptyczne postrzeganie 
Śląska, nie przeczytane z książki, nie obejrzane w � lmie. Ogromna 
ilość sztuk jest wciąż tym zaklętym Śląskiem, ale żeby ten zaklęty 
Śląsk mógł funkcjonować, żeby tę berę można było opowiadać, to 
musi być odbicie do rzeczywistości, współczesności. Bo kiedy bera 
zlewa się ze stereotypem, robi się smutno, ponuro, czorno, u� frano 
i jesteśmy wszyscy zasypani pod ziemią, jak ci górnicy, którzy czekają, 
że ktoś ich wydobędzie na powierzchnię – kwituje Maciej Dziaczko.

I na takie właśnie wydobywanie „Chopów” zapraszam do Galerii 
Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w każdy poniedziałek 
marca o godzinie 18.00.

HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

Gdzie ci mężczyźni…?

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

01.03� wt� godz.�9:30�� Tkaczka�chmur.�Baśń�o�trzech�Zorzach� Scena�Ateneum

02.03� śr� godz.�9:30�i�11:30� Tkaczka�chmur.�Baśń�o�trzech�Zorzach� Scena�Ateneum

05.03� so� godz.�11:30� Łysek�z�pokładu�Idy� Scena�Ateneum

06.03� nd� godz.�16:00� Łysek�z�pokładu�Idy� Scena�Ateneum

08.03� wt� godz.�9:30�i�11:30� Łysek�z�pokładu�Idy� Scena�Ateneum

09.03� śr� godz.�9:30�i�11:30� Łysek�z�pokładu�Idy� Scena�Ateneum

10.03� cz� godz.�9:30�i�11:30� Łysek�z�pokładu�Idy� Scena�Ateneum

12.03� so� godz.�11:30� Calineczka� Scena�Ateneum

13.03� nd� godz.�16:00� Calineczka� Scena�Ateneum

15.03� wt� godz.�9:30�i�11:30� Calineczka� Scena�Ateneum

16.03� śr� godz.�9:30�i�11:30� Calineczka� Scena�Ateneum

17.03� cz� godz.�9:30�i�11:30� Calineczka� Scena�Ateneum

18.03� pt� godz.�9:30� Calineczka� Scena�Ateneum

19.03� so� godz.�11:30� Wielkie�Gorące�Szybkie�Puff�� Scena�Ateneum

20.03� nd� godz.�16:00� Wielkie�Gorące�Szybkie�Puff�� Scena�Ateneum

22.03� wt� godz.�9:30�� Wielkie�Gorące�Szybkie�Puff�� Scena�Ateneum

23.03� śr� godz.�9:30�i�11:30� Wielkie�Gorące�Szybkie�Puff�� Scena�Ateneum

24.03� cz� godz.�9:30� Wielkie�Gorące�Szybkie�Puff�� Scena�Ateneum

26.03� so� godz.�11:30� Kopciuszek� Scena�Ateneum

27.03� nd� godz.�16:00� Kopciuszek� Scena�Ateneum

29.03� wt� godz.�9:30�i�11:30� Kopciuszek� Scena�Ateneum

30.03� śr� godz.�9:30�i�11:30� Kopciuszek� Scena�Ateneum

31.03� cz� godz.�9:30� Kopciuszek� Scena�Ateneum

Dział�Organizacji�Widowni:�

tel.�32��253�79�26,�32�602�92�56,�

e-mail:�dow@ateneumteatr.pl��

MARZEC�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

Na pewne rzeczy nie można być przygotowanym. 
Na przykład na globalną pandemię czy tornado 
z hormonów piętnastolatka. Dlatego niektóre sytu-
acje trzeba przeżyć w życiu bez znieczulenia. 15 lat 
to trudny wiek nastolęctwa, a tyle właśnie kończą 
Paranienormalni. Co robi 15 latek w obliczu pan-
demii jeśli jest kabaretem? Obraca wszystko w żart!

Kiedy nawet lasy zostają zamknięte w artyście 
budzi się wena. „Bez znieczulenia’ to najnow-
szy program kabaretu Paranienormalni, który 
właśnie rozpoczyna jubileusz swojego 15-lecia. 
W najnowszym spektaklu nie będzie jednak 
powrotów do dobrze już znanych skeczów. Wi-
dzów zaskoczą zupełnie nowe historie i postaci.

„Bez znieczulenia” to prawie dwie godziny 
wyśmienitej zabawy i paranienormalnej energii, 

z której kabaret słynie od lat. Zobaczycie nie 
tylko mieszankę pandemicznych historii, ale 
również spotkacie się z tematami, które bliskie 
są każdemu. Jak nie zwariować we współczesnym 
świecie? Jak znaleźć miłość w Internecie i zagrać 
w reklamie z największymi gwiazdami kina? 
I najważniejsze. Czy teściowa to też rodzina 
? „Bez znieczulenia” to szczepionka na wirus 
gorszego nastroju.

A my, Drodzy Czytelnicy, mamy dla Was 
jedno podwójne zaproszenie na występ kabaretu 
Paranienormalni.  Wystarczy do nas zadzwonić 
i odpowiedzieć na pytanie, jak miała na imię 
przyjaciółka słynnej Mariolki, przesympatycznej 
i zabawnej postaci tak genialnie wykreowanej 
przez Igora Kwiatkowskiego.
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SIEMIANOWICKIE�CENTRUM�KULTURY�–�BYTKÓW,�18.03.,�GODZ.19.00

Kabaret Paranienormalni 
- Bez znieczulenia
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