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Ale nie tylko! Bo wszak nie tylko 

zgłębia�nasz�region,�ale�i�te�nieco�

odleglejsze:� historię,�przemiany�

społeczne,�polityczne�i�ich�wpływ�

na�różne�dziedziny…�Na�przykład�

sport!�Autor�takich�publikacji,�jak�

między�innymi�„Królowie�strzelców.�

Piłka�w�cieniu�imperium”�Zbigniew�

Rokita,�dziennikarz,�publicysta,�lite-

rat�i�laureat�Nagrody�Nike�za�„Kajś.�

Opowieść�o�Górnym�Śląsku”�będzie�

gościem�Salonu�Artystycznego�Miej-

skiego�Domu�Kultury�„Koszutka”�już�

20�kwietnia�o�godzinie�17.00.

Jest�ponadto�współautorem�ta-

kich�pozycji,�jak�„Rzeczpospolita�

atlantycka”,�czy�„Na�końcu�języka”.�

Jego�indywidualne�autorskie�książ-

ki�doczekały�się�adaptacji�scenicznych�pod�nieco�zmienionymi�tytułami”:�Królowie�strzelców.�Sport�w�cieniu�

imperium”�zrealizował�Teatr�Nowy�w�Zabrzu�w�reżyserii�Piotra�Ratajczaka.�„Nikaj”�będące�adaptacją�nagrodzo-

nej�„Kajś”�wziął�za�to�na�warsztat�Robert�Talarczyk,�dyrektor�Teatru�Śląskiego�im.�Stanisława�Wyspiańskiego�

w�Katowicach.�Taka�ciekawostka,�bo�Teatr�Śląski�stworzył�tenże�spektakl�w�kooperacji�z�sosnowieckim�Teatrem�

Zagłębia.�Przekraczanie�granic�ma�tu�zatem�wymiar�bardzo�symboliczny.�

ZAPRASZAM�JAKO�PROWADZĄCA�SPOTKANIE:�HANNA�GRABOWSKA-MACIOSZEK

NIKAJ?�KAJŚ!�ZBIGNIEWA�ROKITY�OPOWIEŚĆ�O�GÓRNYM�ŚLĄSKU

KATOWICE�
DLA�UKRAINY

Rozmowa�z�Prezydentem�Marcinem�Krupą.

Str.3 Str.12

Śląsk turystyką stoi
R E K L A M A

Niewątpliwie! Obszar jeden z najciekawszych w Polsce. I tak różnorodny! Nie zapominajmy wszak, że w jego 
obrębie znajdują się chociażby Beskidy. A zatem to nie tylko miasta słynące z poprzemysłowych zabytków! 
O jego wielu odcieniach turystycznych przypomni nam na pewno Turystyka Trzeciego Wieku. A jak widać 
na zdjęciu, Goniec Górnośląski towarzyszy uczestnikom nie tylko jako patron medialny. Str. 7

ZDJĘCIE:�MIROSŁAW�NAWROCKI

ZDJĘCIE:�AUTORZY�KSIĄŻEK�W�OBIEKTYWIE



No niestety… 

W� końcu� i� mnie�

dopadło.� Na� taką�

kolej�rzeczy�nie�ma�

rady… W eliksiry 

młodości� chyba�

nikt� zbytnio� nie�

wierzy,�a�z�każdym�

rokiem� lat� nam�

przybywa…� Jak�

w� popularnej� pio-

sence� „Wiosna…�

Znów� nam� przy-

było�lat…�Wiosna!”�

No� ja� wpisuję� się�

w�ten�schemat�po�

prostu� książkowo.�

Wiosna i pierwsza 

czwórka�z�przodu…�No�cóż…�Gdy�już�się�pojawiła,�może�trzeba�

ją�godnie�przywitać?�No�chyba!�Przecież�nie�będę�szat�rozdzie-

rać,�ani�włosów�rwać�z�głowy,�bo�skutki�takiego�zachowania�

raczej�słabe�byłyby:�inwestycja�w�dobrą�krawcową�i�perukarza.�

No�zatem�wolę�tę�pierwszą�opcję,�by�z�owej�pierwszej�czwórki�

ucieszyć�się�i�witać�ją�co�roku�przez�kolejnych�10�lat.
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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

R E K L A M A

PROTEZY�ZĘBOWE�
NFZ

WOLNE TERMINY NA 2022r.
ILOŚĆ�WOLNYCH�TERMINÓW�OGRANICZONA

ZAPISY:
UL.�WIŚLAN�10/I

41-608�ŚWIĘTOCHŁOWICE
TEL.�(32)�740�92-58

MUZEUM�„GÓRNOŚLĄSKI�PARK

ETNOGRAFICZNY 

W CHORZOWIE”, 10.04.,

GODZ. 12.00

Wielkanoc na Śląsku
Jedna z najbardziej ulubionych im-

prez plenerowych, jakie organizuje 
jeszcze przed o� cjalnym rozpoczę-
ciem sezonu wystawienniczego Mu-
zeum „Górnośląski Park Etnogra� czny 
w Chorzowie”. Wydarzenie znakomicie 
promuje i kultywuje dawne tradycje 
i obyczaje, jakie obchodzono w okresie 
wiosenno-wielkanocnym na Górnoślą-
skiej wsi. Zaliczamy do nich między 
innymi topienie marzanny, słomianej 
„panny”, zdobienie jaj, a także palm. Co 
roku muzeum przeprowadza konkurs 
na ich wykonanie i właśnie w trakcie 
Wielkanocy na Śląsku odbywa się jego 
rozstrzygnięcie. Tak będzie i tym razem. 
Jestem przekonana, że nie zabraknie 
interesujących warsztatów, inscenizacji 
i wielu innych atrakcji… No ale najlepiej 
przekonać się o tym samemu.
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P R O M O C J A

Katowice dla Ukrainy
Kilka tysięcy osób obsłużonych wyłącznie 
w punkcie powitalnym funkcjonującym w budyn-
ku Międzynarodowego Dworca Autobusowego 
w Katowicach, ponad 200 ton darów, prawie dwa 
tysiące dzieci biorących udział w zajęciach orga-
nizowanych przez katowickie przedszkola i szko-
ły. To pierwsze statystyki dotyczące skali pomocy, 
jaką obywatele Ukrainy są objęci w Katowicach.

Ponad 5000 osób z Ukrainy obsłużył od początku działalności 
punkt powitalny na terenie Międzynarodowego Dworca Autobu-
sowego przy ul. Sądowej. W tym miejscu można liczyć na ciepły 
napój i posiłek. Rozdawane są także kosmetyki i jedzenie dla zwie-
rząt. Udostępniony został węzeł sanitarny, a miejsce wyposażono 
w kącik dla dzieci.

Każdego dnia ok. 200 śniadań, obiadów i kolacji jest przygo-
towywanych w punkcie dziennej pomocy doraźnej, przy ul. Wita 
Stwosza 7. Punkt pomocy doraźnej, działający przy skrzyżowaniu 
ul. Młyńskiej z Pocztową, niemal każdego dnia jest zapełniony. 
Nocującym tam osobom na bieżąco szukane jest miejsce zakwa-
terowania.

Cały czas rozszerzana jest baza noclegowa. Do akcji włączane są 
kolejne obiekty na terenie Katowic. Miasto uruchomiło ponad 1,2 
tys. miejsc noclegowych.

Ponad 200 palet z zebranymi darami zostało już przetransporto-
wanych do potrzebujących, w tym ok. 150 bezpośrednio na Ukrainę 
– do Lwowa i Kijowa. Pozostałe tra� ły do Rządowej Agencji Rezerw 
Strategicznych. W magazynach znajdują się jeszcze palety z środkami 
czystości/higieny, z żywnością, wodą i słodkimi napojami. Produkty 
te są dostarczone do potrzebujących.

Panie Prezydencie, gdzie szukać infor-
macji o tym, w jaki sposób w Katowicach 
można pomóc uchodźcom z Ukrainy?

Marcin Krupa: Przekazujemy takie in-
formacje za pośrednictwem strony www.
dlaukrainy.katowice.eu. Na bieżąco także 
o wszelkich działaniach i potrzebach komu-
nikujemy za pośrednictwem mediów spo-
łecznościowych. Mam jednak świadomość 
tego, że w internecie znajduje się wiele treści. 
Czasem trudno jest znaleźć to, czego się szu-
ka. Postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu 
informacje dotyczące podjętych w Katowi-
cach działań i udostępnić je także tym, którzy 
nie są biegli w korzystaniu z internetu za po-
średnictwem miejskiego informatora „Nasze 
Katowice”. Chcemy, by wszyscy mieszkańcy 
byli świadomi tego, w jaki sposób można 
pomóc uchodźcom z Ukrainy i w razie chęci 
włączyli się w te działania.

Katowiczanie chętnie włączają się w akcje 
pomocy dla obywateli Ukrainy?

MK: Jestem dumny z katowiczan, dlatego 
w tym miejscu gorąco dziękuję tysiącom 
naszych mieszkańców, przedsiębiorcom, 
wolontariuszom, urzędnikom i pracownikom 
jednostek miejskich, katowickim radnym, 
sektorowi NGO, a także wszystkim osobom, 
których wymienić nie zdołam. Pokazujecie 

wielkie serce dla naszych przyjaciół z Ukrai-
ny. Dzięki Waszej ciężkiej pracy, Waszej hoj-
ności – Ukraińcy przybywający do Katowic, 
czy to na stałe czy na chwilę, zatrzymując się 
w drodze – otrzymują realną pomoc. Każdy 
gest, nawet najdrobniejszy, pozwala wlewać 
w ich serca nadzieję na lepsze jutro. To Wy 
jesteście ich nadzieją. Żaden z apelów o po-
moc nie został bez odzewu. Tylko w ciągu 
pierwszego tygodnia wojny w Ukrainie udało 
nam się zebrać 150 ton darów od katowiczan 
i mieszkańców okolicznych miast. To odzież, 
żywność, środki czystości i higieny osobistej. 
Jeszcze raz dziękuję za tę pomoc.

Wspomniał Pan, że dary pochodzące 
ze zbiórek są przekazywane uchodźcom 
z Ukrainy. Gdzie dokładnie one tra� ają?

MK: Staramy się działać dwutorowo. 
Z jednej strony zebrane dary przewozimy 
do Ukrainy – w ciągu tygodnia udało nam 
się dostarczyć ponad 100 palet z najpotrzeb-
niejszymi rzeczami do Kijowa i Lwowa. Nie 
zapominamy jednak także o tych, którzy 
przyjechali do Katowic i chcą tu zostać. 
Uruchomiliśmy kilka punktów na terenie 
miasta – w nich uchodźcy z Ukrainy mogą 
znaleźć pomoc. Każdego dnia ponad 100 
przyjezdnych obsługiwanych jest w punkcie 

powitalnym na Międzynarodowym Dworcu 
Autobusowym przy ul. Sądowej. W punkcie 
dziennej pomocy doraźnej przy ul. Wita 
Stwosza 7, każdego dnia wydawanych jest ok. 
200 śniadań, obiadów i kolacji. Już widzimy, 
że ta liczba posiłków jest niewystarczająca 
i planujemy uruchomić kolejne miejsca, aby 
przygotowywać ich więcej. Całodobowy 
punkt pomocy doraźnej przy skrzyżowaniu 
ul. Młyńskiej z Pocztową niemal każdego 
dnia jest zapełniony, dlatego uruchomili-
śmy kolejne w jednostkach OSP, a także 
na naszych obiektach sportowych. Punkty 
Terenowe Pomocy Społecznej MOPS przy-
gotowują paczki z żywnością dla rodzin, 
które znalazły zakwaterowanie na terenie 
Katowic. W paczkach znajdują się także 
produkty dostarczone w ramach zbiórki przez 
katowiczan. Jako miasto w ciągu pierwszych 
10 dni od wybuchu wojny uruchomiliśmy 
370 miejsc noclegowych. Ta baza stale się 
powiększa i już teraz mamy ponad 1,2 tys. 
takich miejsc. Musimy pamiętać o tym, że nie 
wiadomo, jak długo ta sytuacja potrwa i po-
moc będzie potrzebna. Stąd mój apel – o to, 
by każdy z nas, w miarę własnych możliwości, 
przyłączył się do działań realizowanych na 
terenie Katowic wspierających uchodźców 
z Ukrainy. Bądźmy solidarni.

ROZMOWA�Z�PREZYDENTEM�KATOWIC�MARCINEM�KRUPĄ

Miasto przygotowało dla uchodźców biuletyn z najważniejszymi informacjami 
w języku ukraińskim. Katowiczanie tłumnie odpowiedzieli na apel o dary.

Z jednym z konwojów z pomocą do Lwowa pojechał prezydent Katowic 
Marcin Krupa.

Punkt powitalny na Międzynarodowym Dworcu Autobusowym w Katowicach 
oferuje również kącik do zabawy dla dzieci.
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No to sytuacja z każdą minutą robi się co-
raz bardziej gęsta… Aż w końcu… zgoła 
nieciekawa, bo mimo upływu lat i zarze-
kania się, że już nigdy więcej… Podpusz-
czać się daję niczym małolata… Jak to 
skomentować? No chyba tylko tak: czło-
wiek stary, a głupi…

No chyba, że podpuszczają mnie uczestnicy war-
sztatów teatralnych Teatru Żelaznego! Tak to mogę 
dawać się podpuszczać bez końca, z zachwytem 
i lubością… I jak sądzę, każdy kto widział spektakl 
„Podpucha” w reżyserii Anny Gamrot, dałby się 
nabrać i zmanipulować. Tak jak grupka studentów 
kryminologii… Pewnym jest, że tego zaliczenia 
przedmiotu nie zapomną tak łatwo… A inteligentną 
intrygę układa dla nich (albo samej siebie) profesor 
Elleine Kleine (w tej roli znakomita Marzena Króli-
kowska), która zaprasza młodzież do swojego domu 
na odludziu… Już sam fakt tego miejsca nie wróży 
nic dobrego, a co tam się wydarzy? No zdradzić 
nie mogę, bo spektakl ma być grany co najmniej 
jeszcze raz. Na pewno jednak zamysł pani profesor 
nie jest taki, jak się co poniektórym wydaje, a już 
zwłaszcza prymusce Mary-Jane Brody, granej przez 
Ninę Manijak. Jak się z każdą chwilą przekonuje-
my, każdy ma za uszami niejedno i w sza� e każdy 
znajdzie „swojego” trupa. A kto go tak naprawę 
zabije? O tym przekonacie się, odwiedzając progi 
Teatru Żelaznego! Zawrotne tempo, niezwykła 
energia, rytm, inteligentnie skonstruowana fabuła 
„Podpuchy”, komedii kryminalnej w dwóch aktach 
zasługuje na szczególną uwagę! Dlaczego aż tak? 
Otóż w postaci stworzone według scenariusza Pat 
Cook wcielili się… amatorzy! Trudno w to uwierzyć, 
ale jednak tym razem to nie podpucha, ale prawda! 
– Nie spodziewałam się, że to aż tak będzie! Uważam, 
że poradzili sobie rewelacyjnie! Jestem ogromnie 
dumna, bo pięknie wyszedł ten spektakl - mówi 
Anna Gamrot, instruktorka prowadząca warsztaty 
teatralne w Teatrze Żelaznym. – Był to szalenie trud-
ny materiał. Kryminał, ale jednocześnie i komedia. 
Poza niełatwym tekstem, bardzo emocjonalnym, był 
też ogrom kwestii technicznych, sprawnościowych. 
Myślę, że wielu zawodowców mogłoby mieć z nim 
problemy – dodaje instruktorka. 

Przygotowanie spektaklu to wiele godzin pracy 
z tekstem, nie tylko jego nauka, ale i opracowa-
nie postaci. – To nie tylko czas warsztatowy, ale 
i w domu, wieczorami nauka tekstu , którego było 
aż 100 stron. Czasowo niełatwe do przygotowania. 
Ale współgranie potem z innymi: 10 osób jedno-
cześnie na scenie to jest dużo! Wymiana dialogów. 
Wystarczyło, że ktoś słowa nie dopowiedział i trzeba 
było tę kwestię podegrać. I to co mnie szczególnie 
zdziwiło, to fakt, że zawód aktora jest tak mocno � -
zyczny. Spędzaliśmy nierzadko 5-6 godzin na scenie, 
po całym dniu naszej pracy zawodowej i byliśmy 
potem po prostu bardzo zmęczeni – mówi Katarzyna 
Musialska, kreująca Kate Darwell.

Dla jednych, to było spełnienie marzeń: spotkanie ze 
sceną i widzami, coś czego zawsze pragnęli, a wcześniej 
nie było im dane, bo kiedyś zabrakło wiary we własne 
możliwości, odwagi? Dla innych to rodzaj terapii 
w opanowywaniu stresu, stawianiu czoła własnym 
„demonom”, pokonywaniu barier. Dla jeszcze innych 
chęć zrobienia czegoś dla siebie, ciekawy sposób na 
spędzenie popołudnia. Nie chcąc porównywać, bo 
to nie ta ranga, ale prowadząc spotkania autorskie, 
w których aktywnie uczestniczy też publiczność, przed 
uczestnikami-aktorami chylę zatem czoła, bo to ogrom-
na odwaga! I wszystkim, którzy myślą, że wyjście na 
scenę, chociażby w celu wyrecytowania wiersza, pro-
wadzenia takiego wieczoru autorskiego, a tu zagrania… 
podkreślam… zagrania spektaklu, to nic takiego?!? To 
polecam, by sami wyszli na scenę i przekonali się, jak 
to jest… Ciekawe, czy nie będą spięci i stremowani. 
Trema towarzyszy bowiem aktorom i artystom z wie-
loletnim doświadczeniem scenicznym. I dobrze! Bo, 
jak dowiedziałam się ostatnio, kiedy nie ma tremy, 
to znaczy, że człowiekowi nie zależy i to jest klucz do 
zguby dla każdego artysty. – Sam jako osoba dorosła, 
która pracowałaby w innej niż aktorstwo branży, nie 
wiem czy bym się odważył – mówi dyrektor Teatru 
Żelaznego Piotr Wiśniewski. – Na to w aktorstwie 
pracuje się latami, by się tak otworzyć, uzewnętrznić, 
tak obnażyć. Po prostu odważyć!  – podkreśla.

– Po raz pierwszy na scenie, ale mam nadzieję, że 
nie po raz ostatni, aczkolwiek tuż przed wyjściem 
trema okropna, ale na szczęście motywująca, a nie 
paraliżująca – mówi Joanna Wojtasiewicz, czyli Rudy 
Morell. – Nogi „z waty”. Aż tutaj w klatce piersiowej 
takie ciepło bijące do gardła. Zastanawialiśmy się, czy 
w ogóle damy radę – dodaje Katarzyna Musialska. No 

a widz zupełnie nie zauważył tych obaw… Co więcej ja 
uległam dziwnemu wrażeniu, że wszystkich grających 
znam, rozpoznaję ich twarze, że już ich gdzieś widzia-
łam: na scenie, w serialu, � lmie? Czyżby magia teatru? 
A może tak bardzo twórcy spektaklu mnie podpuścili? 
Najprawdopodobniej! 

Grający stworzyli postaci wyraziste, intrygujące, by-
najmniej zerojedynkowe, choć pozornie niektórzy takie 
wrażenie sprawiali. Każdej z postaci była zrobiona też 
dogłębna analiza psychologiczna, pozbawiona oceny, 
ale wiele wyjaśniająca, co było niezwykle interesują-
cym zabiegiem na kształt prowadzącego chór rodem 
z starogreckiej tragedii Koryfeusza (tu dr Riggs, czyli 
Sylwia Żbik-Wiess) - Na początku nie polubiłam mojej 
Rudy. Bardzo sceptycznie do niej podchodziłam, z dy-
stansem, bo jesteśmy zupełnie różne. Ja obowiązkowa, 
konkretna, zorganizowana, ona – typ lekkoducha, 
ale polubiłyśmy, a nawet pokochałyśmy – stwierdza 
Joanna Wojtasiewicz. I tę chemię widać! – Roztrzepana, 
wesoła Didy Taggert! Jest taka ciekawska i wszędzie jej 
pełno, ale gdy dotrze do niej w końcu, że to dzieje się 
naprawdę… To… No będzie to miało dla niej określone 
konsekwencje – mówi Agnieszka Brongiel. - Mary-
-Jane? Wielowymiarowa. Jej metamorfoza zaskakuje. 
Z zakompleksionej, wystraszonej, która przeprasza za 
to, że żyje, przeistacza się w bezwzględna, przebiegłą, 
pozbawioną skrupułów, która dąży do celu za wszel-
ką cenę! (Żeby nie powiedzieć po trupach – przyp. 
Red.) - No nie zauważyła jednak, że jej plan nieco 
rozminął się z zamysłem pani profesor – opowiada 
o swojej postaci Nina Manijak.  - Jednak jeśli chodzi 
już o sam warsztat. Pierwszy akt, w którym Mary-Jane 
jest taka zalękniona, dał mi większe pole do popisu 
i sprawił więcej trudności, bo takiej osobowości nie 
mam – zaznacza Nina Manijak.  

9 kobiet: sprawczyni całego zamieszania: pani profe-
sor i jej powiernica, współpracownica, z którą łączą ją 
niejasne relacje (w roli Jessici Hocker Monika Kozłow-
ska), nadużywająca alkoholu Margaret Glover (Emilia 
Folwarczny), wszystko wiedząca najlepiej Kate Darwell, 
roześmiana i naiwna Didy Taggert, nieprzewidywalna, 
a może cierpiąca na rozdwojenie jaźni, „zakochana” 
w pani prefosor Marry-Jane, żywiołowa i niepoważna 
Ruddy, analityczna kujonka Lynn Writhe (Alicja Dryła), 
dr Riggs, której nie umknie po prostu nic! I on: Bojo 
Murchison (Łukasz Markusik)! Amator dżemu tru-
skawkowego? Czyżby nowa wersja „Nine”? Jak poradził 
sobie z takim „babińcem”? Wyjątkowo dobrze, bo jak 

mówi, jest wiernym uczestnikiem warsztatów Teatru 
Żelaznego i już zapisał się na kolejny semestr. – To 
mój trzeci raz z samym Teatrem Żelaznym. Pierwsza 
edycja pod okiem Ani Gamrot i tak mega mi się spo-
dobało, że postanowiłem kontynuować swoją przygodę 
z nimi. Ja po prostu poczułem tego Bojo w sobie, ta 
jego maniera, to buszowanie po kuchni. Wewnątrz 
pacy� sta, a z każdą chwilą wciąga go ta cała sytuacja 
tak, że budzi się w nim jakaś agresja. No niesamowita 
postać! – podkreśla Łukasz Markusik.

A zatem każdy z osobna i wszyscy są podejrzani! 
– Świetnie się spisali – mówi dyrektor Teatru Żelaznego 
w Katowicach. – Prowadzimy grupy warsztatowe dla 
osób w różnym wieku, w tym dla dorosłych i naprawdę 
spektakle wychodzą profesjonalnie, ciekawie, momen-
tami bardzo śmiesznie, mimo że tworzą je amatorzy. 
Tu mocne postaci, niektóre zagrane w sposób bardzo 
dopieszczony. Uważam, że „Podpucha” to bardzo do-
bry spektakl i jestem pod wielkim wrażeniem, bo nie 
przypuszczałem, że te warsztaty „odpalą” na taką skalę. 
To, że jest takie zainteresowanie, zapotrzebowanie, fakt, 
że tyle osób chce brać udział w tego typu warsztatach: 
aktorskich, to jest to zaskoczenie, ale oczywiście bardzo 
mnie to cieszy – kwituje Piotr Wiśniewski. 

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Gdy ktoś mnie podpuszcza…
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„Za treści zawarte w publikacji do� nansowanej ze środków WFOŚiGW 
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja”.

A po zimie, bywa, że „wyrastają” niczym grzyby 
po deszczu, albo kwiaty. Szczególnie, gdy śniegi 
stopnieją, to niejednokrotnie... mamy obrazek 
niczym kard � lmowy z kultowego „Dnia świra” 
w reżyserii Marka Koterskiego.

Jeśli nawet sytuacja opisana powyżej się nie wydarza, 
to nierzadko śmieć właśnie psuje nam estetykę trawni-
ka, klombu, chodnika, czy innej przestrzeni miejskiej. 
Działania związane z „odśmiecaniem” Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach wspiera od lat: na przykład  „Recykling 
= drugie życie odpadów”, „Segregować śmieci potrafią 
nawet małe dzieci”, „Śpiewam i recytuję – przeciwko 
zaśmiecaniu Ziemi ... Tym razem dofinansowywuje: 
akcję ogólnopolską przedsiębraną przez Fundację Eko-
logiczną Arka pod hasłem: „Kwiaty zamiast śmieci”. 

Warto nadmienić, że Fundacja Ekologiczna Arka 
w grudniu ubiegłego roku została laureatem Zielonych 
Czeków. Wyróżnienie otrzymała w Kategorii „Progra-
my i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji 
ekologicznej”. No i jak widać na laurach (czekach) nie 
spoczywa, ale działa, tym razem zachęcając do sadzenia 
kwiatów. Na katowickim Placu kwiatowym rozdano aż 
1000 paczek z nasionami. Natomiast jeśli ktoś w Ka-

towicach na nasiona się nie załapał, nic straconego. 
Wystarczy zebrać chociaż jedną reklamówkę śmieci 
w lesie, parku, nad rzeką, zrobić zdjęcie i zapisać ją na 
stronie www.kwiatyzamiastsmieci.pl i wówczas pacz-
ka nasion kwiatów przyjaznych dla pszczół zostanie 
wysłana do danej osoby. Można ją zasiać w ogródku, 
albo doniczce na balkonie. Dlaczego właśnie tak? No 
o tym, jak ważną rolę spełniają dla nas pszczoły, chyba 
nikomu tłumaczyć nie trzeba. Natomiast śmieci poza 
nieestetycznym wyglądem, stanowią zagrożenie dla 
zwierząt, które nie mogą wydostać się z butelki, czy 
innej puszki, ale za to mogą poranić się, nie mówiąc 
o zjedzeniu śmieci. Przytaczane przykłady mogą być 
nawet dla nich śmiertelne.

Akcja dofinansowana została przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach, który już 
nie raz dofinansował inicjatywy „śmieciowe” Fundacji 
Ekologicznej Arka. Przypomnijmy chociażby akcję 
„365 reklamówek śmieci”. Fundusz poprzez wsparcie 
finansowe przyczynia się do edukowania, uświadamiania 
w tym temacie. Warto pamiętać, że śmieci nie spalamy 
też, jako paliwa do ogrzewania naszych domów, nie 
wysypujemy gdzie popadnie, w lesie, czy na innych 
terenach, tworząc nielegalne wysypiska. A segregujemy, 
wyrzucając do odpowiednich kontenerów i kubłów.

HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

By śmieci 
nie zakwitły

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach zachęca 
wszystkie gminy do udziału w programie 
„Czyste Powietrze”. 

To sztandarowy Program Funduszu, któ-
rego celem jest poprawa jakości powietrza, 
poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. 
Jakim sposobem? Ekologiczne ogrzewanie. 
Czyli termomodernizacja i wymiana sta-
rych kotłów, pieców, zwyczajowo nazwanych 
„kopciuchami”. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej informu-
je, że będzie kontynuować wsparcie dla 
gmin. Dlatego utrzymane zostanie dofi-
nansowanie punktów konsultacyjno-infor-
macyjnych dla mieszkańców ze środków 
NFOŚiGW. Dodatkowo planowane jest 
zwiększenie rocznej kwoty na prowadze-
nie punktu konsultacyjno-informacyjnego 
do 35 tys. zł. 

W najbliższym czasie uruchomiona zo-
stanie także możliwość zawierania nowych 
porozumień i tym samym przystąpienia do 
programu „Czyste Powietrze” kolejnych gmin, 
które dotychczas na to się nie zdecydowały. 

Obecnie w Programie „Czyste Powietrze” 
jest już ponad 83% gmin w Polsce.  Jest to 
wielki sukces i siła programu „Czyste Powie-
trze”! Zaangażowanie się gmin w promocję 
i budowanie przekonania o potrzebie ter-
momodernizacji budynków wraz z wymia-
ną źródła ciepła oraz pomoc mieszkańcom 
w złożeniu wniosku o do� nansowanie daje 
wymierne korzyści. Bene� cjenci, którzy mają 
efektywne źródło ciepła i ocieplony dom 
zużywają mniej energii i jednocześnie mają 
zdrowsze, czystsze powietrze.

Do programu zapraszamy wszystkie gmi-
ny, którym „leży na sercu” poprawa jakości 
powietrza i zdrowie mieszkańców.

WWW.WFOSIGW.KATOWICE.PL

35 tysięcy złotych: Nowe wsparcie 
dla punktów konsultacyjno-informacyjnych w gminach
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Pstryk: po prostu industria
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Miniony miesiąc dla Gońca Górnośląskiego, to 
bardzo owocne spotkanie z świetnymi, młodymi 
ludźmi: uczennicami bytomskiej szkoły fotogra-
� cznej: Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-
-Curie. Zawsze podkreślam to mocno i wyraźnie 
i wbrew powszechnej i chętniej podsycanej przez 
media opinii, że „ta dzisiejsza młodzież jest taka 
beznadziejna”. Otóż nieprawda! To krzywdzące 
i niesprawiedliwe, a poprzez lansowanie jednost-
kowych przypadków dostaje się rykoszetem całej 

reszcie: świetnym, zdolnym, dobrze wychowa-
nym, ambitnym, którzy chcą się nauczyć, a nie 
„odfajkować” byle jak. Młodzi ludzie potra� ą być 
kreatywni, zdyscyplinowani, zaangażowani, su-
mienni, terminowi, wystarczy pokazać im tylko 
dobry kierunek.

Martyna Olczak i Karolina Walenciuk to praw-
dziwe pasjonatki, artystki, pozytywnie nastawione 
do ludzi i świata. I ten świat oraz ludzi w trakcie 
marcowej praktyki zawodowej w Gońcu Górnoślą-

skim uwieczniały, zatrzymując chwilę w obiektywnie 
aparatu. Jak im się to udało? Sami sprawdźcie! 

Publikujemy zdjęcia, które zostały zrobione 
w ciekawych miejscach naszego regionu. Niemal 
w każdym śląskim mieście są pozostałości po 
dawnych kopalniach, zabudowie gospodarczej, 
mieszkaniowej, skupionej wokół nich, tworząc kra-
jobraz niespotykany nigdzie indziej w Polsce. Tak 
chętnie podziwiany przy okazji Industriady, czyli 
Święta Zabytków Techniki. Dziś obiekty te pięknie 

zrewitalizowane nie tylko cieszą oko, ale spełniają 
nowe funkcje: społeczne, edukacyjne, kulturalne. 
Dzięki temu zostały uratowane przed zapomnieniem 
i zniszczeniem. Chętnie fotografowane i penetrowane 
artystycznie przez wielkie sławy fotogra� cznego 
świata, czy uwieczniane w trakcie chociażby ślubnych 
sesji plenerowych, plenerów fotogra� cznych. Albo 
w trakcie praktyki zawodowej.

Dodam jeszcze na zakończenie: każdemu i samej 
sobie życzę takich praktykantek.

WEŹ�UDZIAŁ�W�NASZYM�INDUSTRIALNYM�KONKURSIE�I�WYGRAJ�ATRAKCYJNE�NAGRODY!

Z�pewnością�wielu�z�Was,�Drodzy�Czytelnicy,�patrząc�na�zdjęcia�powyżej,�zastanawia�się,�dlaczego�nie�są�podpisane.�To�działanie�celowe!�Dlaczego�tak?�Bo�to�Wasze�
zadanie�konkursowe.�Rozpoznać�obiekty�uwiecznione�przez�Martynę�i�Karolinę.�
Jak�to�zrobić?�Mailowo:�grabowska@goniec-gornoslaski.pl,�albo�telefonicznie:�534-675-613�i�odpowiedzieć�na�pytanie,�co�znajduje�się�na�fotografi�ach.�Czekają�nagrody�
książkowe�oraz�zaproszenia�do�instytucji�kultury.�
Zachęcam�do�udziału�w�naszej�zabawie!�Na�Wasze�odpowiedzi�czekam�do�końca�kwietnia!

HANNA�GRABOWSKA-MACIOSZEK

ZDJĘCIA:�MARTYNA�OLCZAK�I�KAROLINA�WALENCIUK



7
temat�miesiąca Nr 4 (75) l 4 kwietnia 2022 r.www.goniec-gornoslaski.pl

Śląsk turystyką stoi
Niewątpliwie! A na pewno coraz częściej 
chętnie odwiedzany przez zwiedzających 
i turystów z całej Polski. Obszar jeden 
z najciekawszych w naszym kraju. I tak 
różnorodny! Nie zapominajmy wszak, że 
w jego obrębie znajdują się chociażby Be-
skidy. A zatem to nie tylko miasta słynące 
z poprzemysłowych zabytków! O jego 
wielu odcieniach turystycznych przypo-
mni nam na pewno Turystyka Trzeciego 
Wieku. 

Industrialne słynne obiekty, albo jedne z naj-
bardziej znanych prezentujemy na stronie obok! 
I zachęcam do udziału w naszym konkursie. Na-
tomiast równie gorąco polecam wyjazdy Turystyki 
Trzeciego Wieku (TTW) i robię to nie tylko jako 
patron medialny, ale – wielka pasjonatka śląskiego 
dziedzictwa kulturowego i regionu oraz wszelkiego 
rodzaju podróży, zwiedzania, odkrywania. Do udzia-
łu w TTW zaprasza organizator z Chorzowskiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajo-
znawczej Mirosław Nawrocki. Tu ważna informacja 
zapisy ruszają 11 kwietnia! Natomiast w wycieczkach 

organizowanych przez chorzowskie PTTK można 
uczestniczyć cały rok. Kiedy nagrywam rozmowę 
z Mirosławem Nawrockim o  Turystyce Trzeciego 
Wieku, opowiada mi, że właśnie z gronem turystów 
wrócił z Warszawy. Zatem dzieje się i jak przekonu-
jemy się, nie tylko w obrębie Śląska, bo to z założenia 
podróże bliższe i dalsze. – Turystyka Trzeciego 
Wieku to lipiec i sierpień, czyli dwa miesiące wa-
kacji. Lata pandemii, pierwszy zupełny lockdown, 
zeszłoroczne ograniczenia epidemiczne, sanitarne 
pokazały, jak ludzie bardzo łakną tego typu aktyw-
ności, bo po odmrożeniu ochoczo ruszyli zapisać 
się na nasze wyjazdy. W roku ubiegłym były już 
komplety w autokarach. Już teraz dzwonią, pytają. 
I to cieszy ogromnie – mówi Mirosław Nawrocki.

Wyjazdy z Turystyką Trzeciego Wieku organi-
zowane są już po raz 16! A przedsięwzięcie zostało 
zainicjowane przez chorzowski PTTK oraz Urząd 
Miasta w Chorzowie i dedykowane jest osobom 
50+. Bez możliwości zabierania dzieci i wnuków. 
Celem, poza eksplorowaniem ciekawych turystycz-
nie i historycznie miejsc naszego regionu i tych 
spoza, jest głównie integracja. – Są stali uczestnicy, 
ale też za każdym razem i sporo nowych. Poczucie 
bycia w grupie jest to bardzo ważne. Każdy wyjazd 

kończy wspólne ognisko i to jest ten czas odpo-
czynku, w trakcie którego można się zintegrować. 
I proszę wierzyć, że to działa znakomicie – zaznacza 
Mirosław Nawrocki. Jak podkreśla, uczestnicy tych 
wyjazdów w ciągu roku kontaktują się ze sobą, spo-
tykają, wychodzą razem do kawiarni, kina, teatru. 
Zawiązały się piękne przyjaźnie, a nawet związki 
i małżeństwa.

To pokazuje, jak dziś bardzo zmienia się po-
strzeganie seniora. Niegdyś kojarzony z bujanym 
fotem, kapciami i robótką ręczną na kolanach, 
dziś niejednokrotnie to osoby bardziej aktywne, 
niż niejeden junior. Seniorzy uczestniczą aktywnie 
w życiu kulturalnym, rozrywkowym, uczęszczają na 
siłownie i mają grono swoich znajomych. Zdaniem 
Mirosława Nawrockiego zmiana ta wynika z zaniku 
modelu rodziny pokoleniowej, który był tak charak-
terystyczny dla Śląska. W jednym domu mieszkali 
rodzice z dziećmi, dziadkowie, niejednokrotnie 
i pradziadkowie, a czasem i ciotki-rezydentki, więc 
potrzeby bycia blisko z drugim człowiekiem były 
zaspakajane. Obecnie należy to do rzadkości, zatem 
osoby, którym skończyły się już lata aktywności 
zawodowej, które już odchowały własne dzieci, 
a wnukami cieszą się od czasu do czasu, przeważnie 

mieszkają już same, albo ze współmałżonkiem, czy 
nawet partnerem, mają potrzebę zawiązywania 
znajomości wśród swoich rówieśników. I to właśnie 
ułatwia i umożliwia wyjazd z Turystyką Trzeciego 
Wieku. – Człowiek jest zwierzęciem stadnym i lgnie 
do grupy – kwituje Mirosław Nawrocki.

Na pewno warto przyjrzeć się bliżej propo-
nowanym wyjazdom i to nie tylko tym z TTW. 
Ale na przykład z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych! – Tu staramy się wyjść naprzeciw 
osobom samotnym, bądź parom, które powiem 
tak trywialnie, chcą uciec od większej rodzi-
ny i nie spędzać świąt, podejmując wielu gości. 
Oczywiście czas spędzany w gronie bliskich jest 
czasem radosnym, ale nie ukrywajmy, że go-
spodyni i gospodarz zawsze stoją za sterami, by 
tych bliskich ugościć. Jeśli zatem potrzebują tej 
odskoczni, poszukują odpoczynku, chcą zrobić 
coś dla siebie, my im to zapewniamy. W tym 
roku Wielkanoc na pograniczu Gorców i Pienin 
– zachęca Mirosław Nawrocki.

Zachęcam do śledzenia strony internetowej: www.
chorzow.pttk.pl Tam znajdziecie informacje, co, 
gdzie i kiedy będzie się odbywało.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

PTTK�Oddział�w�Chorzowie�w�2007�roku�rozpoczął�organizację�cyklów�wycieczek�z�przewodnikiem�po�

mieście�pn.�Przewodnik�Czeka.�Są�to�bezpłatne�sobotnie�wycieczki�organizowane�w�maju�i�czerwcu.�Każdo-

razowo�w�umówionym�wcześniej�miejscu�i�godzinie�(zazwyczaj�jest�to�godzina�9:00,�przy�pomniku�hrabiego�

Friedricha�Wilhelma�von�Redena�na�Placu�Hutników),�na�spacerowiczów�oczekuje�przewodnik�realizujący�

ustalony�program.

W�ramach�tegorocznej�XIV�edycji�zaplanowano�cztery�tematyczne�wycieczki�po�mieście:

14.05.2022�r.�Szlakiem�hrabiego�Redena�w�270.�rocznicę�urodzin�

oraz�220.�rocznicę�uruchomienia�huty„Królewska”

28.05.2022�r.�Zespół�Krajobrazowo�Przyrodniczy�„Żabie�Doły”�w�25.�rocznicę�jego�utworzenia

11.06.2022�r.�Szlakiem�bł.�ks.�Jana�Machy�w�roku�80.�rocznicy�męczeńskiej�śmierci�

25.06.2022�r.�Szlakiem�bł.�ks.�Józefa�Czempiela�w�roku�80.�rocznicy�męczeńskiej�śmierci� �

Wycieczki�są�bezpłatne�i�nie�wymagają�specjalnych�zapisów.�Jedynym�kosztem�może�być�zakup�biletu�

komunikacji�miejskiej�w�celu�dojazdu�do�konkretnego�miejsca�w�mieście.�W�trakcie�zwiedzania�uczestnicy�

mogą�zdobyć�ustanowioną�w�2007�r.�z�okazji�obchodów�750.�lecia�lokacji�wsi�Chorzów�specjalną�odznakę�

turystyczną�„ZNAM�CHORZÓW”.�Odznaka�stanowi�zachętę�do�poznawania�miasta�i�jest�formą�popularyzacji�

walorów�turystyczno-krajoznawczych,�historycznych,�architektonicznych�oraz�przyrodniczych�Chorzowa.�

Tłoczoną�w�metalu�jednostopniową�odznakę�„Znam�Chorzów”�zdobi�wizerunek�wieży�budynku�poczty�głów-

nej.�Warunkiem�jej�zdobycia�jest�ukończenie�6�roku�życia�(niepełnoletni�mogą�brać�udział�w�przedsięwzięciu�

wyłącznie�pod�opieką�osób�dorosłych)�odbycie�wycieczek�indywidualnych�lub�zbiorowych�do�miejsc�ujętych�

w�regulaminowym�wykazie�obiektów�zalecanych�do�zwiedzenia,�a�także�udział�w�co�najmniej�jednej�imprezie�

organizowanej�przez�Oddział�PTTK�w�Chorzowie.�Do�weryfi�kacji�przez�Komisję�powołaną�przy�Oddziale�

PTTK�w�Chorzowie�należy�przedstawić�Książeczkę�Odznaki�Krajoznawczej�„Znam�Chorzów”�bądź�książeczki�

turystyki�kwalifi�kowanej�(OTP�lub�KOT)�z�opisem�poszczególnych�obiektów�i�pieczątkami�potwierdzającymi�ich�

odwiedzenie.�Dopuszcza�się�także�dokumentację�w�formie�samodzielnie�przygotowanej�kroniki�ze�stosownymi�

opisami,�udokumentowanymi�zdjęciami,�pieczątkami�i�biletami�wstępu.�W�kronice�powinny�znajdować�się�

także�dane�personalne�zdobywającego�odznakę�(imię�i�nazwisko,�adres,�data�urodzenia,�telefon�lub�email).�

Czas�na�zdobycie�odznaki�jest�nieograniczony.�

AL

„ZNAM�CHORZÓW”:�PRZEWODNIK�CZEKA�2022
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Kwiecień:�Święta�Wielkanocne,�a�zatem�uroczyste�śniadanie�ze�

święconym…�Ja�jednak�chciałbym�zaprezentować�Państwu�ciekawy�

wielkanocny�obiad,�trochę�śląskiej�klasyki�połączonej�z�fantazją�

mojej�kuchni.�Oczywiście�jednym�z�głównych�składników�będzie�

biała�kiełbasa!�

Na�nasz�obiad�będzie�się�składać�:�Przystawka,�zupa,�danie�główne,�

deser�

Przystawka�–�sakiewka��z�ciasta�fi�lo�z�białą�kiełbasą�i�jalapenio�

Składniki�:��gotowe�ciasto�fi�lo�1�paczka,�masło�100�g,��biała�kieł-

basa�surowa��400�g,�jalapenio��100�g,��jajko�1�sztuka,��przyprawy;�

czosnek,��pieprz�ziołowy�,�majeranek,�zielona�posiekana�pietruszka

Wykonanie:�oddzielić�poszczególne�arkusze�ciasta�fi�lo�od�siebie,�każde�

z�nich��posmarować�roztopionym�masłem,�a�następnie�poskładać�je�

z�powrotem.�Kiełbasę�obrać�z�osłonki,�przepuścić�przez�maszynkę�

do�mięsa,�dodać�przyprawy,�posiekane�jalapenio�i�surowe�jajko.�

Z�ciasta�fi�lo�wykroić�kwadraty�o�bokach�około�15�cm,�na�środek�

nałożyć�sporą�łyżkę�farszu�z�kiełbasy�i�zawinąć�rogi�ciasta�do�góry,�

formując�sakiewkę�(brzegi�ciasta�zlepić�roztopionym�masłem��lub�

rozmąconym�jajkiem�).�Piec�na�papierze�do�pieczenia�w�nagrzanym�

do�200�stopni�piekarniku.�

Zupa�-�tradycyjny�rosół�z�kaczki�i�wołowiny.

Składniki:��porcja�rosołowa�z�kaczki�(�korpusy,�skrzydła�szyja)�

około�500�g,�wołowina�(najlepiej�szponder�)�500�g,�sól,��ziele�an-

gielskie�5�kulek,��liść�laurowy�2�sztuki,��gałka�muszkatołowa�0,5�

płaskiej�łyżeczki,��pieprz�ziarnisty�łyżeczka,�przyprawa�w�płynie,��

włoszczyzna�(por,�marchew,�seler,�pietruszka�korzeń,�głąb�z�białej�

kapusty,�lubczyk,�spalona�na�żeliwnej�blasze�do�czarności�cebula),�

woda:�5�litrów.�

Wykonanie:�Nie�będę�się�rozpisywać�nad�metodą�ugotowania�roso-

łu,��bo�rosół�jak�ugotować�wie�chyba�każdy.�Wszystko�do�gara�i�na�

piec.�Doprowadzić�do�zagotowania,�gotować�3�godziny�na�bardzo�

małym�ogniu,�aby�rosół�tylko�lekko�falował.�I�najważniejsze�bo�ilu�

kucharzy�tyle�wersji�-�ale�wiedza�na�temat�rozpuszczalności�białek�

jest�bardzo�ważna.�Rosół�gotujemy�od�zimnej�wody�ze�wszystkimi�

przyprawami�i�jarzynami�włącznie.

Danie�główne�-�rolada�wołowo-�drobiowa�z�farszem�z�białej�kieł-

basy�i�siekanych�korniszonów�z�kluskami�śląskim�i�modrą�kapustą�

z�ananasem.

Składniki:�wołowina�górna�zrazowa�400�g,�fi�let�z�kurczaka�400�g,�

biała�kiełbasa�surowa,�300�g,�korniszony�150�g,�musztarda�sarepska�

2�łyżki,�cebula�jedna�sztuka,�sól,�pieprz�czarny�mielony.

Wykonanie:�wołowinę�pokroić�w�poprzek�włókien�na�cztery�pla-

stry,�rozbić�tłuczkiem�do�mięsa�w�miarę�cienko,�fi�lety�podzielić�

na�4�części,�rozbić�na�cienkie�płaty�i�ułożyć�na�rozbitych�płatach�

wołowiny.�Farsz�przygotować�z�mielonej�białej�kiełbasy�(tak�jak�przy�

przystawce),�dołożyć�przyprawy,�posiekane�korniszony,�posiekaną�

cebulę�i�musztardę.�Na�rozbite�płaty�mięsa�nałożyć�farsz�i�zwinąć�

jak�tradycyjną�roladę�śląską,�tak�aby�farsz�nie�wystawał�poza�naszą�

roladkę�.�Obwinąć�nitką,�podsmażyć�na�smalcu,�obracając�rolady,�

aby�zrumieniły�się�z�każdej�strony,�dołożyć�łyżkę�masła,�podlewać�

delikatnie�wodą�i�dusić�do�miękkości.�Do�duszenia�możemy�dorzucić�

ulubione�ziołowe�przyprawy.

Przepisu�na�śląskie�kluski�podawać�nie�będę.�Bo�miejsca�mało.�

Skupmy�się�na�modrej�kapuście;��kapustę�poszatkować�na�cienkie�

paski,�ananasa�obrać�usunąć�korzeń�pokroić�w�kostkę�(na�głów-

kę�czerwonej�kapusty�wystarczy�¼�ananasa)�w�rondlu�rozpuścić�

klarowane�masło�(2�łyżki),�podsmażyć�ananasa,�aby�się�zeszklił,�

dorzucić�kapustę�podlać�dwoma�szklankami�wody�i�jedną�szklanką�

białego�półsłodkiego�wina,�dusić�pod�przykryciem�około�20�minut,�

delikatnie�mieszając�od�czasu�do�czasu.�Odparować�nadmiar�cieczy,��

doprawić�do�smaku�solą�i�sokiem�z�cytryny,�jeżeli�zaistnieje�potrzeba,�

to�dodać�odrobinę�cukru.

Roladę�z�kluskami�śląskimi��i�modrą�kapustą�podawać�na�talerzu,�

uzupełniając�wytworzonym�sosem�naturalnym�z�rolad.

Deser-��Pascha�wielkanocna

Składniki:�twaróg�półtłusty�1�kg,�masło��200�g,�śmietana�kremów-

ka�100�ml,��6�żółtek�,�cukier�puder�150g�,�laska�wanilii�2�sztuki�,�

kandyzowana�skórka�pomarańczowa�60�g,�migdały�płatki�80g�,�

rodzynki��lub�żurawina�(lub�pół�na�pół)�150�g.

Wykonanie:�śmietankę�kremówkę�podgrzać�z�laskami�wanilii�prze-

krojonymi�wzdłuż�na�pół,�tak�aby�nasiona�oddzieliły�się�od�łodygi�

(łodygę�usunąć),�tak�przygotowaną�śmietankę�wlać�do�zmielonego�

twarogu.�Mieszamy�dokładnie�twaróg�ze�śmietanką�przy�pomocy�

szpatułki�lub�miksera�na�niskich�obrotach.�W�osobnej,�niedużej�misce�

umieścić�miękkie�masło.�Masło�ucierać�mikserem�przez�kilka�minut,�

by�lekko�się�napuszyło.�Do�maślanego�puchu�dodawać�po�łyżce�

cukru�pudru.�Do�masła�dodać��łącznie�połowę�porcji�cukru�pudru�ze�

składników.�Cały�czas�ubijać�masło�z�cukrem.�Żółtka�utrzeć�z�resztą�

cukru�pudru.�Wszystkie�składniki�połączyć�razem,�dokładając�bakalie�

.�Sitko�o�wymiarach�około�20�cm,�wyłożyć�gazą�i�umieścić�na�garnku,�

wyłożyć�paschę�na�tak�przygotowanej�konstrukcji�delikatnie�ubić�

ręką�i�obciążyć�talerzem.�Włożyć�do�lodówki�na�całą�noc.

Smacznych�Świąt�Wielkanocnych!
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Wielkanocny obiad 

LANGFORT POLECA:

KOLEJNY�PROJEKT�W�CHORZOWSKIM

�ZST�NR1

Kolejny rok Zespół  Szkół Technicznych nr 1  
Chorzowie realizuje międzynarodowy projekt  “Live 
life give life”  w  ramach programu Erasmus+, gdzie 
współpracuje ze szkołami z Włoch, Hiszpanii oraz 
Turcji.  W marcu przedstawiciele szkoły, 7 uczniów 
i 2 nauczycieli, wyjechali do Castel di Sangro we 
Włoszech. Wraz z innymi uczestnikami projektu 
realizowali jego cele, czyli zdobywali wiedzę do-
tyczącą donacji i podnosili  świadomość na temat 
znaczenia dawstwa narządów jako sposobu na ra-
towanie i poprawę życia. 

Tego typu spotkania międzynarodowe w ramach 
projektu z pewnością przydłużają się również do 
zwiększenia umiejętności komunikacyjnych z wy-
korzystaniem języka angielskiego. Aktywne uczest-
nictwo w zajęciach podczas wizyt w różnych krajach 
w zespołach międzynarodowych pomaga naszym 
uczniom rozwinąć swoje umiejętności pracy w ze-
spole, a także umiejętność prezentacji własnych 
osiągnięć oraz autoprezentacji. Dzięki takim spraw-
nościom z pewnością łatwiej im będzie dostosować 
się do wysokich wymagań na wybranych uczelniach 
i być konkurencyjnym kandydatem na rynku pracy.

Szkoła ma w planach jeszcze sporo takich akcji, 
zatem zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
do współpracy, a dzień otwarty już 6 kwietnia 
w godz.10.00-17.00.

Donacja? Warto
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Serdecznie�zapraszamy�przedszkolaków�i�uczniów�szkół�podstawowych�do�udziału�
w�konkursie�plastycznym�pn.�„KROPLE�DESZCZU�ZBIERAM-�ZIEMIE�WSPIERAM”
Deszczówka�to�bez�wątpienia�skarb,�z�którego�wartości�często�nie�zdają�sobie�sprawy�

nawet�dorośli.�Niech�piękne�prace�powstające�przy�okazji�konkursu,�staną�się�inspiracją�
do�rozmów�na�temat�znaczenia�wód�deszczowych�dla�Ziemi�i�w�naszym�codziennym�życiu.

CELE KONKURSU:
Podniesienie�świadomości�ekologicznej�wśród�dzieci�w�zakresie�możliwości�wykorzystania�

wody�deszczowej�jako�bezpłatnego�zasobu�do�wykorzystania�na�potrzeby�nawadniania�
lub�wykonywania�prac�porządkowych
Uświadomienie�ważnej�roli�retencji�wody�opadowej,�czyli�jej�zatrzymania�w�miejscu�

powstawania�dzięki�której:
-�ograniczamy�ryzyko�suszy
-�dbamy�o�zasoby�wodne
-�zapewniamy�ograniczenie�ilości�podtopień�w�mieście�czasie�deszczy�nawalnych
-�zwiększamy�bioróżnorodność�miasta�(w�przypadku�rozwiązań�łączących�zieleń�z�ele-

mentami�wodnymi),
-�poprawiamy�mikroklimat�miasta,�
-�ograniczmy�ilość�powierzchni�szczelnych

UCZESTNICY KONKURSU:
1.�Konkurs�jest�adresowany�do�dzieci�oraz�młodzieży�z�terenu�miasta�Mysłowice
2.�Konkurs�organizowany�jest�w�czterech�kategoriach�wiekowych:
Kategoria�I-�dzieci�w�wieku�przedszkolnym*
Kategoria�II-�uczniowie�klas�I-III�szkoły�podstawowej,
Kategoria�III-�uczniowie�klas�IV-VI�szkoły�podstawowej,
Kategoria�IV-�uczniowie�klas�VII-VIII�szkoły�podstawowej
*W�Konkursie�mogą�brać�również�udział�dzieci�nieuczęszczające�do�żadnej�placówki.
Uczestnikiem�Konkursu�może�być�dziecko�w�wieku�przedszkolnym�oraz�szkolnym,�które�

prześle�pracę�odpowiadającą�wymogom�Regulaminu,�oraz�którego�rodzic�(opiekun�prawny)�
złożył�oświadczenie�dotyczące�uczestnictwa�w�Konkursie�na�formularzu�stanowiącym�
załącznik�nr�1�do�niniejszego�regulaminu.�Brak�zgody�podpisanej�przez�rodzica�(opiekuna�
prawnego)�jest�równoznaczny�z�niedopuszczeniem�do�udziału�w�Konkursie.

CZAS�TRWANIA�KONKURSU�I�MIEJSCE�NADSYŁANIA�PRAC
Konkurs�przebiegać�będzie�w�okresie�od�1�marca�do�7�kwietnia�2022�roku.
Prace�należy�nadsyłać�lub�dostarczyć�osobiście�na�adres:�Miejskie�Przedsiębiorstwo�

Wodociągów�i�Kanalizacji�sp.�z�o.�o.�w�Mysłowicach�ul.�Fabryczna�10�Mysłowice�41-404�
z�dopiskiem:�Konkurs�plastyczny.
Ostateczny�termin�składania�prac�upływa�w�07.04.2022�r.
W�Konkursie�będą�brały�udział�prace,�które�zostaną�fi�zycznie�dostarczone�w�tym�termi-

nie�do�Miejskiego�Przedsiębiorstwa�Wodociągów�i�Kanalizacji�sp.�z�o.�o.�w�Mysłowicach�
przy�ul.�Fabrycznej�10
Regulamin�konkursu�znajduje�się�na�stronie�www.mpwikmyslowice.pl

ELEKTRONICZNE�BIURO�OBSŁUGI�KLIENTA�NAJWYGODNIEJSZĄ�
FORMĄ�KONTAKTU�Z�MPWIK�MYSŁOWICE.
Zainteresowanie�usługą�wśród�klientów�MPWIK�stale�rośnie�co�nas�

niezmiernie cieszy
Użytkownicy�doceniają�korzyści�płynące�z�szybkiej�formy�kontaktu�

z�MPWIK.�Pla��orma�eBOK�jest�dostępna�24�h�na�dobę�przez�7�dni�
w�tygodniu,�bez�wychodzenia�z�domu.�Załatwienie�sprawy�związanej�
z�dostawami�wody�i�odprowadzaniem�ścieków�jest�więc�teraz�bardzo�
wygodne,�proste�i�szybkie.�
Dzięki�eBOK�klienci,�pozostając�bezpiecznie�w�domu,�nadal�mogą�być�

w�kontakcie�z�MPWIK.�
W�eBOK-u�można�również�zaktualizować�swoje�dane�czy�zgłosić�sprawy.
W�celu�założenia�konta�wystarczy�wejść�na�stronę�h��ps://ebok.mpwikmys-

lowice.pl/#/login,�podać�numer�nabywcy�(widoczny�na�fakturze)�oraz�numer�
faktury�i�wartość�faktury,�a�następnie�przejść�przez�krótki�proces�rejestracji.
Serdecznie�zapraszamy�do�korzystania.
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...

Rym jest czasem wymuszony

targa�smutkiem,�grozą�wieje

zło�bezczelnie�tnie�ukłony

kradnie�spokój�i�nadzieję.

Trudno�w�wiersze�składać�rymy

dobrym�słowem�zaczarować

sny�nie�cieszą,�chociaż�śnimy

w�sobie�strach�się�każe�chować.

Gdzie�granica�jest�podłości

gdzie�się�kończy�niepojęte

jak�dać�upust�słusznej�złości

w�jakie�rymy�zamknąć�pointe.

Wyczekujmy�Zmartwychwstania

wyczekujmy�Wielkiej�Nocy

wierzmy�w�święte�słowa�Pana

nic�nie�rodzi�się�z�przemocy.

 ZBIGNIEW STRYJ

Pełną parą trwają prace nad naj-
nowszą premierą słynnych „Ko-
tów”. Jak wiedzą nie tylko wierni 
widzowie chorzowskiej sceny, tu 
nie ma miejsca na niedociągnięcia! 
Wszystko musi być dopracowane 
w najdrobniejszym szczególe. Do 
perfekcji. Musical “Koty” - wypro-
dukowano we współpracy z The 
Really Useful Group Ltd.

Jak wszyscy wiemy, Koty chadzają 
własnymi drogami, mruczą swoje emo-
cje, grają swoją muzykę... w Teatrze 
Rozrywki można się z nimi zaprzyjaź-
nić i posłuchać ich szalonych historii.
Opowiedzą nam o swoich podbojach, 
namiętnościach, tęsknotach. Pokażą pa-
noramę miasta z najwyższego dachu lub 
zabiorą w podróż przez najciemniejsze 
zakamarki ulic. Pokażą swoje liczne ta-
lenty oraz cały wachlarz kocich, niezwy-
kłych możliwości.

Jeden z najsłynniejszych i najchętniej 
oglądanych musicali wszechczasów. Zo-
stał skomponowany przez Andrew Lloyda 
Webbera, a libretto napisał Trevor Nunn. 
Inspiracją do przeniesienia kociego świata 
do teatru były wiersze T. S. Eliota, któ-
re w barwny i poruszający wyobraźnię 

sposób przedstawiły charaktery, sposób 
życia i postrzegania świata przez te nie-
zwykłe stworzenia.

Teatr Rozrywki jest drugim teatrem 
w Polsce, który podjął się wystawienia 
tak niesamowitego musicalu. Choć był on 
już pokazywany w wielu krajach, a nawet 
w kinie, to jego moc nie słabnie. Przyciąga 
wszystkich wielbicieli muzyki, przygody, 
zabawy, wzruszeń i kotów.

Musical w Teatrze Rozrywki będzie moż-
na zobaczyć w kwietniu, maju, czerwcu 
i w lipcu.

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, Woj-
ciech 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.

Teatr Rozrywki zaprasza: 27.04. premiera „Koty”
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ZAPRASZAMY�NA�NAJBLIŻSZE�KONCERTY

KONCERT GWIAZD TELEWIZJI TVS

24.04.2022
OŚWIĘCIMSKIE CENTRUM KULTURY

WYSTĄPIĄ:�KASIA�PIOWCZYK,�ZBYSZEK�LEMAŃSKI,�MAGDA,�

JACEK�SILSKI,�IZABELA�FOJCIK

DZIEŃ MATKI Z TELEWIZJĄ TVS

21.05.2022
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI 

ZDZIESZOWICE
WYSTĄPIĄ:�BOŻENA�I�MIREK�SZOŁTYSEK,�DUET�ROMANTICA,�

ALINA�TRZECIAK,�KRZYSZTOF�KONIAREK

DZIEŃ MATKI Z TELEWIZJĄ TVS

22.05.2022
CKE CZERWIONKA-LESZCZYNY

WYSTĄPIĄ:�HAPPY�JĘDROWSKI�SHOW,�BERNADETA�KOWALSKA,�

BEATA�MAŃKOWSKA,�MILLA,�LESZEK�FILEC,�OXFORDUO�

SZCZEGÓŁY: WWW.TVS.PL
BILETY�DO�NABYCIA�W�SERWISIE�KUPBILECIK.PL

SIEMIANOWICKIE�CENTRUM�KULTURY�–�BYTKÓW�

23.04., GODZ. 19.00 
KONCERT ZESPOŁU MIKRO-

MUSIC ACOUSTIC TRIO  
Najnowsza płyta Mikromusic 

pod tytułem „Kraksa” opowiada 
o miłoś ci. O miłoś ci bezwzglę dnej, 
do własnej osoby, wewnę trznego 
dziecka, przyjació ł, psa, o miłoś ci 
przeszłej, toksycznej, naprawionej.  
Tytułowa Kraksa to pies Natalii Grosiak. 
Natalia adoptowała Kraksę  15 lat temu. 
Kraksie poś wię cona jest też  ostatnia 
piosenka na płycie,w któ rej wokalistka 
powoli ż egna się  ze swoim psem. Mu-
zycznie Mikromusic trzyma się  cały 
czas lat 80-tych i 60-tych. Tekstowo jest 
jak zawsze: i melancholijnie i zabawnie.

Mikromusic to polski zespół grający 
muzykę określaną jako avant pop lub art 
pop. W ich twórczości słychać inspiracje 
słowiańskim folkiem, jazzem, rockiem 
i elektroniką. Grali na najważniejszych 
polskich festiwalach i koncertowali za 
granicą m.in. w Japonii, Irlandii, Litwie. 
Zespół w 2020r został uhonorowany Fry-
derykiem w kategorii „Muzyka Poetycka”.

Bilety dostępne są w kasach SCK 
i on-line na www.bilety.siemck.pl

7.05., GODZ. 19.00  
KONCERT ZESPOŁU ARMIA 

Z OKAZJI 30-LECIA PŁYTY 
„LEGENDA” 

We wrześniu 2021 magazyn „Tylko/
Teraz Rock” świętował 30 lat istnienia. 
Z tej okazji redakcja przygotowa-
ła podsumowanie najlepszych wy-
dawnictw, jakie ukazały się w latach 
1991-2021.

Wydana w 1991 roku płyta LE-
GENDA została sklasy� kowana na 
pierwszym miejscu w tym rankingu.

Zespół ARMIA powstał w 1984 
roku na skutek zetknięcia trzech oso-
bowości niezależnej, polskiej sceny 
muzycznej: Tomasza Budzyńskiego 
(Siekiera), Roberta Brylewskiego 
(Brygada Kryzys, Izrael) i � lozofa 
Sławomira Gołaszewskiego.

Zespół wydał kilkanaście płyt, 
z których wydana w 1991 roku „Le-
genda” oraz „Triodante” z 1994 r. za-

liczane są do klasyki polskiej muzyki 
rockowej. W ciągu trzydziestokilku-
letniej kariery zespołu w jego składzie 
grało wielu wybitnych i zasłużonych 
dla rockowej sceny muzyków. Obec-
nie zespół tworzą: Tomasz Budzyński 
– głos, Amadeusz Kaźmierczak – per-
kusja, Dariusz Budkiewicz – gitara 
basowa, Jakub Bartoszewski – wal-
tornia, instrumenty klawiszowe oraz 
Stanisław Budzyński – gitara.

Ostatnim wydawnictwem ze-
społu jest wydana w październiku 
2015 płyta „Toń”. Płyta ma charakter 
wizyjno-apokaliptyczny, a muzycz-
nie jest kontynuacją artystycznych 
poszukiwań zespołu. 

Bilety dostępne są w kasach SCK 
i on-line na www.bilety.siemck.pl



No jakże można by go nie kochać? 
To po prostu niemożliwe! Och! Man! 
Wiesław Ochman … i wszystko jasne!

I właściwie już nic więcej nie trzeba by 
pisać. Bo takie słowa jak kochanie, za-
słuchanie, zachwyt, podziw, uwielbienie, 
szacunek… Żadne słowa nie oddadzą 
tego, co ja poczułam po jubileuszowym 
koncercie galowym z okazji 85 urodzin 
Maestro Wiesława Ochmana. Uroczysta 
gala odbyła się w Bytomskim Centrum 
Kultury na wielki � nał 5 edycji Śląskiego 
Festiwalu Operetki, której Mistrz patro-
nuje i mentoruje honorowo. Pewnym 
jest fakt, że był to chyba najpiękniejszy, 
najbardziej wyjątkowy wieczór w moim 
życiu. Zaczarowany! Takich artystycz-
nych wzruszeń i doznań nie wzbudził we 
mnie chyba wcześniej żaden inny twórca. 
Nikt pewnie specjalnie dziwić się temu 
nie będzie… No przecież to Ochman!

Geniusz twórczy globalnej sławy naj-
większych prestiżowych teatrów ope-
rowych świata. To tak oczywiste, że to 
wie chyba każdy. Ilość spektakli, ról… 
Można by wymieniać bardzo długo. Taki 
głos nie zdarza się codziennie. Taki głos 
nawet w ogromnej sali nie potrzebuje 
mikrofonu. I rzeczywiście… to przytra-
� ło mi się po raz pierwszy w życiu… za 
sprawą tego właśnie głosu… omdlałam. 

Kiedy Maestro „buchnął” ze sceny, aż 
mnie przyszył dreszcz emocji… Niezwy-
kłe uczucie. Trzeba podkreślić, że nie-
często się zdarza, żeby w piątą rocznicę 
17 urodzin być w takiej formie, mieć 
wciąż tyle zapału do pracy, pasji tworze-
nia, aktywności scenicznej. Natomiast 
Maestro to z jednej strony dla mnie 
człowiek renesansu: genialny śpiewak, 
ceramik, malarz, inżynier, poliglota, 
władający ośmioma językami obcymi, 
z drugiej - wielki pozytywista: społecz-
nik, � lantrop o ogromnym sercu i mocy 
sprawczej, a nade wszystko cudowny, 
przemiły, zabawny i uroczy człowiek, 
kawalarz, który przy tak ogromnym 
dorobku i sławie pozostał skromny, 
uczynny. I nade wszystko ukochał so-
bie Bytom, którego jest honorowym 
obywatelem. 

W trakcie tego niezapomnianego spot-
kania wspominał, żartował, tworząc nastrój 
tak obłędny, że każdemu jubilatowi życzę 
być takim gospodarzem swojego urodzi-
nowego przyjęcia. Rzadko kiedy bowiem 
zdarza się taka dbałość o gości. Ja jako 
gość czuję się dopieszczona pod każdym 
względem. A dla Mistrza wystąpili soliści: 
Ewa Biegas - sopran, Renata Dobosz – 
mezzosopran, Leokadia Duży – sopran, 
Anita Maszczyk – sopran, Aleksandra 
Stokłosa – sopran, Adam Pastuszka – tenor, 
Jan Ballarin – tenor, Włodzimierz Skal-
ski – baryton, Adam Szerszeń – baryton, 
Feliks Widera – tenor oraz Orkiestra im. 
Arcyksiężnej Marii Krystyny Habsburg 
pod batutą Przemysława Fiugajskiego. 
Kierownictwo artystyczne: dr Sylwester 
Targosz-Szalonek. Reżyseria: Jarosław 
Świtała, a koncert w jego pierwszej części 
poprowadził Oskar Świtała, chrześniak 
jubilata. W � nale Maestro wystąpił razem 
ze swoim wnukiem Krystianem Ochma-
nem, studentem Akademii Muzycznej 
w Katowicach i wokalistą.

Koncert ponadto był premierą dla 
najnowszej płyty „Sacrum Profanum”, 
którą nagrali Maestro Wiesław Ochman, 
dr Sylwester Targosz-Szalonek oraz Kry-
stian Ochman.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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NASZE RECENZJE

I to najlepiej z oboma jednocześnie. Co więcej! Wszystko, 
co się wtedy wydarzy, usłyszymy przez radioodbiornik! 
Gwarancja udanego wieczoru? No ja myślę!

I taka sytuacja wydarza się… na scenie Teatru Nowego w Zabrzu 
podczas najnowszej premiery. I wieczór ten co najmniej jest udany, 
a tak naprawdę pełny emocji, ekscytacji, odkryć, wzruszeń, uniesień, 
doznań… Bo tak jak ten duet potra�  pięknie „Historie łóżkowe” 
opowiedzieć, to jestem bardziej niż przekonana, że nikt inny lepiej 
tego nie zrobiłby. I nie zrobił, bo komedia kanadyjskiego dramaturga 
Norma Fostera, bardzo chętnie jest adaptowana na potrzeby sceny, 
� lmu. I niestety nie zawsze są to realizacje udane. Trzeba bowiem 
niezwykłego wyczucia, by w przypadku tej sztuki nie znaleźć się 
gdzieś poza łóżkiem. I to wyczucie niewątpliwie ma Marcin Sławiń-
ski. Reżyser słynie ze znakomitych komedii z inteligentnym, bardzo 
subtelnym i ujmującym poczuciem humoru. W swojej twórczości 
nigdy nie przekracza granic dobrego smaku i daje widzom prawdziwą 
przyjemność dla wszystkich niemal zmysłów. Pozwala im śmiać się 
po prostu mądrze i szczerze. Nie ma chyba nic lepszego niż takie 
katharsis. – Tekst z dużym potencjałem świetnie wykorzystanym 
przez aktorów Teatru Nowego – stwierdza Marcin Sławiński. 

Warto podkreślić, że widzowie Teatru Nowego dzięki Marcinowi 
Sławińskiemu mogli śmiać się po raz dziewiąty. Tyle właśnie spektakli 
dla zabrzańskiego teatru twórca wyreżyserował, a „Historie łóżkowe” 
przygotował specjalnie z okazji 61. Międzynarodowego Dnia Teatru. 
No to czekamy na 10ty… Jubileuszowy. Ja czekam!

„Historie łóżkowe” opowiadają o losach różnych osób, które w cie-
kawy i zaskakujący sposób w pewnym momencie łączą się ze sobą. 

Specy� ką zabrzańskiej adaptacji jest to, że ci sami aktorzy grający 
w spektaklu wcielają się w kilka postaci i role co poniektórych… Noo 
jestem pewna, że nawet wierni widzowie, którzy bywają w Teatrze 
Nowym regularnie w takich odsłonach jeszcze swoich ulubieńców 
nie widzieli! Miks niebanalnych osobowości i zdarzeń: striptizerka 
z ręką na temblaku i szef nocnego clubu, podstarzały rockman 
i jego psychofanka, włamywacze, ekipa remontowa, dziennikarz 
karierowicz i … para z długoletnim stażem małżeńskim uprawia-
jąca seks na antenie radiowej. No musi iskrzyć, musi eksplodować, 
a najlepiej rzecz jasna w łóżku. I tak się dzieje! A pod tą wybuchową 
mieszanką kryje się jednak coś dużo bardziej istotnego i ważnego, 
niż zabawne obrazki. To bardzo wielka potrzeba bliskości z drugim 
człowiekiem, a nade wszystko miłości. – Dziś niestety żyjemy w tak 

paskudnym, okropnym czasie, że spektakl, który ukazuje dobro, 
odpowiada na nasze potrzeby tu i teraz. Daje mi to takie poczucie, 
że moja praca nad nim miała jeszcze większy sens. Jeżeli udało mi 
się to przekazać, to jestem tym bardziej szczęśliwy – zaznacza reżyser 
„Historii łóżkowych”.

I nic więcej się ode mnie nie dowiecie. Musicie sami się przekonać 
i sprawdzić, czy napisałam prawdę! Najbliższe spektakle: 9, 10 i 18 
kwietnia! Taka sugestia dla pań, które wybiorą się na spektakl, by 
zbyt mocno się nie malowały, albo wybrały kosmetyki wodoodporne. 
Tylko takie bowiem dają gwarancję, że makijaż nie rozmaże się i nie 
spłynie wraz ze łzami wywołanymi salwami śmiechu.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Do łóżka? Tylko z Fosterem i … Sławińskim
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Z potrzeby duszy i serca… Kochamy Cię!
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