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ŚWIATOWE�FORUM�MIEJSKIE�
DLA�MIESZKAŃCÓW

Czyli WUF 11 w Katowicach.

Str.3 Str.12

Tegoroczne Dni Miasta 
będziemy świętować z przytupem

R E K L A M A

W tym roku obchodizmy 90-lecie nadania Siemianowicom Śląskim praw miejskich. W związku z tym
tegoroczne 38. Dni Siemianowic Śląskich świętować będziemy dłużej, bo od 4 do 12 czerwca. Jedną z wielu 
gwiazd, które uświetnią swoim występem ten jubileusz będzie Alicja Boncol & Koalicja (na zdjęciu). 

Szczegóły dotyczące repertuaru na str. 7
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Wciąż� żywy� we�

mnie…� I� choć�

kwiaty� już� zwięd-

ły�(nie�wszystkie!),�

ich� zapach� trwa,�

a� wszystko� dzię-

ki� Wam,� Drodzy�

Przyjaciele�Gońca,�

Czytelnicy.� Dla�

takich� pięknych�

chwil� warto� wal-

czyć,� warto� się�

starać,� warto� żyć�

i�być.�Bez�Was�nie�

ma� nic.� Jeszcze�

raz� nieustające�

i� wiecznie� żywe�

podziękowania� za�

ogrom�energii,�nieocenionego�wsparcia�i�po�prostu�miłe,�dobre�

słowa…�Czyżbyście�mnie�chociaż�trochę�może�lubili?�Taką�na-

dzieję�mam�i�nią�żyję�i�ona�właśnie�napędza�mnie�do�dalszych�

działań.�Zapraszam�do�galerii�obok.�A�w�związku�z�tym,�że�nie-

bawem�gorące� lato� (oby)� i� czas�wakacji,�urlopów,� życzę,� aby�

i�każdy�z�Was�swe�akumulatory�naładował!�
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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

FOTOWSPOMNIENIE:�5�LAT�GOŃCA�GÓRNOŚLĄSKIEGO



Katowice�to�doskonały�przykład�miasta,�które�z�sukcesem�przeszło�
transformację�-�z�typowo�górniczego,�przemysłowego�miasta�w�miejsce�
zielone,�nowoczesne,�kładące�nacisk�na�kulturę,�a�jednocześnie�pełne�
szacunku�dla�swojej�historii.�Przemiana�ta�została�dostrzeżona�i�ponownie�
Katowice�będą�gospodarzem�wydarzenia�pod�patronatem�ONZ.�Pod�
koniec�czerwca,�w�stolicy�województwa�śląskiego�odbędzie�się�Światowe�
Forum�Miejskie.

–�To�kolejne�wydarzenie,�po�Szczycie�Klimatycznym�ONZ�w�2018�
r.,�którego�Katowice�są�gospodarzem.�Przyznanie�naszemu�miastu�
organizacji�tego�wydarzenia�to�nie�tylko�nagrodzenie�przemiany,�jaka�
w�nim�zaszła,�ale�też�znakomita�promocja�i�impuls�do�dalszych�zmian�–�
mówi�Marcin�Krupa,�prezydent�Katowic.

Światowe�Forum�Miejskie�to�najważniejsze�globalne�wydarzenie�
dotyczące�polityki,�transformacji�i�rozwoju�miast.�Odbywa�się�co�dwa�lata�
i�gości�ponad�20�tysięcy�uczestników.�Organizatorem�wydarzenia�pod�
egidą�Organizacji�Narodów�Zjednoczonych,�są�UN-Habitat,�Ministerstwo�
Funduszy�i�Polityki�Regionalnej�oraz�miasto�Katowice.

Jednak�WUF-11�to�nie�tylko�panele�i�dyskusje�światowych�liderów,�
to�również�szereg�wydarzeń�skierowanych�do�mieszkańców�Katowic�
oraz�pozostałych�miast�Metropolii.�Dlatego�w�trakcie�Światowego�
Forum�Miejskiego�uruchomionych�zostanie�11�tematycznych�stref�dla�
mieszkańców,�które�zlokalizowane�będą�w�centrum�miasta.

METROLAB
Strefa�dyskusji�o�mieście�i�polityce�miejskiej�w�rożnych�kontekstach:�
transportu�i�mobilności,�planowania�przestrzennego,�ekologii,�gospodarki�
oraz�tożsamości�społeczno-kulturowej.�Planowane�są�w�niej�spotkania,�
debaty,�wystawy�i�warsztaty�poruszające�kwes��e�ważne�dla�mieszkańców�
metropolii.�Będzie�tu�można�poznać�cele�i�priorytety�Górnośląsko-
Zagłębiowskiej�Metropolii,�a�także�realizowane�w�niej�projekty.

Gospodarz:�Górnośląsko-Zagłębiowska�Metropolia
Lokalizacja:�Centrum�Informacji�Naukowej�i�Biblioteka�Akademicka,�ul.�
Bankowa�11A

MIASTECZKO�MŁODYCH
Strefa�plenerowa�w�zielonej�przestrzeni�Parku�Boguckiego.�Będą�w�niej�
organizowane�liczne�atrakcje�skierowane�przede�wszystkim�do�młodzieży.�
Uczestnictwo�w�nich�pozwoli�pogłębić�wiedzę�z�zakresu�funkcjonowania�
miasta,�poznać�ciekawych�ludzi�z�całego�świata�i�miło�spędzić�czas�
przy�dobrej�muzyce.�W�Miasteczku�będzie�można�także�wziąć�udział�w�
różnych�aktywnościach�sportowych.�W�programie�m.in.�silent�disco,�kino�
plenerowe,�rozgrywki�piłki�siatkowej�i�zajęcia�jogi.�

Gospodarz�i�partnerzy:�Rada�Młodych�przy�WUF11,�Miasto�Katowice
Lokalizacja:�Park�Bogucki

STREFA�RELAKSU
Strefa�zlokalizowana�w�centrum�miasta,�tuż�przy�rynku,�w�uroczym�
zakątku�przy�fontannie�imitującej�przepływającą�pod�płytą�rynku�Rawę�
–�w�cieniu�feniksów�kanaryjskich,�które�kilka�lat�temu�wprowadziły�
do�śródmieścia�ducha�egzotyki.�Będzie�to�miejsce�przeznaczone�do�
odpoczynku�i�relaksu.�W�spokojnej�atmosferze�strefy�będzie�można�
pogłębić�wiedzę�o�kierunkach�rozwoju�świata�wyznaczonych�przez�cele�
zrównoważonego�rozwoju.�

Gospodarz:�Miasto�Katowice
Lokalizacja:�Rynek,�nad�Rawą

STREFA�NAUKI
Strefa�utworzona�we�współpracy�ze�śląskimi�uczelniami,�które�
pomogą�spojrzeć�z�bliska�na�tematy�miejskich�technologii,�ekologii�i�

zrównoważonego�rozwoju�przez�pryzmat�nauk�ścisłych,�technicznych�
i�społecznych,�a�także�sztuki�czy�sportu.�Spotkania�przyjmą�formę�
wykładów,�debat�i�warsztatów�oraz�innych�form�aktywności,�zarówno�
w�plenerze�–�w�ustawionych�w�tym�celu�namiotach�–�jak�i�wewnątrz�
budynków�Uniwersytetu�Śląskiego.

Gospodarz�i�partnerzy:�Uniwersytet�Śląski�oraz�Akademia�Muzyczna�im.�K.�
Szymanowskiego�w�Katowicach,�Akademia�Sztuk�Pięknych�w�Katowicach,�
Akademia�Wychowania�Fizycznego�im.�Jerzego�Kukuczki,�Akademia�
WSB,�Politechnika�Śląska,�Śląski�Uniwersytet�Medyczny,�Uniwersytet�
Ekonomiczny
Lokalizacja:�Wydział�Humanistyczny�Uniwersytetu�Śląskiego,�ul.�
Uniwersytecka�4,�40-007�Katowice

STREFA�INNOWACJI
W�Strefi�e�innowacji�podczas�warsztatów,�pokazów,�debat�oraz�spotkań�z�
praktykami�i�ekspertami�zostaną�poruszone�tematy�szeroko�rozumianej�
innowacyjności�miejskiej,�projektów�impactowych�i�rozwiązań�smart�
city.�W�programie�przewidziano�prezentacje�sposobów�wykorzystania�
technologii�sztucznej�inteligencji�i�IoT�czy�technologii�służących�
innowacjom�społecznym;�nie�zabraknie�też�wątków�związanych�z�
transformacją�przestrzeni�miejskiej,�jaka�dokonuje�się�dzięki�współpracy�
samorządu�ze�środowiskiem�biznesowym.

Gospodarz�i�partnerzy:�Miasto�Katowice�
Lokalizacja:�Miejski�Inkubator�Przedsiębiorczości�Rawa.Ink,�ul.�Teatralna�17A

STREFA�CENTRUM
Zlokalizowana�w�sercu�miasta�strefa�będzie�zachęcała�katowiczan,�
mieszkańców�metropolii�oraz�gości�WUF11�do�odwiedzin�przede�
wszystkim�licznymi�wydarzeniami�artystycznymi.�W�głównej�przestrzeni�
rynku�stanie�scena,�na�której�nie�zabraknie�muzycznych�niespodzianek,�
koncertów,�występów�lokalnych�artystów�czy�teatralnych�przedstawień.�
Będzie�też�okazja�do�wzięcia�udziału�w�wieczornych�potańcówkach.

Gospodarz�i�partnerzy:�Miasto�Katowice�
Lokalizacja:�Rynek�

KATO�URBAN�CORNER
Zlokalizowana�w�samym�centrum�miasta�strefa�stanie�się�centrum�
edukacji�o�celach�zrównoważonego�rozwoju.�Od�czerwca�do�końca�
września�na�rogu�ulic�Młyńskiej�i�Pocztowej�będzie�można�odwiedzić�
interaktywną�wystawę�poświęconą�kierunkom�rozwoju�współczesnego�
świata�oraz�wziąć�udział�w�dziesiątkach�ciekawych�wydarzeń.�
Będzie�tu�można�m.in.�sprawdzić,�jak�Katowice�realizują�cele�
zrównoważonego�rozwoju,�wziąć�udział�w�warsztatach�dla�dorosłych�i�
dzieci,�projekcjach�fi�lmowych�czy�spotkaniach�z�ekspertami.�Program�
wydarzeń�dostępny�będzie�na�www.katourbancorner.pl�–�na�tej�stronie�
będzie�można�też�zagrać�w�gry�o�tematyce�zrównoważonego�rozwoju.

Gospodarz:�Miasto�Katowice�
Lokalizacja:�róg�ulic�Młyńskiej�i�Pocztowej

STREFA�KULTURY�I�SZTUKI
Strefa�zaaranżowana�w�przestrzeni�Muzeum�Śląskiego,�które�zostało�
utworzone�na�terenach�dawnej�kopalni�węgla�kamiennego.�Jej�
umiejscowienie�wyraźnie�nawiązuje�do�śląskiego�dziedzictwa,�a�
jednocześnie�przypomina�o�nowoczesnym�wizerunku�Katowic,�które�
rozwijają�się�na�fundamencie�kultury�i�„przemysłu�spotkań”.�Każdy�
gość�WUF11�będzie�miał�szansę�odwiedzić�tu�wystawę�o�historii�i�
transformacji�regionu,�która�–�podobnie�jak�cała�przestrzeń�Strefy�–�

odnosi�się�wprost�do�tematu�przewodniego�tegorocznej�konferencji.�

Gospodarz:�Województwo�Śląskie
Lokalizacja:�Muzeum�Śląskie,�ul.�T.�Dobrowolskiego�1

STREFA�MIASTA�MUZYKI
Strefa,�zlokalizowana�w�najbardziej�rozrywkowej�części�Katowic,�będzie�
podpowiadała�nie�tylko�uczestnikom�WUF11,�ale�i�okolicznym�mieszkańcom�
chętnie�odwiedzającym�deptak�przy�ul.�Mariackiej�propozycje�wieczornej�
integracji�i�zabawy.�Dzięki�zaplanowanym�tu�koncertom�i�występom�lokalnych�
zespołów�Katowice�przypomną�o�swoim�tytule�miasta�kreatywnego�
UNESCO�w�dziedzinie�muzyki.�Ulica�Mariacka�odpowie�jednak�nie�tylko�na�
potrzeby�fanów�muzyki,�ale�również�smakoszy�dzięki�licznym�restauracjom�
i�kawiarniom,�z�których�wiele�zaangażowało�się�w�program�„WUF�Friendly”�
przygotowując�specjalne�menu�dla�uczestników�Forum.�

Gospodarz:�Miasto�Katowice
Lokalizacja:�deptak�przy�ul.�Mariackiej

MIASTO360
Strefa�zlokalizowana�w�śródmieściu�–�w�miejscu,�w�którym�przecinają�się�
najważniejsze�trakty�komunikacyjne�Katowic�–�zdaje�się�przypominać�o�
ciągłym�rozwoju�miasta,�o�szansach�i�wyzwaniach,�które�przed�nim�stoją,�
ale�też�o�przeszkodach�na�drodze�do�dalszego�wzrostu.�Podobnie�jak�
przygotowana�przez�Akademię�Sztuk�Pięknych�wystawa�„Utopie/Dystopie.�
Przyszłość�Miasta”,�którą�będzie�można�tutaj�oglądać.�W�strefi�e�odbędą�się�
również�Forum�Obserwatorium�Polityki�Miejskiej,�Urban�Lab�Forum�oraz�
sesja�Human�Smart�Ci��es.�Wszystko�w�formie�inspirujących�wykładów,�
warsztatów,�spotkań�autorskich�i�swobodnych�dyskusji�pozwalających�na�
wymianę�doświadczeń�i�refl�eksji�na�temat�przyszłości�miast.

Gospodarz:�Instytut�Rozwoju�Miast�i�Regionów,�Akademia�Sztuk�Pięknych�
w�Katowicach

Lokalizacja:�Rondo�Sztuki�przy�Rondzie�im.�gen.�J.�Ziętka

URBAN�CINEMA�BY�SANTANDER
Zlokalizowane�w�śródmieściu�znane�kino�studyjne�będzie�przestrzenią�
dla�rozmowy�o�problematyce�miejskiej�z�zaangażowaniem�przedstawicieli�
nauki,�polityki�i�mieszkańców.�Będzie�tu�można�uczestniczyć�
w�wieczornych�seansach�fi�lmowych�o�tematyce�miejskiej�oraz�
środowiskowej.�Pokazy�będą�uzupełnione�spotkaniami�z�ekspertami,�
podczas�których�będzie�okazja�do�udziału�w�otwartej�dyskusji.�

Gospodarz�i�partnerzy:�Instytut�Rozwoju�Miast�i�Regionów,�Santander�
Bank�Polska�
Lokalizacja:�Kino�„Rialto”,�ul.�Św.�Jana�24
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Katowice�w�sercu�światowej�debaty
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A nawet o całym Zespole Niespokojnych 
Nut, bo to właśnie kryje się pod nazwą 
ZeNN, kapeli, która od niemalże roku zdo-
bywa siemianowicką  (i nie tylko) scenę 
muzyki rozrywkowej.

Grają przeboje znane i lubiane, ale w takich aran-
żacjach, że nawet znawcy zastanawiają się, jaki to 
utwór niespokojną nutą wybrzmiewa. Jak mówi 
założyciel zespołu Piotr Kochanek, a na co dzień 
rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Siemianowicach 
Śląskich, muzyka ZeNN grana jest po to, by cieszyć 
muzyków wspólnym graniem i publiczność, która 
ma okazję tego słuchać! – ZeNN, najprostsza wersja 

zrobienia skrótu z pełnej nazwy: Zespołu Niespo-
kojnych Nut, ale nie ZNN – ZeNN. A dlaczego 
tak? - Niespokojne nuty, to de facto jest to co, każdy 
w naszej kapeli słyszy nieustannie w swojej głowie. 
Kiedy spotykamy się na próbach, szukamy tak jak 
muzycy grający w poprzednich dekadach, własnego 
pomysłu na brzmienie oldschoolowych numerów, 
bawiąc się czasami w zmianę ich charakteru lub na-
wet gatunku – wyjaśnia Piotr Kochanek. – To nasze 
granie ponadto jest cały czas taką formą autoterapii. 
Na zmianę albo się koimy, albo wyżywamy muzycz-
nie. Spotykamy się raz w tygodniu – zawsze w środy, 
bo tak się już przyjęło – na próbach. To czas dla nas 
poza resztą spraw, codzienności – dodaje. – Powie-
działbym nawet, że dla nas to jest taki ekshibicjonizm 

emocjonalny, kiedy chcemy się dzielić między sobą 
i z publicznością tymi pozytywnymi doznaniami, 
odczuciami. I ekspresyjnie je z siebie „wyrzucać”, bo 
muzyka, którą gramy, ma być radosna – podkreśla 
Paweł Węgier, gitarzysta zespołu.

ZeNN to, można powiedzieć, ciąg dalszy koja-
rzonego też z Siemianowic Śląskich Si Ju. Obecnie 
w zespole grają: Marcin Lipski ( perkusja), Piotr 
Kochanek (bas), Paweł Węgier (gitara elektryczna), 
Dagmara Brudek-Schultz (wokal). Dołączył Kasjusz 
Lipkowski (saksofon) – Projekt Si Ju został zamknięty 
z powodu tragedii, jaka wydarzyła się z Adasiem, 
naszym klawiszowcem, który zapewne teraz gra po 
tamtej stronie rzeczywistości. Natomiast my niedługo 
wytrzymaliśmy bez siebie. Jesteśmy ekipą, która 

się zna i dobrze się ze sobą czuje. Ale z dawnego 
repertuaru wycięliśmy wszystko, co było za nadto 
liryczne – mówi Piotr Kochanek. – Chcemy, by pub-
liczność dobrze się bawiła, śpiewała, może i tańczyła, 
wspólnie z nami cieszyła się w trakcie koncertu.

Kiedy padło hasło: wracamy do grania, odzew 
był natychmiastowy. – Pracuję razem z Piotrem 
w Urzędzie Miasta i widujemy się codziennie, było 
nam po prostu ciężko, że nie ma już Si Ju. I tak za-
gadywałam, a może od nowa, a spróbujmy – mówi 
Dagmara Brudek-Schultz. – I tak „marudziła”, że 
dałem za wygraną – żartuje Piotr Kochanek. – Nie 
mógł już wytrzymać i pewnego dnia, spytał, co ja 
na to, żeby zagrać. No co ja na to? Jestem na tak – 
powiedziałam. – I jestem szczęśliwa, że wróciliśmy 
do tego, że skład się poszerzył i mam nadzieję, że 
wszystko przed nami – stwierdza Dagmara. – Mam 
wrażenie, że po prostu wszyscy czekaliśmy, jak ktoś 
rzuci hasło – wtrąca Paweł Węgier. Żaden jednak 
skład nie obroni się bez perkusisty, jakim jest Marcin 
Lipski. – Gramy dalej? No pewnie! – mówi perkusista 
ZeNN. – I to zadziało się po prostu z automatu. Środa 
= próba, przystanek = autobus nr 91 i jestem, i mam 
wielką frajdę, że gram, że gramy! – mówi. – No ja 
jestem nowy – mówi Kasjusz Lipkowski. – Nie wiem, 
czy mnie już polubili, ale staram się. Piotr znalazł 
mnie przez naszego wspólnego znajomego, z innej 
kapeli heavymetalowej, zadzwonił, powiedział, że 
potrzebuje saksofonisty. Do zagrania koncertu. 
Pytam o utwory, o termin. Odpowiedź: za tydzień… 
No okaaay, będę. No i tak zostało. – No my zawsze 
marzyliśmy o tym, by mieć saksofonistę – mówi 
Piotr. No i? Marzenia się spełniają! A marzeniem 
tymże jest Kasjusz Lipkowski. - Ten saksofon to po 
prostu rewelacja. Taka nutka ostrej przyprawy dla 
całej reszty – entuzjazmuje się Paweł Węgier.

ZeNN wciąż, można powiedzieć, rozwija się, 
ewoluuje, a skład się poszerza. Być może już na 
stałe dołączy wkrótce grająca na klawiszach Ola 
Adamczyk. Zachęcam do śledzenia naszych ła-
mów i www.goniec-gornoslaski.pl. Tam informacje 
o koncertach. Lato przed nami, a zespół ma wiele 
planów - między innymi na kameralne koncerty 
w lokalnych knajpkach. A tymczasem ZeNN zagrał 
podczas jubileuszu 5-lecia od wznowienia druku 
Gońca Górnośląskiego.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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ZeNN, czyli rzecz o Niespokojnych 
Nutach
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„Za treści zawarte w publikacji do� nansowanej ze środków WFOŚiGW 
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja”.

Nabór wystartował 22 kwietnia, czyli 
w Dniu Ziemi. - To jest jeden z najwięk-
szych i najważniejszych w województwie 
śląskim konkursów związanych z ochroną 
środowiska, który organizujemy od wielu 
lat z okazji Dnia Ziemi. Ogromna licz-

ba zgłoszeń, która każdego roku rośnie, 
pokazuje, że w społeczeństwie cały czas 
rośnie świadomość tego, jak ważna jest 
ochrona środowiska naturalnego – wyjaś-
nia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW 
w Katowicach.

W konkursie mogą wziąć udział:
• w kategorii Ekologiczna osobowość 

roku: osoby � zyczne, 
• w kategorii Gmina przyjazna dla 

czystego powietrza: gminy - wiej-
skie, miejskie, miejsko-wiejskie oraz 
miasta na prawach powiatu 

• w kategorii Inwestycja proekologiczna 
roku:  Bene� cjenci pomocy � nan-
sowej  z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, którzy w 2021 
roku zakończyli realizację zadania do-

� nansowanego ze środków Funduszu 
(z wyłączeniem osób � zycznych), 

• w kategorii Programy i akcje na rzecz 
ochrony przyrody oraz edukacji 
ekologicznej:  organizacje pozarzą-
dowe (w rozumieniu ustawy z dnia 
23.04.2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie) z terenu 
województwa śląskiego prowadzące 
działalność proekologiczną. 

Nagrody w konkursie przyznawane są 
za działania/zadania realizowane w roku 
2021. Poza statuetkami i Zielonymi Czeka-

mi o wartości 10 tys. zł Kapituła konkursu 
może przyznać również wyróżnienia oraz 
nagrodę specjalną. Laureatów poznamy 
do końca tego roku.

W ubiegłym roku na konkurs wpłynę-
ły 43 zgłoszenia. Pierwsze Zielone Czeki 
z okazji Dnia Ziemi przyznane zostały przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach 28 lat 
temu, w 1994 roku. Wśród laureatów są 
zarówno pasjonaci ochrony środowiska - 
naukowcy, nauczyciele i dziennikarze, ale 
także przedsiębiorcy, miasta i stowarzyszenia.

Zielone Czeki:  WFOŚiGW 
w Katowicach jeszcze 
do 30 czerwca przyjmuje wnioski 

Na pewno warto rozważyć ich złożenie, bo Zielone Czeki to wartość 10 
tys. zł, specjalne statuetki i dyplomy honorowe. Czekają na laureatów 
corocznego konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
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Balladą lekko bujać widza… i siebie
ROZMOWA�Z�KAMILEM�FRANCZAKIEM,�AKTOREM�TEATRALNYM,�MUSICALOWYM,�WOKALISTĄ,�A�OD�NIEDAWNA�PO�PROSTU�FRANKY’M
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Przygotowując się do naszej rozmowy i „prześwietlając” Twoją 
sylwetkę, jako artysty, postanowiłam sobie, że zacznę tak: cóżeś 
najlepszego uczynił, porzucając teatr dla sceny muzycznej? Tak 
naprawdę, to chciałam Cię o to zapytać, zaraz jak doszła do mnie ta 
wiadomość, że opuszczasz zespół Teatru Rozrywki. I kolejna moja 
myśl: nie idź tą drogą! A teraz… po koncercie Franky’ego, mówię 
idź tą drogą, idź i zdobywaj świat! Ale wyjaśnij mi, ten kierunek 
muzyczny bardziej Cię pociąga, niż teatralny?

Ten kierunek muzyczny był za mną zawsze. I to głównie z powodu muzyki 
tra� łem do Teatru Rozrywki. Najpierw przecież pisałem teksty piosenek dla 
zespołu Zero Procent, kapeli w której byłem wokalistą. Były koncerty, płyty. 
I ta droga muzyczna była od zawsze moją ulubioną i co ciekawe, bo zanim 
dotarłem do Teatru Rozrywki, myślałem, że będzie tą jedyną słuszną, ale 
na całe szczęście pojawił się Teatr Rozrywki. Dzięki muzyce tak naprawdę 
przeżyłem tę fascynującą 10-letnią przygodę w Teatrze Rozrywki. I powiem 
tak, że na pewno nie byłbym tym samym człowiekiem, gdyby nie ten teatr. 
Natomiast pójście w stronę muzyki było dla mnie niezbędne, konieczne 
do dalszego rozwoju, dalszych kroków, które teraz właśnie stawiam. Ale 
ta moja przygoda z teatrem się nie kończy. Ona trwa nadal, bo to nie jest 
tak, że zupełnie pożegnałem się z Teatrem Rozrywki. 

Czyli „Producenci” zeszli z a� sza nie przez Ciebie?
Zupełnie nie. Ten spektakl jest na scenie 13 lat, więc chociażby 

scenogra� a już nam się mocno wysłużyła i to są pewne koszty, które 
teatr musiałby ponieść, żeby ją na przykład odnowić. A poza tym 
repertuar jest stale poszerzany, powstają nowe spektakle, więc myślę, 
że to był dobry moment, by pożegnać ten tytuł.

Ale w „Cabarecie” zostajesz?
Oczywiście! Bardzo lubię pohasać sobie na tych szpilkach, co cieka-

we zaskoczyło mnie to bardzo, że nie jest to wcale trudne. Po prostu 
założyłem i poszedłem. Kiedy zeskakuję w nich ze sceny, to widzowie 
są przejęci. Taka reakcja, że to niebezpiecznie. Sam nigdy tak o tym 
nie myślałem. No a postać daje ogromne pole dla gry aktorskiej. Nie 
wykluczam też udziału w nowych premierach. Zrezygnowałem z etatu, 
natomiast w dalszym ciągu będę występował gościnnie. Chciałbym 
mieć po prostu więcej wpływu na dobór ról w spektaklach, tak bardziej 
już w czym siebie widzę, a nie w czym zostanę obsadzony.

Od tego teatru, myślę, że nie udałoby Ci się zupełnie uciec, bo on 
jest w Tobie. Sposób, w jaki się nawet kłaniasz w trakcie koncertu, 
jest teatralny. Zamykając jednak temat teatru, powiedzmy jeszcze 
o spektaklu „Piekło i raj”, bo to jest tak zupełnie coś odmiennego od 
Twoich wcześniejszych kreacji, że nie możemy tego pominąć.

To kolejna z ról, która przełamała troszeczkę moją dotychczasową 
stronę aktorską. Bo jeszcze nigdy wcześniej nie zdarzyło mi się grać, 
poza Mistrzem Ceremonii w „Cabarecie”, takiej postaci lekko groźniej, 
niebezpiecznej, nie do końca dobrej, tajemniczej. Do tej pory to byli 
zawsze mili, grzeczni chłopcy i grałem role raczej musicalowe. A tu 
w „Piekło i raj” – diabeł, następstwo Mistrza Ceremonii. I podobało 
mi się, odnalazłem się w tym, a nawet nie sądziłem, że będę się aż 
tak dobrze czuć w takich rolach. Chętnie – więcej takich! Groźnych!

No, czyli odkryłeś swoje drugie mroczne oblicze?
Taak, odkryłem swoją demoniczną stronę. I ona się z każdym „Caba-

retem” i „Piekłem i rajem” rozwija. No a „Piekło i raj” to w ogóle zna-
komity spektakl. Nie ma w nim słowa mówionego, jest tylko śpiewane, 
dużą role odgrywa w nim symbolika i oczywiście wymowna muzyka.

A kim jest Franky, bo teraz już nie Kamil Franczak, czy Franek, 
ale właśnie Franky.

Franky to oczywiście jedna z wersji „imion” zapożyczonych od 
mojego nazwiska, bo właściwie od zawsze byłem albo Franek, Francio, 
albo Franky, a nie Kamil. Rzadziej reaguje na to swoje imię. Moja siostra 
też była Franką. I z tych wszystkich „Franków” powstał pseudonim 
Franky dla określenia mojej działalności solowej. A ten najbardziej 
pasuje teraz do tego co robię, czyli muzyki elektronicznej. Popowo-

-elektronicznej, którą tworzę wspólnie Danielem Cebulą-Oryniczem 
(wokalista, aranżer, kompozytor). Daniel dołączył do zespołu Teatru 
Rozrywki w 2016 roku i zakumplowaliśmy się niemal natychmiast. 
Inspirowaliśmy się i inspirujemy muzycznie. Myślę, że bez niego nie 
powstałby ten album. Następnie do zespołu dołączył Dawid Makosz 
(pianista, realizator dźwięku i producent muzyczny), jest kolegą Da-
niela, jeszcze ze szkolnej ławki, zatem i nasza znajomość trwała już od 
jakiegoś czasu. No a perkusista Tymek Papior, który mimo młodego 
wieku ma na swoim koncie ogromne doświadczenie, zadebiutował 
w projekcie Franky właśnie podczas koncertu w Chorzowie.

No właśnie. W trakcie koncertu w Teatrze Rozrywki tych różnych 
brzmień było całkiem sporo. Elektronika była oczywiście dominu-
jąca, ale słyszalne były też mocniejsze rockowe uderzenia, a nawet 
rap! No a fakt, że z członkami zespołu znacie się, lubicie, cenicie 
przekłada się na dobrą energię na scenie. 

To myślę sprawa niezbędna. To jest osobisty projekt, więc nie czuł-
bym się dobrze, grając z kimś, do kogo nie mam zaufania, nie czuję 
sympatii. Elektronika jest odzwierciedleniem tego, co mi od kilku lat 
w duszy gra. Zawsze byłem blisko muzyki popowej, rockowej, ale to 
się wszystko zmienia. Przecież nawet w Teatrze Rozrywki z każdym 
zagranym spektaklem, muzyka była inna, a i moje upodobania muzyczne 
ewoluowały, zmieniały się po prostu. Zaczynałem poszukiwać innych 
dźwięków, słuchać nowych artystów i teraz album „#lubiecie” jest od-
zwierciedleniem moich gustów muzycznych. I faktycznie są elementy 
rapu, funky, jest lekka ballada bujająca. Zdecydowanie teraz bardziej 
lubię, gdy muzyka lekko buja widza, słuchacza, jak również i mnie.

Cudownie buja, aż chciałoby się zanucić „#lubiecie”. To singiel 
promujący Twój nowy krążek. Natomiast wcześniej były też inne 
składy, płyty, teksty, więc powstaje nam pewna parabola.

No tak. I ten powrót na scenę muzyczną, to coś na czym mi zależało 
cały czas. Bo przez te wszystkie lata, będąc w Teatrze Rozrywki, kiedy 
rozstałem się już z zespołem Zero Procent, grywałem koncerty z orkie-
strami, wciąż pisałem teksty piosenek, ale chciałem też zdobyć trochę 
doświadczenia, poukładać sobie w głowie to i owo i czekałem na ten 
moment, by mieć absolutną pewność, że robię to! I to się dzieje teraz!

A zatem materiał na nową płytę był gotowy? I faktycznie, jak 
to powiedziałeś w trakcie koncertu, postawał od przypadku do 
przypadku, gdzieś pomiędzy Twoim szwendaniem się?

Coś w tym jest! Inspiracja do utworów przychodzi znienacka. Nie 
potra� ę zaplanować tekstu. To się dzieje nagle, tu i teraz. Pierwsze 
szkice tekstów właśnie tak powstają, są pisane w kilkanaście minut. 
Potem trwa praca warsztatowa nad nimi: dobór lepszych, trafniejszych 
słów, fraz, zmiany w liniach melodycznych, tworzenie kompozycji 
i poszukiwanie brzmień. Ale po pierwsze liczy się pomysł na utwór i on 
przeważnie jest lekko przypadkowy. I na tym, myślę, polega cała frajda!

W trakcie koncertu podczas utworu „Świt 44 wysp” towarzyszyły 
Ci też dwie wokalistki. Czy mogłoby powstać kiedyś takie trio, 
które nagra wspólną płytę? 

Gosię Janek poznałem na Festiwalu w Opolu. Występowaliśmy razem 
w koncercie „Debiuty”. I potem właściwie od tamtego momentu, mie-
liśmy ze sobą kontakt cały czas. Natomiast Karolina Micor studiowała 
w Katowicach „na Jazzie”, a ja mam bardzo wielu znajomych z Akademii 
Muzycznej. Będąc w branży rozrywkowej, spotykamy się z wieloma arty-
stami chociażby w trakcie koncertów, czy innych wydarzeń. No i kiedyś 
właśnie wspólnie spotkaliśmy się na jednej imprezie u mnie w domu, a lata 
później spotykaliśmy się na kilku festiwalach muzycznych. Potem Karolina 
wyprowadziła się do Londynu, w którym od jakiegoś czasu mieszkała już 
Gosia. I one się tam w tym Londynie spotkały i zaprzyjaźniły. Ucieszyłem 
się, że moje dobre dwie kumpele są teraz takimi przyjaciółkami. I nasz 
wspólny kontakt zacieśnił się. Spotykaliśmy się na festiwalach – między 
innymi na Grechuta Festiwal, na którym napisaliśmy razem, siedząc na 
plaży w Świnoujściu, właśnie kawałek „Świt 44”.     I od tego utworu zaczęła 

się nasza wspólna droga twórcza. One wystąpią gościnnie w moim albumie, 
ja u nich i tak „idziemy” sobie razem pod rękę. A co do wspólnego krążka, 
to wiesz, że pomyślałem o tym po koncercie w Chorzowie, by stworzyć 
album Franky & Wild Whispers, więc może? Nie wykluczam tego.

Z tego, co kojarzę od zawsze byłeś sceniczny: teatr, muzyka, ale 
bywałeś i w telewizji, na wizji, przed kamerą. Brałeś też udział 
w programach „Talent show”. Spróbowałeś już wszystkiego z tego 
tak szeroko rozumianego medialnego świata?

Myślę, że to wszystko nazwałbym raczej ciągiem przyczynowo-
-skutkowym. Jako 14-latek nagrywałem już z zespołem, po to by 
dawać koncerty, potem były właśnie występy w telewizji. Był też Fe-
stiwal w Opolu. I dzięki tej aktywności, reżyser z teatru znalazł mnie 
na You-Tube, tra� łem do Teatru Rozrywki, bo wtedy potrzebowali 
młodego, rockowego człowieka bez przygotowania aktorskiego, który 
miał zagrać w spektaklu „Przebudzenie wiosny”. Zatem bez zespołu, 
bez telewizji i „Talent show” nie byłoby teatru. Kiedy zagrałem w tym 
spektaklu, to nastąpił kolejny ciąg przyczynowo-skutkowy, bo forma 
musicalu bardzo mi się spodobała i wtedy poczułem, że to jest mój 
teatr. Dziś to jest mój dom i tak będzie zawsze. Obecne zmiany w moim 
życiu porównałbym z „wyfrunięciem” z gniazda. Mimo, że w pewnym 
momencie dziecko swoje gniazdo opuszcza, to zawsze wie, który to 
jego dom, wraca do niego i tak jest właśnie ze mną i Teatrem Rozrywki.

A Kamil Franczak, wystąpi 21 czerwca o godzinie 18.00 w Miejskim 
Domu Kultury „Koszutka” w Katowicach w trakcie tamtejszej tradycyjnej 
już Nocy Świętojańskiej, wydarzenia będącego pięknym � nałem sezonu 
artystycznego tejże instytucji. W programie: koncert największych 
przebojów polskich twórców, m.in.: A. Osieckiej, W. Młynarskiego, J. 
Cygana, w wykonaniu Kamila Franczaka – wokal, Radosława Michalika 
– piano, Michała Karbowskiego – gitara. Odbędzie się też rozstrzygnięcie 
XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Jednego Wiersza.

Album Franky’ego „#lubiecie” jest do nabycia w kasie Teatru Roz-
rywki oraz na stronie internetowej www.o� cjalniefranky.pl . Natomiast 
Kamila Franczaka można jeszcze zobaczyć w spektaklach: „Cabaret”, 
oraz „Piekło i raj”. Wypatrujcie w repertuarze Teatru Rozrywki.

Zapraszam gorąco!
ROZMAWIAŁA: 

HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK
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4 czerwca (sobota) 
SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY – Park 
Tradycji 
godz. 11.00 
Uroczysta Sesja Rady Miasta z okazji 90-lecia  
nadania Siemianowicom Śląskim praw miejskich

4 czerwca (sobota)
MOSiR „PSZCZELNIK” 
godz. 9.00 
Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Mężczyzn  
o Puchar Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
PŁYWALNIA MIEJSKA 
godz. 9.00 
II RETROSWIM 2022. Liczba konkurencji: 5; liczba 
uczestników: max. 70 osób; liczba startów 140 (każdy 
może startować maksymalnie w dwóch konkurencjach); 
obowiązujący strój pływacki: dowolny z minionej epoki; 
obowiązujący strój wizytowy: z minionej epoki 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20  z Oddziałami 
Integracyjnymi 
godz. 12.00-16.00 
Festyn Rodzinny, Święto Szkoły – 70-lecie osiedla 
Tuwim
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY  im. dr. Henryka 
Jordana 
godz. 13.00-17.00 
„Z bezpieczeństwem za pan brat” - piknik rodzinny 
(ZHP)
PARK MIEJSKI 
Dzień Dziecka 
godz. 16.00 – am�teatr w Parku Miejskim 
Występ zespołu „Centrum Uśmiechu” – piosenki, które 
zna cała Polska
godz. 17.30-19.00 – łąka w pobliżu Am�teatru 
Animacje Superbohaterów, gry i zabawy, dmuchańce

5 czerwca (niedziela)
MOSiR „PSZCZELNIK”  
godz. 9.00 
Turniej „6” Piłkarskich Siemianowickich Firm  
o Puchar Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY – Park 
Tradycji 
godz. 10.00-15.00 
Piknik Zdrowia. W programie: pokazy specjalistów, 
bezpłatne badania, atrakcje dla dzieci, zajęcia 
sportowe
KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ” 
godz. 14.00 
„Jordan Gra dla Gabrysia” – koncert charytatywny na 
rzecz Gabrysia z udziałem wszystkich uczestników zajęć 
organizowanych przez MDK Jordan

6 czerwca (poniedziałek)
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Anny 
Szaneckiej – 
godz. 11.30 – Biblioteka Centralna 
„Siemianowice w trakcie rewolucji przemysłowej” 
– wykład zorganizowany przy współpracy Instytutu 
Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. Liczba miejsc 
ograniczona – obowiązują zapisy (tel. 32  220 42 59)
7 czerwca (wtorek)
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Anny 
Szaneckiej 
godz. 10.00 – Dział dla Dzieci i Młodzieży 
„Znam moje miasto” – międzyszkolny konkurs 
wiedzy o mieście  
dla uczniów klas VI-VIII
godz. 10.00 – Filia Nr 1 
„Moja mała ojczyzna” – zajęcia czytelniczo-
plastyczne dla dzieci
godz. 10.00 – Filia Nr 8 
„Pocztówka z miasta” – zajęcia plastyczne dla dzieci

8 czerwca (środa)
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Anny 
Szaneckiej 
godz. 16.00 – Biblioteka Centralna 
Spacer po koloniach robotniczych, organizowany 
we współpracy z Muzeum Miejskim. Prowadzenie 
Małgorzata Derus. Miejsce zbiórki: kościół Świętego 
Krzyża. Spacer w ramach projektu „Biblioteka 
BLISKO Człowieka”
godz. 17.00 – Filia Nr 2 
Konwersacje w języku polskim dla Ukraińców –  
o najciekawszych miejscach w Siemianowicach,  
prezentacja herbu, �agi, krótkiej historii miasta

9 czerwca (czwartek) 
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Anny 
Szaneckiej 
godz. 9.30– Filia Nr 5 
„Bajkowe Siemianowice” – zajęcia czytelniczo-
plastyczne  
dla dzieci z przedszkola Zielona Kraina
godz. 10.00 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży 
Legendy siemianowickie – zajęcia dla 
przedszkolaków dotyczące 
legend o naszym mieście połączone z zajęciami 
plastycznymi
godz. 10.00 – Filia Nr 1 
„W moim mieście” – zajęcia czytelniczo-plastyczne 
dla dzieci
godz. 10.00 – Filia Nr 8 
„Opowieści miasta z rybakiem w herbie” – zajęcia 
edukacyjne dla dzieci
godz. 10.30 – Filia Nr 10 
„Pocztówka z miasta” – głośne czytanie oraz warsztaty 
plastyczne (rysowanie herbu Siemianowic Śląskich) dla 
dzieci z Przedszkola Integracyjnego Nr 19
godz. 16.00 – Filia Nr 9
„Z legendą po Siemianowicach” – zajęcia 
czytelniczo-plastyczne dla dzieci
KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ” 
godz. 9.20 
Spartakiada Przedszkolaków
SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY – Willa 
Fitznera 
godz. 18.00 
Historia Dni Siemianowic we wspomnieniach 
i fotogra�ach. 
Prowadzenie Marian Jadwiszczok

 10 czerwca (piątek)
KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ” 
godz. 9.00 
Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej 
Mężczyzn - Finały
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Anny Szaneckiej  
godz. 9.30– Filia Nr 5 
„Bajkowe Siemianowice” – zajęcia czytelniczo-
plastyczne  
dla dzieci z przedszkola Zielona Kraina
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Anny 
Szaneckiej 
godz. 12.00– Biblioteka Centralna 
– wernisaż wystawy pokonkursowej „My som stond – 
Siemianowice Śląskie Moje Miejsce Na Ziemi” (konkurs 
na plakat promujący Siemianowice Śląskie) w ramach 
IX Festiwalu Meritum Wizji, organizowanego przez  
ZSTiO Meritum pod Patronatem Prezydenta Miasta
SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY – Park 
Tradycji (wewnątrz budynku) 
godz. 17.30 
Pokaz Grupy Teatralnej „Śrubki”
godz. 18.00 
„Śląskie Siemianowice w sztuce Śniadka” – wernisaż 

wystawy prac uczniów I LO im. Jana  Śniadeckiego – 
�nał projektu „Siemianowice piękne, bo śląskie”
SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY – Park 
Tradycji (plener)
godz. 19.00 
Alicja Boncol z zespołem „Koalicja” 
„Pectus”
MUZEUM MIEJSKIE 
godz. 13.00
Otwarcie wystawy uczniów I Liceum  
Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego
godz. 15.00
Otwarcie wystawy poplenerowej Rysunkowego 
Spaceru Po Mieście –  
�nał pleneru artystycznego Pracowni „Okienko” 
i „Na winklu”
godz. 16.00
Promocja książki prof. dr. hab. Zdzisława Janeczka 
„Siemianowice i siemianowiczanie w powstaniach 
śląskich” oraz koncert pieśni powstańczych zespołu 
Szwarne Karlusy

11 czerwca (sobota)
MOSiR „PSZCZELNIK” 
godz. 9.00 
Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego Amatorów  
o Puchar Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
godz. 17.00 
Mecz piłki nożnej – Klasa A: MKS Siemianowiczanka – 
Wyzwolenie Chorzów
KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ” 
godz. 9.00 
Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej 
Mężczyzn - Finały

11 czerwca (sobota)
RYNEK MIEJSKI 
godz. 13.00 
16. Światowy Konkurs Gotowania Śląskiego Żuru
godz. 15.30 
Chór Siemianowickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku – wspólnie odśpiewanie pieśni jubileuszowej 
„Czy godocie, czy mówicie”
godz. 15.45 
Występ chóru „Wesoła Jesień”
godz. 16.30 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom  
konkursu gotowania żuru
godz. 17.00 
Piknik Rodzinny. Wykonawcy: Kola i Jula,  
Mateusz Troll i Przyjaciele, zespół Metrum
SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY – Park 
Tradycji (plener) 
godz. 14.00 
Prezentacje siemianowickich organizacji 
pozarządowych. W programie: warsztaty, zabawy 
prezentacje dotyczące istotnych wydarzeń 
i postaci związanych z miastem, ciekawych 
miejsc w Siemianowicach, historii powstawania 
i rozwoju miasta od czasów najdawniejszych do 
współczesności
godz. 14.15 
Blok dla dzieci prowadzony przez Tadeusza 
Zdechlikiewicza  
(konkursy, zabawy animacyjne)
godz. 16.00 
występy siemianowickich artystów: 
zespół „Albo i Nie”, muzykująca rodzina Wantułów, 
„Loża Masorza”
godz. 19.00 
„Elektryczne Gitary” 
„Oberschlesien” 
SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY – Park 
Tradycji (wewnątrz budynku)

godz. 17.00  
wernisaż Grupy Artystycznej Laura 
„Siemianowickie impresje”
KOMPLEKS SPORTOWY „SIEMION” 
godz. 16.00 
Mecz hokeja na trawie – I Liga:  
HKS Siemianowiczanka – KS Lipno Stęszew

12 czerwca (niedziela) 
KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ” 
godz. 9.00 
Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej 
Mężczyzn - Finały
KOMPLEKS SPORTOWY „SIEMION” 
godz. 10.00 
Turniej Juniorów Młodszych w Hokeju na Trawie
SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY –Zameczek 
godz. 11.00 
Koncert Józefa Skrzeka
12 czerwca (niedziela) 
AMFITEATR – Park Miejski 
godz. 16.00 
Gala Jubileuszowa Zespołu Pieśni i Tańca  
„Siemianowice”
SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY – Park 
Tradycji (plener) 
godz. 18.00 
Koncert zespołu „Long&Junior”
godz. 19.00 
Koncert zespołu „Ikarus Feel”
godz. 20.30 
Koncert zespołu „Happysad”

WYSTAWY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
im. Anny Szaneckiej – Biblioteka Centralna 
6-12 czerwca – „Siemianowice w artykułach 
prasowych  i w książkach” – ekspozycja 
10 czerwca – „My som stond – Siemianowice Śląskie 
Moje Miejsce Na Ziemi” – wystawa pokonkursowa 
(konkurs na plakat promujący Siemianowice Śląskie) 
w ramach IX Festiwalu Meritum Wizji organizowanego 
przez ZSTiO Meritum pod Patronatem Prezydenta 
Miasta
MBP – Filia Nr 2 
1-15 czerwca – ekspozycja książek i folderów 
związanych z miastem
MBP – Filia Nr 4 
10 czerwca – prezentacja książek związanych z miastem
MBP – Filia Nr 8
czerwiec – Ekspozycja książek związanych o mieście
MBP – Filia Nr 9
„Z legendą po Siemianowicach” – Ekspozycja prac 
plastycznych dzieci z Przedszkola Nr 11 oraz Grupy 
Artystycznej „Laura”
MBP – Filia Nr 10 
6-10 czerwca – wystawa książek dotyczących 
miasta
SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY –  Park 
Tradycji
10 czerwca
„Śląskie Siemianowice w sztuce Śniadka” – wystawa 
prac uczniów I LO im. Jana  Śniadeckiego – �nał 
projektu „Siemianowice piękne, bo śląskie”
11 czerwca
wystawa Grupy Artystycznej Laura 
„Siemianowickie impresje”
Muzeum Miejskie
10 czerwca – wystawa prac uczniów I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego
10 czerwca – wystawa poplenerowa “Rysunkowy 
Spacer Po Mieście” Pracowni „Okienko” i „Na winklu”

��-m��lr����38.�Dni�Siemianowic�Śląskich
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Zaczyna�się�lato,�więc�chciałbym�Państwu�zapropo-

nować�doskonały�na�upalne�dni�chłodnik,�którego�

podstawą�będzie�młoda�botwinka,�ogórek�zielony,�

rzodkiewka�oraz�spora�ilość�koperku,�szczypiorku�

i�natki�pietruszki.�A�zwieńczeniem�naszego�dzieła�

i�dla�podniesienia�wartości�odżywczych�dołożymy�

ugotowane�na�twardo�jajko�i�chipsy�z�bekonu.

Do�jego�przygotowania�na�około�4�osoby�potrzebujemy:��

0,5�litr�bulionu�jarzynowego

1�pęczek�botwinki�z�kilkoma�dużymi�buraczkami

0,5�kg�ogórków�gruntowych�lub�długich�

1�pęczek�rzodkiewki��

2�łyżeczki�soku�z�cytryny�lub�octu�winnego

4�ząbki�czosnku�

�sól,�pieprz

400�ml�kefi�ru�lub�maślanki�

200�ml�kwaśnej�gęstej�śmietany�18%

Koperek,�szczypiorek,�natka�pietruszki�

4�plastry�cienkiego�nie�tłustego�bekonu

2�jajka�

Wykonanie  

Botwinkę�dokładnie�opłukać,�odciąć�korzonki.�Bu-

raczki�obrać�i�pokroić�w�kosteczkę.�Łodyżki�posiekać�

drobno,�liście�-�na�około�2-3�mm�kawałki.�Zagotować�

bulion,�dodać�pokrojone�buraczki,�zmniejszyć�ogień�

i�gotować�przez�około�5-7�min.,�dodać�łodyżki�i�liście,�

gotować�przez�ok.�3�min.�Dodać�sok�z�cytryny�lub�

ocet�i�gotować�przez�ok.�minutę.�Wywar�z�botwinką�

ostudzić.�Obrać�ogórki�i�usunąć�z�nich�nasiona,�zetrzeć�

na�tarce,�rzodkiewki�opłukać,�zetrzeć�na�tarce.�Starte�

ogórki�i�rzodkiewki�umieścić�na�sitku�położonym�na�

misce�lekko�posolić,�aby�puściły�soki.�Ząbki�czosnku�

obrać�i�zblendować�z�kefi�rem�lub�maślanką.��

Do�ostudzonego�wywaru�dodać�kefi�r,�śmietanę�i�od-

sączone�warzywa�i�wymieszać…�dołożyć�posiekane�

pietruszkę,�koperek�i�szczypiorek.�Chłodnik�włożyć�

do�lodówki�na�około�godzinę.�Ugotować�jajka�oraz�

przygotować�chipsy�z�bekonu.�Chipsy�z�bekonu�

przygotowujemy�w�nagrzanym�do�180�stopni�pie-

karniku,�a�po�mocnym�upieczeniu,�wykładamy�na�

ręcznik�kuchenny,�by�pozbyć�się�nadmiaru�tłuszczu.�

Możemy�też�rozgrzać�tefl�onową�patelnię�i�na�niej�

wysmażyć�bekon.�

Nasz�chłodnik�podajemy�z�ćwiartkami�jajka�i�poła-

manymi�chipsami�bekonowymi.
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Chłodnik�
z�nowalijek
i�botwinki�
z�chipsami�
z�bekonu�

LANGFORT POLECA:

Głównym celem zagranicznego stażu jest podwyż-
szenie przez uczniów umiejętności  i kompetencji 
zawodowych w zakresie zawodów: technik elektronik, 
technik informatyk, technik chłodnictwa i klima-
tyzacji oraz technik organizacji reklamy. W czasie 
praktyk zawodowych uczniowie poszerzają wiedzę 
merytoryczną w swoich zawodach, a także zdobywają 
umiejętności w dziedzinie organizacji i techniki pracy. 
Zagraniczna praktyka to integralna część szkolenia 
zawodowego. Umożliwia nabycie praktycznych umie-
jętności i pozwala porównać poziom wiedzy uczniów 
z oczekiwaniami stawianymi przez zagranicznych 
partnerów. Udział uczniów w  stażach ma na celu 

również  zapoznanie się z nowościami pojawiającymi 
się w branżach, wykorzystanie umiejętności teoretycz-
nych w praktyce oraz rozwój takich cech osobowości, 
jak odpowiedzialność, kreatywność i umiejętność 
radzenia sobie z wyzwaniami.  Wyjazdy te to nie tylko 
praca i  nauka. Programy pobytu obejmują poznanie 
atrakcji turystycznych, kultury, walorów historycznych 
i gospodarczych, odmiennych zwyczajów, tradycji 
i zachowań mieszkańców zagranicznych krajów. Ucz-
niowie w zagranicznych stażach uczestniczą  bez-
płatnie, wyjazd  w 100% � nansowany jest z funduszy 
Unii Europejskiej. Młodzież ma zagwarantowany: 
przejazd, zakwaterowanie, ubezpieczenie, wycieczki  

autokarowe, kieszonkowe oraz opiekę pedagogiczną 
od dnia wyjazdu aż do powrotu do szkoły.  

Potwierdzeniem i ogromnym atutem  nabytych 
podczas stażu zagranicznego są certy� katy wydane 
przez zagraniczną organizację przyjmującą. Do-

datkowo wszyscy uczestnicy otrzymają Europass 
Mobilność, wydawany przez Krajowe Centrum 
Europass w Warszawie, a uznawany w całej Unii 
Europejskiej, który niewątpliwie wpłynie na ich 
atrakcyjność  w oczach przyszłego pracodawcy.

„Zawodowcy
Korfantego”
Wyjazdy na staże zawodowe za granicę nie są nowością w Zespole Szkół Technicz-
nych  nr 1 im. W. Korfantego w Chorzowie.  W maju uczniowie tej szkoły przebywają na 
stażu w Martina Franca, miejscowości położonej na południu Włoch dzięki projektowi 
„Zawodowcy Korfantego” realizowanemu w ramach Akredytacji Erasmus+ w sektorze 
Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna. Miejsca pracy dla 
uczniów zagwarantował partner włoski Cultura e Dintorni.  
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19�maja�mieliśmy�ogromną�przyjemność�rozdać�
nagrody�Laureatom�KONKURSU�PLASTYCZNEGO�
„KROPLE�DESZCZU�ZBIERAM�-ZIEMIE�WSPIE-
RAM”�
Nagrody�były�wręczane�w�siedzibie�Spółki�przez�

Prezesa�MPWIK�Mysłowice�Jakuba�Zarzyckiego�
oraz�Prezydenta�Miasta�Mysłowice�Dariusz�Wój-
towicz�-�Prezydent�Mysłowic�
Wszystkie�prace�były�przepiękne.�Cieszymy�się�

że�rośnie�świadomość�w�zakresie�gospodarowania�
deszczówką�która�jest�skarbem�tworzącym�przy-
szłe�zasoby

Nagrodzone prace:
Kategoria I-�dzieci�w�wieku�przedszkolnym*
1.�Franek�Warzecha
2.�Hanna�Wieczorek
3.�Hanna�Wrona
Kategoria�II-�uczniowie�klas�I-III�szkoły�pod-

stawowej,
1.�Maja�Szczot�
2.�Remigiusz�Klawikowski
3.�Jasmina�Adamska
Kategoria�III-�uczniowie�klas�IV-VI�szkoły�pod-

stawowej
1.�Alicja�Janeczek
2.�Ariana�Bailau
3.�Paulina�Sędłak
Kategoria�IV-�uczniowie�klas�VII-VIII�szkoły�

podstawowej 
1.�Anna�Kohn
2.�Patrycja�Kohn
3.�Zuzanna�Nowakowska
Wszystkim�laureatom�serdecznie�gratulujemy!

Miło�nam�poinformować,�że�w�Parku�Zamkowym�czekają�
na�Was�POIDEŁKA!�z�których�możecie�śmiało�napełniać�
swoje�bidony�i�kubki�wielorazowe�pyszną�MYSŁOWI-
CKĄ�KRANÓWKĄ!
Woda�z�wodociągu�jest�STABILNA�MIKROBIOLOGICZ-

NIE,�BEZPIECZNA,�zawsze�ŚWIEŻA,�ponieważ�następuje�
bieżąca�wymiana�wody�w�całym�układzie�sieci�wodociągo-
wej.�Ma�stale�monitorowane�parametry�fi�zykochemiczne.
Wymagania�wynikające�z�Rozporządzania�Ministra�Zdro-

wia,�jak�i�zdrowy�rozsądek,�nakładają�na�nas�obowiązek�
dostarczania�bezpiecznej�wody�pod�względem�bakterio-
logicznym.�Naczelną�zasadą�przy�wodzie�pitnej�jest�nie�
występowanie�w�niej�bakterii,�a�gwarantem�tego�jest�
stosowanie�dezynfektanta,�który�nie�dopuszcza�do�ich�
rozwoju�w�systemach�wodociągowych.
Specjalnie�dla�was�będziemy�co�miesiąc�publikować�

wyniki�jakości�wody�w�poidełkach�
Dodatkowo�możecie�się�schłodzić�pod�deszczownicami.�

Zapraszamy�do�korzystania!



No jestem bardzo ciekawa odpowiedzi. Co wiem 
ja, Ty, my, dorośli… Bo dzieci, wychowankowie Miej-
skiego Przedszkola nr 67 wiedzą chyba wszystko! 

A na pewno tyle, że niejednokrotnie swoją wiedzą 
zawstydzić mogą starszych… Ile było powstań? – Trzy 
– odpowiadają chórem przedszkolaki, w trakcie zupeł-
nie niecodziennego spotkania, na które zaprosiły mnie 
panie Beata Przybyłowska i Akcja Koryczan koordyna-
torki i współautorki programu „Przedszkolak pamięta 
– 100-lecie Powstań Śląskich 2019, 2020, 2021”. Oj, 
pamięta, pamięta! Sporo, a nawet dużo! Odpowiedzi 
w cudownie i spontanicznie dobrane słowa wywołują 
u mnie wielkie wzruszenia i podziw, jak pięknie i cie-
kawie można przekazać wiedzę najmłodszym. Wiedzę 
niełatwą, z której interpretacją, czy nazwaniem, mają 
kłopot niekiedy i naukowcy, specjaliści w tej dziedzi-
nie. Tymczasem sprytnie i odpowiedzialnie, a nade 
wszystko pomysłowo wdrożony program autorski 
pokazuje, że można! Jeśli wola i chęci, to już wszystko 
zadzieje się po prostu samo. – To jakby kontynuacja 
edukacji związana ze 100-leciem Polski – mówi Alicja 
Koryczan. – Poznawaliśmy barwy i symbole narodowe, 
śpiewaliśmy wspólnie hymn Polski – relacjonuje. Tę 
wiedzę obrazuje i dokumentuje nazwijmy to „gazeta 
ścienna” na drzewku historycznym, widniejącym zaraz 
przy samym wejściu do przedszkola (dziś znajdują się 
tam treści związane z agresją Rosji na Ukrainę). – Gdy 
skończyło się 100-lecie Polski, rozpoczęło się inne 
100-lecie – 100-lecie Powstań Śląskich, a w związku 
z tym, że przecież znajdujemy się, mieszkamy na 

Śląsku, to zainicjowany został 3-letni program po-
święcony tej tematyce – dodaje Beata Przybyłowska. 

Jak podkreślają autorki programu, fakt kontro-
wersyjności tematu wymagał dużego wyważenia, 
ostrożności, wnikliwości, a nade wszystko zaanga-
żowania. – Cieszy i to, że i rodzice bardzo wsparli 
nas w tej edukacji, nie tylko zainteresowali się, ale 
rozmawiali z dziećmi na ten temat. Co więcej, oka-
zało się, że dziadek jednej dziewczynki brał udział 
w powstaniach – mówią.

I to zaowocowało czymś, co zdumiewa co najmniej! 
Przedszkolaki odwiedzały bowiem miejsca pamięci 
związane z postaniami śląskimi. (Z przebiegu progra-
mu, poza wiedzą pozostała też wartościowa i ciekawa 
gra� cznie prezentacja). Dzieci uczyły się na przykład, 
jaką postawę należy przyjąć pod ważnym pomnikiem, 
co należy zrobić? – Palimy znicz i składamy kwiaty  – 

wyrywa się do odpowiedzi Wojtuś. – Biało-czerwone 
– dodaje.  – To jak � aga Polski – zauważa. – Ale kolory 
Śląska są żółto-niebieskie. – A to Skrzydła Powstańcze 
– mówi Ola, gdy pytam o jeden z najsłynniejszych 
katowickich pomników związanych z powstaniami. 
– To symbol powstań śląskich – wtrąca Franek. – 
Chciałbym zaznaczyć, że to są trzy skrzydła, tak jak 
trzy powstania śląskie – zaznacza Wojtuś.

I kolejny pomnik. - To obelisk z orłami mówią 
Adam i Mikołaj. – Ten jeden to Polska, a  ten mniejszy 
– Śląsk – tłumaczą. A ja jestem pod coraz większym 
wrażeniem. I zachodzę w głowę, jak mądrzy i świadomi 
mogą być młodzi, najmłodsi ludzie. – Ja powiem, o co 
chodzi! Ten większy orzeł, chroni tego mniejszego! 
Czyli, że Polska chroni Śląsk – wyjaśnia Wojtek.

Tych miejsc pamięci było sporo. Duże wrażenie 
na przedszkolakach zrobiło też Muzeum Miejskie 
w Mysłowicach i tamtejsza ekspozycja poświęcona 
powstaniom. 

- A kto to jest ten pan? – pytam. - To Wojciech 
Korfanty! – On był bardzo popularnym i ważnym 
człowiekiem. Chciał, żeby Śląsk żył i nie należał do 
Niemiec – kwituje Wojtuś. 

I wszystko jasne! Myślę, że nie mam nic do dodania. 
Jestem wzruszona, poruszona i bardzo przejęta. To 
spotkanie, które na długo pozostanie w mojej pamięci 
i sercu. A paniom autorkom i pani dyrektor przed-
szkola Iwonie Jandzie serdecznie gratuluję nie tylko 
pomysłu, ale tak świetnych i mądrych podopiecznych.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...

Wybarwiają�się�już�zmierzchy

czerwcowymi�kolorami

mgły�ponure�się�rozpierzchły

drga�powietrze�nad�polami

Już�się�chce�wędrować�lasem

ruszyć�z�dolin�hen�po�szczyty

serce�czułym�jest�kompasem

myśl�–�marzenia…�sen�–�zachwyty

Nad�łąkami�słońca�plama

w�piasku�złotym�polna�droga

raz�jak�pejzaż�u�Cézanne’a

raz�jak�obraz�u�Van�Gogh’a

Czerwiec�stroi�skrzypce�marzeń

nuty�w�takty�czule�składa

światłem�szczęścia�zdobi�twarze

dobre�bajki�opowiada

Czerwcu…�hej!�Na�chwilę�zostań

nie�skąp�swych�magicznych�darów

z�Tobą�droga�jest�już�prosta

do�słonecznych�lata�czarów

 ZBIGNIEW STRYJ

MIEJSKIE�PRZEDSZKOLE�NR�67�Z�ODDZIAŁAMI�INTEGRACYJNYMI�W�KATOWICACH�ZAPRASZA:�CO�TY�WIESZ�O�

Co ty wiesz o powstaniach śląskich
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Repertuar�Śląskiego�Teatru�Lalki�i�Aktora�ATENEUM�w�Katowicach

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

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

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

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

07.06� wt� godz.�9:30�i�11:30� Wielkie�Gorące�Szybkie�Puff��� Scena�Ateneum

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

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

11.06� so� godz.�11:30� Robinson� Scena�Ateneum

12.06� nd� godz.�16:00� Robinson� Scena�Ateneum

15.06� śr� godz.�9:30�� Robinson� �Scena�Ateneum

18.06� so� godz.�11:30� Babcia�na�jabłoni� �Scena�Ateneum

19.06� nd� godz.�16:00� Babcia�na�jabłoni� Scena�Ateneum

21.06� wt� godz.�9:30�i�11:30� Babcia�na�jabłoni� Scena�Ateneum

22.06� śr� godz.�9:30�i�11:30� Babcia�na�jabłoni� Scena�Ateneum

23.06� cz� godz.�9:30�i�11:30� Babcia�na�jabłoni� Scena�Ateneum

25.06� so� godz.�11:30� Pan�To�buduje�dom� Scena�Ateneum

26.06� nd� godz.�16:00� Pan�Tom�buduje�dom� Scena�Ateneum

Dział�Organizacji�Widowni:�

tel.�32��253�79�26,�32�602�92�56,�

e-mail:�dow@ateneumteatr.pl��

CZERWIEC�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

Oddział�Teatralno-Filmowy�ul.�Kopernika�11
�CZERWIEC�2022

-�wystawa�stała�„Muzeum�Barbary�i�Stanisława�
Ptaków”
Galeria�pod�11:
�-��„Portrety�subiektywne”.�Kadry�z�planu�programu�
telewizyjnego�w�obiektywie�Tomasza�Szymborskiego��
-�do�17.06.2022
-��„O�Wojciechu�Kilarze�–�takty,�motywy,�frazy”�–�od�
30.06.2022

WYDARZENIA
8.06.��-�środa�dla�seniora�w�Dziale�Teatralno-
Filmowym:�
godz.�12.00�-�Zwiedzanie�z�przewodnikiem�wystawy�
stałej��„Muzeum�Barbary�i�Stanisława�Ptaków”
godz.�13.00�-�Oglądanie�fi�lmów:�„Wielobarwna�
Barbara�Ptak-benefi�s”,��„Kronika�rodzinna�i�
towarzyska”,�„Oskarowe�kos��umy�Barbary�Ptak”�
w�ramach�zwiedzania�wystawy�stałej��„Muzeum�
Barbary�i�Stanisława�Ptaków”
9.06.�godz.�18.00�-�„Silesia�Press�Cafe”�-��spotkanie�
z�Marianną�Dufek�i�Tomaszem�Szymborskim�
poprowadzi�Maria�Trepińska
23.06.�godz.18.00�-„Okno�na�muzykę”�-�koncert�
interpretacji�ruchowych�muzyki�w�wykonaniu�
studentek�I�i�II�roku�studiów�licencjackich�
Specjalności�Rytmika�Akademii�Muzycznej
w�Katowicach�pod�kierunkiem�dr�Anny�Lipiec
29.06.�godz.17.00�–��„O�Wojciechu�Kilarze�–�takty,�
motywy,�frazy”�-�wernisaż�wystawy
29.06.�godz.17.30�.�„Awangardowy�okres�twórczości�
Wojciecha�Kilara”�–�prelekcja�dr�hab.�Wojciecha�
Stępnia�-�wykładowcy�Katedry�Kompozycji
i�Teorii�Muzyki�Akademii�Muzycznej�im.�Karola�
Szymanowskiego�w�Katowicach
30.06.�godz.�18.00�-�„Przyjaciele�Barbary�i�Stanisława”�
Fragmenty�recitalu�„Takiej�miłości�Wam�życzę”��zaśpiewa�
Marta�Tadla�z�towarzyszeniem�Radosława�Michalika�

Więcej�informacji:
-�Facebook:�Kopernika�11�Muzeum�Historii�Katowic�

/www.facebook.com/kopernika11/
-�strona:�www.mhk.katowice.pl
-�tel.�514�499�614,�32�745�17�28��������

ZAPRASZAMY!
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NASZE RECENZJE

No pewnie, że warto! Tak warto, że sama tego bardzo 
żałuję…

Dlaczego aż tak? Ano dlatego, że wszystkie aż tak bardzo zawsze 
mam na oku, że sytuacja, jaka wydarza się na scenie Teatru Nowego 
w Zabrzu podczas najnowszej premiery, u mnie w domu… Po prostu 
nigdy! Bo… moje po prostu zawsze mają swoją parę…

I jak z pewnością domyślacie się, czuję się co najmniej jak Cerber, 
odbierając skarpetkom bez pary możliwość przeżywania tak fanta-
stycznych, barwnych, skrzących się przygód… Wyrzut sumienia tak 
dotkliwy, że aż uwiera…

Uwielbiana przez dzieci książka Justyny Bednarek „Niesamowite 
przygody dziesięciu skarpetek”, opisujących drugie życie tychże, zo-
staje przeniesiona na deski sceniczne pod nieco zmienionym tytułem. 
Adaptacja, scenariusz, teksty piosenek i reżyseria oraz scenogra� a: 
Zbigniew Stryj, który tworząc z myślą o najmłodszych, kreuje dla nich 
świat teatru rozśpiewany, zabawny, kolorowy, taki że dzieci chcą do 
teatru wracać i od nowa przeżywać przygody zadziane na scenie. No 
w przypadku „Niesamowitych przygód skarpetek” sama chciałabym 
mieć takie i przygody i skarpetki! A szczególnie te białe w czerwone 
kropki z tą piękną falbaną! I myślę, że nie tylko ja! Jestem bardziej niż 
przekonana, że każdy oglądający spektakl bawił po prostu przednio! 
– To piękna, prosta magia, na której oparta jest ta bajka. Lubię proste, 
ale nie prostackie i płytkie opowieści. I moje bajki są takie z pointą, 
wskazówką, że warto czasem być bohaterem, warto być czujnym, 
a czasami kogoś pokochać, kto niekoniecznie jest taki sam jak my. To 
historia dla widzów najmłodszych w wieku przedszkolnym, wczes-
noszkolnym, aczkolwiek rodzicom też się podoba – mówi Zbigniew 

Stryj. - Na scenie dzieją się czary. Pojawia się coś z niczego, zmienia 
się, a tworząc scenogra� ę potrzebowaliśmy wiele skarpetek bez pary. 
Zapytałem koleżanki, kolegów, czy zdarza się, że po praniu okazuje się 
nagle, że mają skarpetki pojedyncze. Prawie wszyscy odpowiedzieli, 
że tak i każdy przyniósł swoje bez pary i uzbierało się około 50 takich! 
Tak, że to nie tylko w bajkach tak jest – dodaje. 

Takiej zatem produkcji w Teatrze Nowym jeszcze nie było nigdy 
wcześniej! Spektakl to nie tylko wiele skarpetek bez pary. Łączy 
w sobie bowiem różnorodne formy artystyczne i teatralne. Jest 
i muzyka, i śpiew, i taniec, i multimedia oraz … lalki! Choreogra-
fia i ruch sceniczny zatem to the highest level! – Zaprosiłem do 
współpracy Magdalenę Ołdziejewską z warszawskiej Akademii 
Teatralnej w Białymstoku, która wykłada tam przedmioty związane 

z formami lalkarskimi, skorzystałem z jej pomocy i wiedzy, bo tych 
lalek różnych pojawia się w spektaklu bardzo wiele – podkreśla 
Zbigniew Stryj. – Praca aktora z lalką wymaga wielkiego zaanga-
żowania i jestem bardzo zadowolona, bo udało mi się przekonać 
aktorów do tej formy, a wiem, że w Teatrze Nowym ona nie jest 
codziennością. Wprowadzenie do spektaklu lalek i takich kostiumów, 
które można powiedzieć, są taką dużą lalką, jest to działanie nawet 
choreograficzne i to bardzo zdyscyplinowane. Wymagało ogrom-
nej precyzji i skupienia i chęci współpracy – zaznacza Magdalena 
Ołdziejewska. – Pojawiają się także mapety, czyli myszy i wrony, 
specyficzne lalki, kojarzone z formą bardziej komediową. Wszyscy 
znamy mapety, które tańczą, śpiewają, zabawiają. Ten rodzaj lalki 
ma ruchome usta, to tak zwana „pyskówka”, że może coś nam dopo-
wiadać, „pyskować”. I tu ukłon w stronę aktorów, że tak wspaniale 
zaczarowali widzów tych młodszych i tych starszych – kwituje.

Wrażenie robią oryginalne kostiumy, rekwizyty i bardzo ruchliwa 
scenogra� a! - Pralka na przykład żyje własnym życiem – mówi 
Joanna Puk, która wspólnie ze Zbigniewem Stryjem stworzyła 
scenogra� ę i zaprojektowała też kostiumy. – Wpadłam na pomysł, 
żeby to wszystko było miękkie, zrobione z gąbki. I tak poszliśmy 
dalej, że nawet peruki są z niej zrobione. Przy zwykłym materiale 
nie uzyskalibyśmy takiego efektu. Aktorzy w tejże gąbce wyglądają 
bardzo charakterystycznie i zabawnie, kolorowo – podkreśla Joanna 
Puk. Po prostu wspaniale! Bo każdy element spektaklu został po 
prostu genialnie wymyślony. Zatem… Wybierzecie się koniecznie 
na „Niesamowite przygody skarpetek”, by przekonać się, gdzie 
gubią się pary z tych Waszych, a ja swoje w domu spuszczę z oka, 
przynajmniej od czasu do czasu.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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No właśnie, gdzie? Gdzieś w okolicy Madagaskaru? Tam, gdzie 
krowy nie dają mleka? Być może? A na pewno w miejscu, w którym 
każdy odkryje w sobie naturę rozbitka.

No to gdzie tak naprawdę? W Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ate-
neum”. W taki rejs mogę płynąć niemal w ciemno! Natychmiast! Tak 
jak i premierowy „Robinson” – najnowsza propozycja tejże sceny. 

Wiedziony nieposkromioną chęcią zdobywania świata, przeżycia 
wielkiej przygody, a nade wszystko chyba wyrwania się spod skrzydeł 
nadopiekuńczej matki tytułowy bohater opowieści opartej na kanwie 
słynnej powieści Daniela Defoe „Przypadki Robinsona Kruzoe”, którą 
na potrzeby sceny adaptuje Anna Andraka, rusza w morze… Gdzie 
rzuci go los? Na bezludną wyspę! Na której czeka go zaiste surowa 
lekcja dorosłości, dojrzałości, albo raczej przetrwania. – Przebieg 
fabularny naszej opowieści jest bardzo podobny do książki Defoe 
– mówi Anna Andraka. Natomiast tu pojawiają się nowe postaci 
i wątki, dalekie od pierwowzoru. I po to zostały wprowadzone, by 
łatwiej przeprowadzić młodego widza przez tę historię. Problemy 
egzystencjalne bowiem zawarte w powieści, dla dzieci 7+ mogą być 
niejasne – zaznacza autorka tekstu. Taką właśnie postacią jest między 
innymi sama Wyspa, która w spektaklu zostaje uosobiona i pięknie 
grana przez Krystynę Nowińską. Kostium Wyspy zaś po prostu za-
piera dech z wrażenia! Z dobrodziejstw takiej, jestem przekonana, 
każdy chciałby skorzystać, ale dla Robinsona ona wcale nie pełni 
wyłącznie roli pomocnej ręki. Owszem wyciąga ją do niego, dając 
niezbędne do przeżycia chociażby owoce, ale stanowi coś, lub kogoś 
w rodzaju głosu rozsądku, narratora, komentatora, mentora, który 
przestrzega, daje wskazówki, tłumaczy, uczy. – To metafora takiego 
instynktu samozachowawczego, woli przetrwania i ona rzeczywiście 
czuwa nad tym Robinsonem – wyjaśnia Anna Andraka.

Sytuacja, w której znalazł się nasz bohater na pewno nie jest do 
pozazdroszczenia, ale znalazł się w niej trochę na własne życzenia. 

W rejs wypływa przecież po kryjomu, wbrew woli bliskich… Tu 
ciekawym wątkiem są też nieustające poszukiwania, których podej-
muje się jego matka. Tego w powieści nie odnajdziemy. Pytanie tu 
też może pojawić się inne: czy to, co go spotyka to swojego rodzaju 
kara za ucieczkę z domu i nieposłuszeństwo? Może mniej dotkliwie 
odczułby fakt utonięcia, niż przeżycia w odosobnieniu ponad 20 
lat!?! Aż tak nie rozpędzałabym się chyba w osądach Robinsona. 
Fakt zostania rozbitkiem sam w sobie jest aż nadto nieznośny, by 
rozpatrywać go w kategoriach kary. 

Bardzo ciekawa jest też postać Drugiego Człowieka, już nie Pię-
taszka, bo jak mówi reżyser spektaklu Robert Drobniuch, dziś relacja 
pan-służący nie sprawdziłaby się, dlatego tu nasz bohater wchodzi 
w równe relacje partnerskie, a Drugi Człowiek staje się po prostu 
przyjacielem. – To nie są dziś nasze realia, kryteria, nasze wartości. 
Relacja bohaterów, jaka jest w powieści jest obecnie absolutnie nie 
do przyjęcia. Świat się na szczęście zmienił i nie ma białych panów, 
hierarchoczności, są za to dialog i równość – podkreśla Robert Drob-

niuch. Michał Skiba (Robinson) i Dawid Kobiela (Drugi Człowiek) 
stworzyli duet tak genialny: zgrany, zżyty, o świetnej energii. Iskrzy 
i są to po prostu kreacje. 

Spektakl „Robinson” tuż po pandemii i w obliczu wojny na Ukra-
inie wybrzmiewa z pewnością zupełnie inaczej, niż to, co wydarza 
się w XVI wieku, kiedy to rozgrywa się akcja książki. Pokazuje, jak 
bardzo potrzebujemy kontaktu, bliskości drugiej osoby, jak długo-
trwała izolacja, odosobnienie wpływa na nasze zachowania, postawy 
i jak mocno w każdym z nas czuć tego rozbitka. – Każdy z nas dziś 
dotknięty jest trochę tym syndromem Robinsona. Szczególnie teraz 
jest to bardzo widoczne. Nasza opowieść ma skłonić do re� eksji i do 
rozmowy o tym, bo każdy zarówno młody widz, jak i ten zupełnie 
dorosły odnajdzie w nim coś wartościowego i ważnego dla siebie – 
stwierdza reżyser „Robinsona”. 

Ważne przesłanie to podstawa, ale spektakl był też bardzo wy-
magający aktorsko. Chyba po raz pierwszy na tej scenie pojawili 
się sami aktorzy. Nie było tym razem lalek. Ciekawe kostiumy, 
oszałamiająca oprawa wizualna. Właściwie przy bardzo oszczędnej 
scenogra� i i niezwykłej grze światła, muzyki powstało dzieło wido-
wiskowe, a jednocześnie bardzo subtelne, poruszające i wzruszające, 
po prostu piękne!

A zatem, „…gdyby ktoś tak przyszedł i powiedział: stary czy masz 
czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka 
rafa, oceany trzy… Rejs na całość, rok, dwa lata…” Powiedziałabym: 
nie, dzięki, bo a nóż z roku, czy dwóch, zrobi się 20 lat? Sytuacja 
rejsowa poza tym, to nie są warunki dla królewny, a czasu szcze-
gólnie też nie mam? No kto wydawałby za mnie gazetę i opisywał 
tak cudowne spektakle, jak „Robinson” w Śląskim Teatrze Lalki 
i Aktora „Ateneum”? Ale Wy skuście się na taki rejs! I koniecznie 
zobaczcie „Robinsona”!

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

W każdej chwili płynę w taki rejs! Tylko, gdzie to jest, gdzie to jest?
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Atut podnoszący wartość nieruchomości  
Ogrzewanie budynków mieszkalnych ciepłem sieciowym przynosi wiele  
korzyści. Gwarantuje komfort, bezpieczeństwo, niezawodność systemu 
oraz łatwość obsługi. W przypadku nowych inwestycji, np. mieszkaniowych 
podnosi wartość nieruchomości i jest jednym z najważniejszych kryteriów 
wyboru mieszkania, biura czy lokalu użytkowego. 

Stabilna cena
Przewidywalny koszt użytkowania ciepła to jedno z kluczowych kryteriów przy  
wyborze sposobu ogrzewania pomieszczeń. Cena ciepła sieciowego jest  

zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, co chroni odbiorców  
przed nieuzasadnionymi i nieprzewidywalnymi podwyżkami, jak ma to  
miejsce w przypadku innych źródeł energii. To właśnie dlatego tak wielu  
zarządców nieruchomości decyduje się na przyłączenie do lokalnej sieci  
ciepłowniczej. 

Niezawodność dostaw ciepła
Praca systemu ciepłowniczego jest ciągle monitorowana, a w przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń pracownicy pogotowia technicznego 
są w pełnej gotowości przez 24 godziny na dobę.  

Brak okresowych konserwacji i serwisowania
Indywidualne źródła ciepła wymagają serwisu  
i konserwacji. Wyzwaniem staje się znalezienie dobrego, 
rzetelnego fachowca. Dodatkowo, pojawiają się koszty  
usługi oraz okresowa konieczność wymiany pieca.  
W przypadku ciepła sieciowego takie problemy nie 
występują, gdyż z reguły właścicielem węzła cieplnego 
jest dystrybutor ciepła. 

Ciepło dostępne przez cały rok
Coraz więcej osób przed zakupem mieszkania zwraca 
uwagę na rodzaj ogrzewania, wiedząc, że zapewnia ono 
duży komfort oraz możliwość ogrzania lokalu niezależnie 
od pory roku. Dziś sami decydujemy, kiedy i w jakim 
stopniu chcemy ogrzać swoje mieszkanie, biuro czy 
lokal użytkowy podłączony do sieci ciepłowniczej. Jest 
to możliwe dzięki automatyce pogodowej. Oznacza 
to, że kiedy temperatura spada poniżej określonego 
poziomu, np. 15°C, ogrzewanie włączy się automatycznie, 
niezależnie czy taka sytuacja będzie miała miejsce 
wczesną wiosną, latem czy jesienią. 

Szukając nowego mieszkania, warto zapytać  
dewelopera, czy inwestycja zostanie podłączona do 
miejskiej sieci. Podczas rozglądania się za lokum na 
rynku wtórnym, należy sprawdzić, jakie jest jego źródło 
ogrzewania oraz czy ewentualnie można budynek 
podłączyć do sieci cieplnej. W przeciwnym razie 
będziemy musieli szukać kompromisu pomiędzy 
komfortem a bezpieczeństwem, czego raczej 
każdy wolałby uniknąć. 

Kupujesz mieszkanie? Wybierz najbardziej 
komfortowy sposób ogrzewania
Kupno mieszkania to jedna z ważniejszych i trudniejszych życiowych decyzji. W trakcie poszukiwań warto wziąć 
pod uwagę nie tylko takie kryteria, jak cena czy lokalizacja, ale również mniej oczywiste, które w dłuższej 
perspektywie będą zasadniczo wpływać na komfort użytkowania lokalu. Mowa o źródle ciepła, które powinno 
być przede wszystkim bezpieczne i wygodne, a także przyjazne dla środowiska. Takim rozwiązaniem jest ciepło 
sieciowe, które ogrzewa pomieszczenia, a także podgrzewa wodę użytkową. Ze względu na swoje walory i zalety 
cieszy się ono rosnącą popularnością m.in. w aglomeracji śląskiej, zarówno wśród deweloperów, jak i zarządców 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych, biurowych czy użyteczności publicznej. 

Więcej informacji na stronach: 
www.cezpolska.pl 

www.cieplo-sieciowe.pl


