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BEZPŁATNY�MIESIĘCZNIK�KULTURALNO-SPOŁECZNY
KATOWICE����CHORZÓW����ŚWIĘTOCHŁOWICE����SIEMIANOWICE�ŚLĄSKIE����BYTOM����RUDA�ŚLĄSKA����ZABRZE����MYSŁOWICE

MUZYCZNE KATOWICE...

polecają�się�na�wakacje!

Str.3

SKRAJNIE�ZAGROŻONY�
WYGINIĘCIEM

Dlatego�polowanie�na�te�gatunki�jest�w�Polsce�
prawnie�zabronione!

Str.�5

Śniadanie? Tylko w Ogrodzie! 

W Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej. Wystartowała jedna z najmilszych letnich 
imprez instytucji Ogród Śniadaniowy. Bo koniec sezonu artystycznego bynajmniej nie oznacza wakacyjnej 
kanikuły. 

Wręcz przeciwnie! Str. 7
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MIEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA BISTY W RUDZIE

�ŚLĄSKIEJ�ZAPRASZA:�KLUB�DZIENNIKARZA

Wraz�z�inauguracją�Rudzkiej�Jesieni�Kulturalnej�będzie�kontynuowa-

nych�wiele�znanych�i�lubianych�aktywności,�które�od�lat�przyciągają�

sympatyków,�stałych�bywalców�i�całe�tłumy�widzów.�Nie�zabraknie�

natomiast�i�nowości!�

A�będzie�to�między�innymi�Klub�Dziennikarza,�na�który�jako�prowa-

dząca,�zapraszam�już�teraz.�Adresowany�do�tych,�którzy�chcą�pisać�

i�publikować,�próbować�swoich�sił�w�dziennikarstwie�prasowym,�

internetowym,�ale�nie�tylko!�Nie�zabraknie�bowiem�interesujących�

spotkań�z�gośćmi�szeroko�rozumianego�świata�mediów.�W�trakcie�

naszych�zajęć�przekonacie�się,�że�bycie�dziennikarzem,�to�nie�zawód…�

To�stan�umysłu.�Zachęcam�zatem�do�śledzenia�strony�internetowej�i�FB�

MCK�oraz�łamów�Gońca�Górnośląskiego.�Tam�sukcesywnie�informacje�

o�szczegółach�i�zapisach.

POLECAM�GORĄCO:�HANNA�GRABOWSKA-MACIOSZEK

A�JUŻ�W�OKRESIE�WAKACYJNYM�ZAPRASZAM�

NA�OGRÓD�ŚNIADANIOWY.�

„Z�GOŃCEM�GÓRNOŚLĄSKIM�NA�WAKACJACH”�–�RUSZYŁA�NASZA�TRADYCYJNA�ZABAWA�NA�LATO

Góry,�morze,�jeziora,�a�może�tropiki?�Albo�atrakcyj-

nie�spędzony�czas�w�Waszym�miejscu�zamieszkania?�

Nieważne�gdzie,�ważne�żeby�z�Gońcem�Górnośląskim.�

Weźcie�na�swoje�wakacyjne�wojaże�dowolny�egzemplarz�

gazety�i�zróbcie�sobie�z�nim�zdjęcie.�Taką�fotkę�wyślijcie�

na�adres:�grabowska@goniec-gornoslaski.pl.�Nie�zapo-

mnijcie�zatytułować�zdjęcia,�podpisać�autora�i�adnotacji,�

ze�wyrażacie�zgodę�na�publikację�zarówno�fotografi�i,�jak�

i�swoich�personaliów.�Czekam�do�końca�sierpnia.�A�na�

Was�–�atrakcyjne�nagrody:�książki,�płyty,�uniwersalny�

wakacyjny�zestaw,�który�będzie�pasował�kobiecie,�męż-

czyźnie�jak�i�dziecku�w�każdym�wieku.�A�Smart�fi�tness�set�

to�zestaw�dla�osób�aktywnych�i�dbających�o�zdrowie.�

Ręcznik�jest�szybkoschnący,�posiada�kieszenie�i�klips.�

Można�go�zabrać�w�każdą�podróż.�Butelka�sportowa�

pomaga�kontrolować�dzienne�spożycie�płynów.�Funkcjo-

nalny�zestaw,�który�zadba�o�wygodę�na�wakacjach,�jak�

i�przez�cały�rok.�Zestaw�ten�ufundowała�Firma�WOW-set.�

Czekają�też�zaproszenia�do�instytucji�kultury.

Polecam!

HANNA�GRABOWSKA-MACIOSZEK



Takie jeszcze 

chyba� się� nie�

w yd a r z y ł o .�

Tak� bardzo�

in tensywne.�

A� wszystko� na�

to�wskazuje,� że�

takie� właśnie�

będzie� tego-

roczne!�Co�naj-

mniej�takie.�Dla�

mnie.� I� dobrze,�

bo� gdy� praca�

wre,� to� nie�ma�

czasu� na� jego�

marnowanie.�

I� przeciekanie�

przez�palce,�czy�

nie� daj� Boże�

nudę.�Bo�jak�nuda�się�wkrada,� to� robi� się�zgoła�nieciekawie,�

a�to�przecież�najgorzej.�Nowe�wyzwania,�nowe�zadania�i�mak-

simum�energii,�uwagi,�skupienia,� zaangażowania,�by�sprostać�

i� sfi�nalizować� to,� co�ma� szanse�powodzenia�w� terminie.�Na�

100,�na�200%.�Niech�się�uda!�

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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PUNKTY DYSTRYBUCJI: 

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

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

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

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

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

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

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

ZABRZE:�Teatr�Nowy�Zabrze
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PROTEZY�ZĘBOWE�
NFZ

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

ZAPISY:
UL.�WIŚLAN�10/I

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

ŚWIADKOWIE�HISTORII�W�SP�NR�18�W�CHORZOWIE

Dzisiaj chyba wszyscy już wiemy, że jedyną 
pewną rzeczą jest zmiana. Świat dookoła 
pędzi, zmienia się, a my uczestniczymy w wy-
darzeniach, które tworzą historię. 

Stąd właśnie pomysł napisania książki 
o nas w czasach pandemii. O tym, co czu-
liśmy, czego się baliśmy, jak poradziliśmy 
sobie z tym czasem. We wrześniu 2021 roku 
wyznaczyliśmy sobie wiele zadań, by dotrzeć 
do naszego celu – wydania książki.

Już wiele udało się nam zrobić. 
Były odwiedziny w naszej szkolnej biblio-

tece: dzieci zapoznały się z księgozbiorem, 
rodzajami książek, pismami oraz ich historią. 
Starsi natomiast mieli okazję uczestniczyć 
w prelekcji na temat historii książki oraz eta-
pów jej powstawania w bibliotece miejskiej. 

Były też odwiedziny w Muzeum Powstań 
Śląskich w Świętochłowicach. Tam młodzież 
poznawała historię naszych przodków, Ślą-
zaków, walczących o polskość oraz jak żyli 
dawniej mieszkańcy Śląska. 

Kolejnym zadaniem w realizacji projektu był 
udział klas 7 i 8 w programie „Poznaj Polskę” 
- wycieczka do Warszawy to odwiedziny w Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, Centrum 
Nauki Kopernik, Łazienkach Królewskich i Bel-
wederze oraz Cmentarzu na Powązkowskach.

Aby upamiętnić oraz uhonorować uczest-
ników Powstania Warszawskiego, uczniowie 
wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Boha-

terON w Twojej szkole”. Dzieci wykonały 
z tej okazji kartki z życzeniami oraz laurki 
dla żyjących uczestników Powstania War-
szawskiego. Wszystkie prace zostały wysłane 
do Powstańców.

Obchodody Święta Niepodległości 
w naszej szkole to między innymi spotkanie 
z prawdziwym świadkiem historii – panem 
Jakubem, żołnierzem Wojska Polskiego, który 
kilkanaście miesięcy przebywał na misji woj-
skowej w Afganistanie. Pan Jakub ciekawie 
opowiadał o żołnierskiej codzienności, za-
prezentował zdjęcia i odpowiadał na pytania.

5 listopada - dzień projektowy, czyli  roz-
mowy o pierwszym lock downie, swoich 
odczuciach, przeżyciach. Nie zawsze były 

to łatwe wspomnienia. Powstały też teksty 
i rysunki, które znajdą się w naszej książce. 
Każdy z wychowawców napisał tez wstęp 
do rozdziału o swojej klasie, zrobił klasowe 
zdjęcia. 

Teraz � niszujemy! Pracujemy pełną parą! 
Czas na korektę, redakcję tekstu i wydanie. 
Na pewno będzie to wspaniała pamiątka.

Na koniec warto wspomnieć, że cały do-
chód ze sprzedaży naszej książki przekazany 
zostanie Fundacji Aniołów Stróżów – Sto-
warzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzie-
ży, które działa w Katowicach. Dzięki temu 
mamy świadomość, że nasza praca, działania, 
zaangażowanie czynią dobro. 

ALEKSANDRA SZMYRA
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P R O M O C J A

Jest takie miasto w południowej Polsce, 
w którym życie płynie w rytm muzyki. 
O katowickim Spodku słyszał chyba każdy, 
ale nie w kontekście istot pozaziemskich – 
a nieziemskich koncertów! Tu każdy znaj-
dzie coś dla siebie, począwszy od jazzu, 
przez hip-hop, aż po alternatywę. Mowa 
oczywiście o Katowicach – muzycznym 
sercu Śląska, które przyciąga amatorów 
najróżniejszych gatunków muzycznych 
z kraju i ze świata!

Katowice to obowiązkowy punkt na mapie fanów 
festiwali muzycznych! To właśnie tu, w katowickim 
Spodku gościły gwiazdy światowego formatu, m.in.: 
Korn, Deep Purple, Genesis, Tina Turner, Pearl Jam, 
Elton John, Slash czy Metallica. W te wakacje rów-
nież czeka nas spora dawka dobrej muzyki i świetna 
zabawa. Przypominamy o najważniejszych letnich 
wydarzeniach muzycznych!

MĘSKIE�GRANIE

Za nami już pierwszy z tych najbardziej popu-
larnych festiwali – katowicka odsłona Męskiego 
Grania 2022. W stolicy województwa śląskiego, ten 
festiwal gościł w dniach 8-9 lipca br., który oprócz 
Katowic odwiedzi również siedem innych miastach 
w Polsce. Tym razem W Dolinie Trzech Stawów, na 
Muchowcu, na dwóch scenach można było oglą-
dać występy najlepszych polskich wykonawców, 
których w większości kojarzymy z poprzednich 
edycji Męskiego Grania, ale też artystów młodego 
pokolenia. Na katowickiej scenie pojawili się m.in.: 
Maria Peszek, Smolik // Kev Fox, Dawid Podsiadło, 
Margaret, Baranovski, Rat Kru x Kombii, Ørganek, 
Kwiat Jabłoni, a także: Natalia Szroeder, Ruleta show 
feat. Tymek, Frank Leen, Julia Wieniawa, Sobel 
i wielu innych.

LETNIE�BRZMIENIA

Letnie Brzmienia to ogólnopolska trasa koncerto-
wa topowych polskich artystek i artystów. W lipcu 
serię koncertów przy katowickiej Hali Parkowej ot-
worzy Brodka (17.07). W kolejny weekend na scenie 
wystąpi Mery Spolsky (23.07) oraz Vito Bambino 
(24.07), przed którym zagra Jagoda Kret. Koniec 
lipca to koncertowanie z energicznym MROZEM 
(29.07). W sierpniu natomiast odbędzie się koncert 
Zalewskiego (26.08), a katowicką część Letnich 
Brzmień zamknie występ Kwiatu Jabłoni (28.08).

TAURON�NOWA�MUZYKA�KATOWICE

Od 21 do 24 lipca 2022 r. będziemy świadkami 
jednego z najważniejszych festiwali muzycznych 
nie tylko w Polsce, ale i w Europie! W katowickiej 
Stre� e Kultury znów pojawią się debiutujący arty-
ści oraz klasycy: jazzu, rocka, hip-hopu, muzyki 
elektronicznej, współczesnej i awangardy z całego 
świata. Na scenie zobaczymy m.in. � e Bug, Fisz 
Emade Tworzywo, Annę Calvi, .Vril i innych. Bądźcie 
tam z nami!

OFF�FESTIVAL�

Od 5 do 7 sierpnia br., odbędzie się OFF Festi-
val. Festiwal organizowany byłego wokalistę grupy 

Myslovitz (Artura Rojka) OFF Festival to prawdziwa 
gratka dla miłośników muzyki alternatywnej. W tym 
roku wystąpią polscy artyści: bracia Kacperczyk, 
Duchy, WaluśKraksaKryzys, jak też zagraniczne 
gwiazdy m.in. m.in. Iggy Pop, Metronomy, Bikini 
Kill, Molchat Doma, Yard Act czy Natalie Bergman. 
Pamiętajcie, że bilety z 2020 i 2021 r. są nadal ważne. 

Przy okazji poszukiwania muzycznych wrażeń 
warto skorzystać z zielonej „infrastruktury” miasta, 
w którą Katowice są bardzo bogate. Wielu zaskakuje 
fakt, że Katowice to trzecie najbardziej zielone miasto 
w Polsce. Lasy, parki i stawy stanowią ponad poło-
wę jego powierzchni. Jest to jeden z ważniejszych 
czynników zapewniających wysoką jakość życia 
w mieście. Katowiczanie mają tego świadomość i z 
ochotą korzystają z bogactwa terenów zielonych – 
jeżdżąc na rowerze, rolkach, biegając czy pływając, 
również żaglówką czy kajakiem. Wiele osób ładuje 
swoje „baterie” właśnie w Lesie Murckowskim czy 
na Dolinie Trzech Stawów, porównywanej nieraz 
do nowojorskiego Central Parku. Ale również Park 
Kościuszki, czy park Zadole, w którym zlokalizowana 
jest jedna z największych tężni solankowych w re-
gionie cieszą się dużą popularnością mieszkańców.

Mówiąc o zielonych Katowicach, nie możemy 
zapomnieć o licznych działaniach podejmowanych 
w trosce o otaczające nas środowisko. Warto wspo-
mnieć chociażby o tym, że rewitalizowane są parki, 
urządzane nowe łąki, realizowane są projekty małej 
czy dużej retencji, nie ustaje walka ze smogiem, 
a ponieważ mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego im 
potrzeba – uruchomiono „zielony budżet obywa-
telski”, umożliwiający każdemu katowiczaninowi 
zgłoszenie własnego ekopomysłu.

Katowice potra� ą zachwycić przyjazną prze-
strzenią i jak przystało na miasto muzyki UNESCO 
zachęcić do udziału w festiwalach i koncertach – nie 
tylko tych z muzyką popularną, które już zostały 
przedstawione, ale również tych symfonicznych 
– w znakomitej sali Narodowej Orkiestry Symfo-
nicznej Polskiego Radia. Zapraszamy do stolicy 
województwa śląskiego, bo wszystkie muzyczne 
drogi prowadzą do Katowic!

Muzyczne Katowice polecają się na wakacje!

Wakacje to muzycznie idealny 
czas�na�to,�by�odwiedzić�
Katowice.�Topowi�artyści�oraz�
zróżnicowana�oferta�to�znak�
rozpoznawczy�licznych�fes��wali,�
które�odbywają�się�w�tym�czasie�
w Katowicach. Zapraszam do 
muzycznych Katowic! – Marcin 
Krupa, prezydent Katowic
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Nie wiem, kto mógłby odmówić takiej 
propozycji? Chyba nikt! A na pewno nie 
ten, kto zaczytał się w poezji laureatów 
Konkursu Turniej Jednego Wiersza. Tytuł 
został zainspirowany fragmentem utworu 
jednego z nich.

Ja zaczytałam się i na taką przygodę, by się 
„zgubić” i oddać przepięknej poetyckiej re� eksji 
przystaję z ochotą. Chwytam zatem za ręce laurea-
tów, oddając się pracy nad wydawnictwem pokon-
kursowym, poturniejowym: tomikiem poetyckim 
z ich wierszami. Nie spodziewałam się nigdy, że 
będzie to aż tak przyjemne. Aczkolwiek czytanie 
poezji przecież jest takie. Natomiast to co cieszy, 
zaskakuje, a nade wszystko wprowadza w nastój 
co najmniej błogi to fakt, że turniej ten cieszy się 
co roku ogromnym, a z edycji na edycję coraz 
większym zainteresowaniem, co świadczy o tym, 
że duch poezji bynajmniej nie ginie, ale jest wciąż 
obecny wśród nas, a poziom utworów świadczy, 
że ma się dobrze. W dobie wszelkich wypaczeń 
i degrengolady niemal zupełnej dla wszystkich 
wartości, to budujące! – Warto może by zadać 
pytanie, czy poezja kiedykolwiek miała się dobrze, 
czy była w modzie? To jeden ze sposobów upra-
wiania i uskuteczniania sztuki, wyrażania siebie. 
I to jest największa wartość. Nigdy nie była i nie 

jest w modzie, ale jest w stylu. Jak wiemy, mody się 
zmieniają, a styl zostaje – mówi Mikołaj Woźniak, 
autor wiersza „Chwyć mnie za rękę, chodźmy się 
zgubić”. I dodaje: - Czuję się absolutnie wygranym, 
bo jestem laureatem chyba najważniejszego kon-
kursu poetyckiego w Polsce. Cieszę się, że jestem 
w gronie tak wspaniałych autorów.

W temacie tym warto oddać się także i takiej 
refleksji, czy ten dzisiejszy świat wypaczeń ma 
wpływ na poezję? Nie od dziś chyba wiadomo, 
albo to tylko frazes, że najpiękniejsze utwory po-
wstają, gdy jest nam smutno, źle? - Miałam kiedyś 
tę przyjemność poznać i rozmawiać z Wisławą 
Szymborską – mówi Gabriela Łęcka, publicystka, 
dziennikarka, a publiczności MDK „Koszutka” 
szerzej znana jako gospodyni Klubu Podróżnika, 
która tradycyjnie już wraz z redaktorem Polskiego 
Radia Katowice Maciejem Szczawińskim, także 
poetą i literatem i dyrektor MDK „Koszutka” Lidią 
Gałęziowską zasiadła w jury. – Noblistka udzie-
lając mi wywiadu tuż po otrzymaniu Literackiej 
Nagrody Nobla, powiedziała wtedy: „Ciekawość, 
zdziwienie, jakiś rodzaj niełatwych spraw, które 
nas w życiu spotykają, to wszystko razem dopiero 
tworzy jakąś materię poezji”. I myślę, że właśnie 
ta materia dla poezji, o której mówi Szymborska, 
jest w wierszach naszych laureatów. No a w tym 
roku, to co dzieje się za naszą wschodnią granicą, 
mocno wybrzmiewa w utworach – podkreśla 
Gabriela Łęcka.

Wybrzmiewa miedzy innymi u zdobywcy pierw-
szej nagrody Tadeusza Knyziaka, który na � nał 
przyjechał z Warszawy. – Pierwsze tomiki wyda-
wałem pod pseudonimem Coobuz, ale w czasach 
cyberświata, odsłoniłem nazwisko, by móc kontak-
tować się z całym szeroko pojętym światem ludzi 
piszących – mówi Tadeusz Knyziak. – Poezja sama 
w sobie siedzi pod skórką, a cyberświat ją otwiera, 
odsłania. To są impulsy, momenty, na przykład 
odejście znanych osób jak Andrzej Wajda, czy ka-
tastrofa Smoleńska, wówczas napisałem trzy wiersze 
w przeciągu jednego dnia. To jest taka reakcja: 
zdarzenie = wiersz – zaznacza autor „O wiosnę 
nie pytaj”, który powstał wskutek wybuchu wojny 
na Ukrainie.

Warto podkreślić, że konkurs ten to, można po-
wiedzieć, sztandarowe i zawsze bardzo oczekiwane 
wydarzenie Miejskiego Domu Kultury „Koszutka”. 
Biorą w nim udział poeci amatorzy z całej Polski. 
W tym roku chociażby z Sopotu, Redy, Gdańska, 
czy Łomży.  Co ważne, wysyłane na turniej wiersze, 
nie mogą być wcześniej ani nigdzie publikowane, 
ani wysłane w poprzednich edycjach. A zatem, 
niewykluczone, że nowe utwory powstają specjalnie 
na ten właśnie �on�urs? O� cjalne rozstrzygnięcie 
Turnieju Jednego Wiersza i nagradzanie laureatów 
tradycyjnie już odbywa się w trakcie Nocy Świę-
tojańskiej, organizowanej na zakończenie sezonu 
MDK „Koszutka”. No czyż może być piękniejsze 
i bardziej poetyckie podsumowanie? No chyba nie. 

Noc Świętojańska cudownie romantyczna, która 
wydarza się na kanwie prasłowiańskiej legendy 
o poszukiwaniu kwiatu paproci, to noc dedykowana 
zakochanym, a jak literatura długa i szeroka, każdy 
poeta był zakochany. Nic dodać, nic ująć, tylko oddać 
się cudownej lekturze, do której gorąco zapraszam. 
Zaczytajcie się w poezji Turnieju Jednego Wiersza.

Tomik poetycki opracowany redakcyjnie został 
przez redakcję Gońca Górnośląskiego. Wydania 
tegorocznej i poprzednich edycji dostępne w sie-
dzibie MDK „Koszutka”.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Chwyć mnie za rękę, chodźmy się 
zgubić. Z przyjemnością!

Laureaci Turnieju Jednego Wiersza 2022

I Nagroda – Tadeusz Knyziak (Warszawa)

II�Nagroda��ex�aequo��-�Mikołaj�Woźniak�(Steblów)�

i�Arkadiusz�Stosur�(Kraków)

III�Nagroda�-�Renata�Diaków�(Nowogród�Bobrzański)�

Wyróżnienia:

Grażyna�Kulesza-Szypulska��(Łomża)

Grzegorz�Chwieduk�(Kępice)

Małgorzata�Osowiecka��(Sopot)

Katarzyna��Sierzputowska�(Gdańsk)

Tomasz�Albecki�(Reda)

Agnieszka�Kruszyńska�(Konstancin)

Michał�Musioł�(Katowice)

Iwona�Świerkula�(Warszawa)

Irena�Niedzielko�(Zalasowa)

Bożena�Donnerstag�(Chorzów)

Noc Świętojańską swoim występem uświetnił Kamil Franczak.
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„Za treści zawarte w publikacji do� nansowanej ze środków WFOŚiGW 
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja”.

Oni otworzą nowe zielone pracownie

Kto? Laureaci ósmej edycji 
konkursu „Zielona Pracownia’2022”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął bowiem 
konkurs, skierowany do szkół podstawowych i średnich 
z województwa śląskiego. 

I w tym roku to aż 70 szkół z terenu województwa 
śląskiego otrzymało do� nansowanie na stworzenie eko-
logicznych pracowni w ósmej edycji konkursu Zielona 
Pracownia’2022. A Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył na 
ten cel blisko 2,8 mln zł – najwięcej w historii konkursu! 
Finał wraz z uroczystym wręczeniem symbolicznych 
dyplomów potwierdzających do� nasowanie, odbył się na 
Zamku w Ogrodzieńcu. W plenerowej gali udział wzięło 
ponad tysiąc osób – zaproszonych gości, przedstawicieli 
gmin i miast oraz zwycięskich szkół, ale przede wszystkim 
uczniów z całego województwa.

- Ten konkurs organizujemy po to, aby wzrastała 
świadomość ekologiczna, bo edukacja od najmłodszych 
lat jest bardzo istotna. Im więcej postaw ekologicznych 
nauczymy się w młodości, tym mniej problemów ze 
środowiskiem będziemy mieli w późniejszych latach. 
To jest cel, który chcemy osiągnąć realizując  program 
Zielonych Pracowni – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes 
WFOŚiGW w Katowicach.

Na tegoroczny konkurs Zielona Pracownia wpłynęło 
129 zgłoszeń, z których wybranych zostało 70 projek-
tów. Celem konkursu jest do� nansowanie w formie 
dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni 
na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, eko-
logicznych, geogra� cznych, chemiczno-� zycznych czy 
geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz 
w szkołach średnich. Maksymalna kwota dotacji nie 
może przekroczyć 40 tys. zł.

To już ósma edycja konkursu Zielona Pracownia. 
Dzięki do� nansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
w szkołach województwa śląskiego powstało 439 pra-
cowni, których powstanie pochłonęło ponad 16,5 mln zł.

Lista laureatów znajduje się na: 
www.wfosigw.katowice.pl

A mowa o głuszcu. Okazały i bardzo rzadki ptak żyje w du-
żych i niedostępnych lasach. Zobaczcie jaki piękny! (patrz 
zdjęcie! Foto Mirosław Cichy).

I głuszce w opiekę bierze Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na ich ochronę 
gatunkową oraz edukację ekologiczną Fundusz przeznaczył bli-
sko 100 tysięcy złotych. Stosowne umowy między Funduszem 
a Nadleśnictwem Wisła, Lasy Państwowe zostały podpisane 
podczas wyjazdowej konferencji prasowej w Wychrczadeczce 
w Beskidzie Śląskim.

Właśnie tam Nadleśnictwo Wisła prowadzi, najważniejszą 
placówkę w kraju, zajmującą się reintrodukcją i hodowlą 
wolierową głuszca.

W konferencji uczestniczyli prezesi katowickiego Funduszu 
Tomasz Bednarek i Adam Lewandowski, oraz Damian Sie-
ber, p.o. dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Katowicach i Andrzej Kudełka, nadleśniczy Nadleśnictwa 
Wisła, Lasy Państwowe.

Skrajnie zagrożony wyginięciem

No niestety! Dlatego polowanie na te 
gatunki jest w Polsce prawnie zabronione!
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W wehikule re� eksji Adriana Robaka
ROZMOWA�Z�ADRIANEM�ROBAKIEM,�KOMPOZYTOREM,�TEORETYKIEM�MUZYKI,�ŚPIEWAKIEM�I�PROFESOREM�SZKOŁY�FILMOWEJ�IM.�KRZYSZTOFA�KIEŚLOWSKIEGO�

UNIWERSYTETU�ŚLĄSKIEGO�W�KATOWICACH.
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Słuchając Twojej najnowszej płyty „Ré� exions”, naszła mnie 
re� eksja taka: można powiedzieć, że wszystko zaczęło się od viola 
de gamba i klawesynu?

Adrian Robak: Tak, faktycznie tak było. To był początek tego 
procesu, który można nazwać komponowaniem. Był to - można 
by rzec - szatański pomysł na to…, by dawne instrumenty, jakimi 
są klawesyn i viola de gamba włożyć w garnitur nowej muzyki. 
Jest to raczej  rzadkość w dzisiejszej twórczości kompozytorskiej. 
Zawsze pojawia się takie pytanie, jak pisać dziś muzykę, która 
będzie komunikatywna, kiedy mamy natłok muzyki popularne 
j? Większość  społeczeństwa nie jest zaznajomiona z ważnymi 
artefaktami kultury muzycznej, więc nie może się odnieść ani do 
niej, ani do swoich doświadczeń uczestnictwa w koncertach takiej 
muzyki. Jak pisać utwory, które maja być całkowicie autorskie, 
a jednocześnie stanowić próbę odniesienia się do dawnych tech-
nik? To bardzo trudne pytanie dla kompozytora, jak to zrobić? 
Być może pomostem między przeszłością a współczesnością są 
właśnie te stare „narzędzia”, czyli instrumenty. Na tej płycie są 
takie fragmenty solowe, gdzie stare instrumenty są tak mocno 
eksploatowane. To już trzeba mieć bardzo poważne umiejętności 
techniczne, by nadać temu dobre brzmienie.

No, ale Ty chyba nie musiałeś się martwić o umiejętności tech-
niczne. Bardziej znakomitych muzyków do współpracy już chyba 
nie mogłeś zaprosić? Opowiedz, jak to się zadziało? 

AR: Annę i Krzysztofa Firlus znam od czasów studiów w Akademii 
Muzycznej. Z Anią byliśmy nawet w tej samej grupie. Natomiast po 
ukończeniu studiów nasze drogi się rozeszły. Ja przez 10 lat pracowałem 
w prawdzie na Akademii, ale nie była to praca regularna, bo byłem 
wykładowcą dochodzącym, współpracującym. Potem spotkaliśmy 
się dopiero przy okazji szkoły muzycznej, do której chodzą wspólnie 
nasze dzieci. Natomiast to, że oni zgodzili się na udział w moim 
projekcie - biorąc pod uwagę ich trasę koncertową, ich napięty gra� k 
koncertów, wypełniony różną aktywnością zawodową oraz ich poziom 
wykonawstwa - to jestem im ogromnie wdzięczny. 

W każde muzyczne przedsięwzięcie, na którego powodzenie się liczy, 
trzeba się w pełni zaangażować. Zwłaszcza jeżeli chodzi o rejestrację 
materiału dźwiękowego, który będzie globalnie dystrybuowany.  I oni 
właśnie powiedzieli, że bardzo chętnie zaangażują się w ten projekt 
w pełni. Dla mnie ten fakt był, jest sukcesem! Pisząc potem kompozycje, 
miałem takie poczucie, że cokolwiek bym nie napisał, niezależnie od 
tego, jakie byłyby te partie: trudne, skomplikowane, to oni byli gwa-
rancją, że będzie pełne zrozumienie dla mojego języka muzycznego.

Sam proces tworzenia nie zatem był najłatwiejszy. Dograć Wasze 
terminy, do tego jeszcze studio…

AR: To prawda, ale sam proces komponowania był poprzedzony 
studiami z instrumentami. Każdy kompozytor musi przejść takie 
studium, mimo że zna te instrumenty z odsłuchiwania muzyki, to 
jest to niezbędne. Techniczne kwestie związane z konkretnymi ele-
mentami gry, są bardzo ważne. Klawesyn był mi już znany, ale violę 
da gamba znałem tylko z koncertów i nagrań. Krzysztof, który gra 
właśnie na viola de gamba, pokazywał mi  te viole, które posiadał, ich 
brzemienia, barwy, techniki, jak można grać i co jest trudne. Dawał 
mi uwagi, sugestie, bardzo wsłuchiwał się w moje potrzeby i to było 
dla mnie też bardzo istotne na etapie prekompozycji. Dla mnie praca 
nad tą płytą byla…poligonem dla różnych doświadczeń, zwłaszcza 
z technikami kompozytorskimi. 

Opowiedz więcej o tych instrumentach? 
AR: Viola de gamba, instrument dawny strunowy, smyczkowy 

z rodzin instrumentów, z których kontrabas. Wiolonczela pośrednio 
z violi da gamba ale bardziej z violi da braccio. Viola de gamba ma 
bardzo ciekawą, szlachetną, a nawet wyjątkowo harmonijną barwę. 
W czasach baroku i czasach późniejszych grywano na niej bardzo 
chętnie. Powrót zatem do tego intrumentu wydaje się nieprzypad-
kowy właśnie z powodów brzmieniowych.  Może powinienem się 
odnieść bardziej do lat 70. XX wieku, ponieważ dopiero wówczas 

rozpoczęto nagrywać tensposób wykonawstwa (w latach 50 XX to 
się rodziło koncepcyjnie). W Polsce w zasadzie od niedawna, od 
około 10 lat, jesteśmy świadkami takiej potrzeby wykonawstwa 
historycznego muzyki dawnej zgodnego z konwencjami tamtych 
epok. Oczywiście nie można zapominać o Lilianie Stawarz, Ca-
meracie Silesia czy {oh!} Orkiestrze Historycznej. Jednak dopiero 
od niedawna jest bardzo popularne i niemal wszystkie Akademie 
Muzyczne dodały kierunki kształcenia odnoszące się do historycz-
nego wykonawstwa muzyki. Stąd też instrumenty te powróciły na 
panteon tych wykorzystywanych na estradach w Polsce. A Krzysztof 
Firlus uchodzi obecnie za najważniejszego z nauczycieli viola de 
gamba w Polsce. Poza tym, że jest świetnym kontrabasistą, grającym 
w Narodowej Orkiestrze Polskiego Radia, jest wykładowcą violi 
da gamba na Akademii Muzycznej w Krakowie i kontrabasu na 
Akademii Muzycznej w Katowicach.

Klawesyn, na którym gra Ania, to też instrument dawny, ale zarówno 
z nazwy, brzmienia, jak i wyglądu bardziej chyba znany. Zwłaszcza 
instrument, który posiada Ania ma interesującą dyspozycję, ponieważ 
poza znanym brzmienie potra�  on naśladować brzmienie lutni (Ania 
korzystała z tego wyjątkowego brzmienia podczas nagrań).  Osoby 
nie znające tego instrumentu ani z wyglądu, ani z brzmienia mogą 
nazwać go dziwnym fortepianem, ale ciekawe jest to, że to właśnie 
na ten instrument powstało tysiące kompozycji, w tym dzieła Jana 
Sebastiana Bacha. To dzięki temu instrumentowi rozwijała się mu-
zyka kilku epok i powstał fortepian.Ania gra też na organach i gra 
w orkiestrze historycznej.

Twoja, Wasza płyta zaprasza słuchacza zatem w sinusoidlaną 
podróż wehikułem czasu? 

AR: Tak, są na niej echa czasów minionych. Cała płyta składa się 
z czterech cyklów posiadających zróżnicowaną strukturę, napięcia 
i… emocje. Występuje w nich nie tylko viola de gamba w swojej 
basowej odmianie, ale też najmniejsza z rodziny wiol: pardessus de 
viole. Taka ciekawostka, że był to instrument dla dam, którym nie 
wypadało grać na instrumencie trzymanym między nogami. Co 
więcej, utwór, w którym pojawia się ten instrument, jest pierwszym 
w dziejach polskiej literatury, jaki powstał właśnie na pardessus de 
viole. We Francji powstało wiele takich utworów, natomiast w Polsce 
nie. Pierwszy cykl stanowi odniesienie się, może i medytację nad 
tym, co nas czeka w przyszłości, stąd też odniesienie do kosmicznej 
podróży. Niektóre fragmenty są może bardziej patetyczne, inne 
żywiołowe i niespokojne, a jeszcze inne skłaniające do zadumy. 
Pozostałe cykle zawierają utwory na kontrabas i organy. Ostatni 
cykl - na kontrabas i organy - tematycznie wprowadza wątek poszu-
kiwania grobu mistrza. Oparty został na legendzie o poszukiwaniu 
nie tylko tej persony, ale także ładu wewnętrznego, wewnętrznej 
harmonii takiej, w której uwidocznią się równowaga niczym yin 
i yang. A jeśli chodzi o sinusoidę, to faktycznie płyta ma taką ciekawą 
konstrukcję. Wynika to zawsze zadawanego pytania: jak ułożyć dane 
ścieżki, w jakiej kolejności na płycie? To problematyczne zarówno dla 
twórcy, jak i producenta. W przypadku tej płyty z góry wiedziałem, 
że to będzie taka kolejność. Byłem tego pewny.

Krążek stworzyło Wasze trio, ale w wydanie zaangażowało się 
bardzo wiele osób?

AR: Oj tak! Lista jest bardzo długa. Za pośrednictwem Gońca Gór-
nośląskiego składam serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji 
nagrania naszej płyty: Jego Magni� cencji prof. dr. hab. Władysławowi 
Szymańskiemu – Rektorowi Akademii Muzycznej im. K. Szymanow-
skiego w Katowicach, Tomaszowi Ignalskiemu – Dyrektorowi Chorzow-
skiego Centrum Kultury w Chorzowie, Księdzu Krystianowi Kukowce 
– proboszczowi para� i pw. św. Antoniego z Padwy w Chorzowie,
Kanonikowi honorowemu Kapituły Metropolitalnej Katowickiej. 
Nie udałoby się to też bez wsparcia � nansowego dr. hab. Krzysztofa 
Marka Bąka, prof. UŚ – Dziekana Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (� lii w Cieszynie), dr hab. 
Magdaleny Szyndler, prof. UŚ – dyrektor Instytutu Sztuk Muzycznych 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (� lii w Cieszynie). Chciałbym 
też podziękować dr hab. Krystynie Doktorowicz, prof. UŚ – Dziekan 
Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, Damianowi Jamborowi – głównemu specjaliście ds. 
merytorycznych Chorzowskiego Centrum Kultury, Izabeli Jaron – 
Komendant Straży Miejskiej w Chorzowie oraz Łukaszowi Kucowi, 
Dawidowi Apelowi, Dawidowi Chlebkowi, Hubertowi Ledwigowi 
i Piotrowi Purchli. Płyta jest do nabycia w księgarniach Empik, a także 
bezpośrednio u wydawcy płyty DUX, a odsłuchać ją można także 
w Internecie za pomocą platform: Spotify, Tidal, Apple Music i innych. 

ROZMAWIAŁA 
HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK
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Adrian�Robak:�kompozytor,�teoretyk�muzyki�i�śpiewak,�profesor�w�Szkole�

Filmowej�im.�K.�Kieślowskiego�(wcześniej�Wydział�Radia�i�Telewizji)�

Uniwersytetu�Śląskiego�w�Katowicach.�Od�2022�roku�pełni�funkcję�

Prodziekana�ds.�Umiędzynarodowienia�i�Organizacji�w�tejże�uczelni.�

Współpracował�z�wybitnymi�muzykami�i�zespołami�sceny�polskiej�

(np.�Narodowa�Orkiestra�Symfoniczna�Polskiego�Radia�w�Katowicach)�

i�europejskiej�(np.�Wiener�Symphoniker).�Koncertował�w�najważniej-

szych�salach�koncertowych�w�Polsce�(np.�Filharmonia�Narodowa�

w�Warszawie)�i�na�świecie�(np.�Gran�Teatro�La�Fenice�w�Wenecji,�

Lincoln�Center�–�New�York�Philharmony�w�USA,�Bregenzer�Festspiele�

w�Austrii,�Canterbury�Cathedral�w�Wielkiej�Brytanii).�Wcześniej�pełnił�

funkcję�akompaniatora�i�śpiewaka,�obejmując�stanowisko�asystenta�

dyrektora�w�Zespole�Śpiewaków�Miasta�Katowice�„Camerata�Silesia”.�

Był�także�wykładowcą�Wydziału�Nauk�o�Ziemi�Uniwersytetu�Śląskiego,�

prowadząc�zajęcia�z�Emisji�Głosu,�a�także�wykładowcą�na�Akademii�

Muzycznej�im.�K.�Szymanowskiego�w�Katowicach.�Propedeutyka�Mu-

zyki�Współczesnej,�Estetyka�Muzyki,�Kształcenie�Słuchu).�Organizator�

koncertów�i�laureat�wielu�nagród.
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Śniadanie? Tylko w Ogrodzie! 
W Miejskim Centrum Kultury im. Henryka 
Bisty w Rudzie Śląskiej. Wystartowała jed-
na z najmilszych letnich imprez instytucji 
Ogród Śniadaniowy. Bo koniec sezonu ar-
tystycznego bynajmniej nie oznacza wa-
kacyjnej kanikuły. Wręcz przeciwnie!

Najmilsza i tradycyjna, bo Ogród Śniadaniowy… 
w ogrodzie Miejskiego Centrum Kultury im. Hen-
ryka Bisty, a już wkrótce Śląskiego Teatru Impresa-
ryjnego, to wydarzenie które w okresie wakacyjnym 
odbywa się co roku. Dedykowane całym rodzinom, 
w piknikowej atmosferze. Ciekawych aktywności nie 
zabraknie i tym razem, na które zaprasza dyrektor 
Katarzyna Furmaniuk. – Ogrody Śniadaniowe to 
wakacyjny czas odpoczynku dla całych rodzin, 
podczas którego można przypomnieć sobie zabawy 
z dzieciństwa, porozmawiać z pasjonatami, nauczyć 
się origami czy zrobić naszyjnik z makaronu. Wielu 
atrakcjom towarzyszyć będzie pyszne menu śnia-

daniowe serwowane przez ogrodowy pub. To także 
dla nas, pracowników, czas bezcennych rozmów 
o potrzebach kulturalnych z naszymi mieszkańcami 
w każdym wieku  – podkreśla Katarzyna Furmaniuk.

BO ATRAKCJI CZEKA MOC! 

Sezon artystyczny natomiast 2021/2022 mimo 
obostrzeń pandemicznych, okazał się też dla MCK-u 
bardzo udany. – Okres pandemii nie był łaskawy dla 
instytucji kultury i w związku z tym sezon niewąt-
pliwie był trudny – mówi Katarzyna Furmaniuk. 
– Zaskakujące zatem, że tak wiele projektów udało 
się zrealizować z powodzeniem. Cieszymy się, że 
publiczność do nas wraca, a najlepszym wabikiem 
jest oczywiście dobry, ciekawy i różnorodny reper-
tuar – podkreśla dyrektor MCK-u.

I rzeczywiście repertuar był taki. Wzbogacił się o wiele 
nowych przedsięwzięć. – Stworzyliśmy zupełnie nową 
pozycję repertuarową, jak na przykład Kawiarenkę Ar-
tystyczną, w której spotykamy się z artystami: osobami 
ze środowiska muzycznego, teatralnego, � lmowego. Na 

tym polu zacieśniliśmy współpracę z Gońcem Górno-
śląskim. Gospodynią spotkań jest bowiem redaktor 
naczelna gazety – zaznacza Katarzyna Furmaniuk. – 
Bardzo się cieszę, że udało się otworzyć Filharmonię 
Seniora, czyli cykliczny program edukacyjny muzyczny 
dla seniorów. I drugi program – również pod kierowni-
ctwem dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych II stopnia 
Mirosława Krauze – Dzieciak w Filharmonii – dodaje. 
Czyli zarówno seniorzy, jak i juniorzy z Rudy Śląskiej 
mogą zatem zdobywać muzyczną wiedzę w przestrze-
niach Miejskiego Centrum Kultury. – Edukujemy tak 
naprawdę od poczęcia – żartuje dyrektor Furmaniuk. – 
Przypomnijmy, że kontynuujemy też nasz cykl Maluchy 
w Krainie Dźwięku. Nie brakuje też edukacji teatralnej. 
Mamy dwie bardzo dobre grupy – młodzieżową, którą 
prowadzi aktorka Małgorzata Bismor oraz grupę dzie-
cięcą, która rozwija się teatralnie pod okiem świetnego 
edukatora Anny Białoń. W MCK działa także teatr, 
w którym aktorami są seniorzy.

Warto przypomnieć też i produkcje teatralne. 
Rudzka Jesień Kulturalna zainaugurowana zo-

stała pod szyldem Dzikiego Zachodu. „Szeryf 
z Fryn City” w reżyserii Zbigniewa Stryja przyciąga 
bezustannie prawdziwe tłumy. To drugi po „Gita 
story” stworzony specjalnie dla rudzkiej sceny 
spektakl. – Produkcje te okazały się po prostu 
hitem, w których kluczem do serca rudzian okazała 
się śląska godka – zaznacza Katarzyna Furmaniuk. 
Nie jest tajemnicą, że w przygotowaniu jest trzecia 
premiera „Heksy z hołdy”. Czekamy zatem nie-
cierpliwie! – W przyszłym sezonie będzie jednak 
nie tylko po śląsku i komediowo, ale także będzie 
i coś z klasyki – zdradza co nieco z planów na nowy 
sezon Katarzyna Furmaniuk.

Jak mówi Katarzyna Furmaniuk, ogromnie cie-
szy fakt, że sami pracownicy MCK-u w minionym 
sezonie byli tak bardzo twórczy. Za ich sprawą 
powstały aż dwa spektakle, które również zostały 
bardzo ciepło i entuzjastycznie przyjęte.

A zatem do zobaczenia! W przyszłym sezonie, 
a już teraz w Ogrodzie Śniadaniowym.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Na�spodziewane�lipcowe�upały�chciałbym�Państwu�

zaproponować�doskonałą�tartę….��z�jakże�popularnym�

na�śląsku�warzywem…,�a�mianowicie�oberibą�(kalarepa�

-�dla�tych,�co�nie�znają�śląskiego).

Nasza�tartę�wzbogacimy�pomidorami�malinowymi�

i�serkiem�rico��a.

Potrzebne�składniki�to�:�

Na�kruche�ciasto:�

175�g�mąki�pszennej�

125�g�masła�

1�łyżka�wody�

Łyżeczka�soli�ziołowej�

(możemy�zaoszczędzić�sobie�pracy�i�kupić�gotowe�

ciasto�na�tartę)

Na�farsz:�

4�pomidory�malinowe

2�kalarepy

2�jajka�

250�g�sera�rico��a�

1�duży�jogurt�grecki�

3-4�ząbki�czosnku�

Ser�pleśniowy�

1�łyżka�suszonych�ziół�prowansalskich�

Garść�świeżych�listków�bazylii�

Sól�i�pieprz�

Oliwa�

Zaczynamy�od�przygotowanie�ciasta.

Składniki�na�ciasto�zmieszaj�ze�sobą�do�otrzymania�

jednolitej�masy,�którą�następnie�włóż�na�15�minut�do�

zamrażarki.�Następnie,�wyjmij�ciasto�z�zamrażalnika,�

rozwałkuj�i�oprósz�mąką�rozkładając�w�formie�na�papie-

rze�do�pieczenia.�Możesz�delikatnie�nakłuć�je�widelcem.�

Wstaw�do�piekarnika�nagrzanego�na�180�stopni�na�około�

25�minut.�(�lub�wykorzystaj�gotowe�ciasto�)�

Aby�ciasto�się�nie�podniosło�dobrze�jest�wsypać�do�

jego�pieczenia�suchą�fasolę�

Kiedy�spód�do�tarty�się�piecze,�przygotowujemy�farsz.�

Kalarepę�obieramy�liście�płuczemy,�wszystko�kroimy�

w�kosteczkę,�do�osolonego�wrzątku�wrzucamy�najpierw�

pokrojoną�kalarepę,�gotujemy�około�15�minut,�następnie�

dorzucamy�pokrojone�liście�z�łodygami�i�gotujemy�jeszcze�

5�minut�na�bardzo�wolnym�ogniu.�Na�rozgrzanej�patelni�

podsmażamy�czosnek�z�posiekaną�cebulą.�Następnie�

dodaj�pokrojone�kawałki�pomidorów.�Dopraw�ziołami,�

pieprzem�i�solą.�W�średniej�misce�połącz�jajka,�rico��ę,�ser�

pleśniowy�i�jogurt.�Całość�wymieszaj�i�przypraw�szczyptą�

soli�i�pieprzu.�Następnie�wyjmij�ciasto�z�piekarnika,�wy-

kładając�na�jego�spodzie�pomidory,�przykrywając�masa�

jajeczną�wraz�z�zawartością�patelni.�Całość�wstaw�do�

piekarnika�nastawionego�na�200�stopni�na�20-25��minut,�

aż�farsz�się�zetnie�i�będzie�złocisty.�Tak�przygotowana�

tarta�w�połączeniu�z�lekką�sałatą�rzymską,�stanowi�

bardzo�dobry�lunch�na�upalne�dni.

8
warto�wiedzieć  Nr 7 (88) l 14 lipca 2022 r.

p r o m o c j a

Tarta�z�kalarepą
pomidorami�i�rico��ą�

LANGFORT POLECA:



CZAS 
NA� OCHŁODĘ�
W�MYSŁOWICACH�

Od�początku�se-
zonu,�ochłodę�pod�
deszczownicami�
można�znaleźć:
na�Rynku�
w�Parku�
Zamkowym
przy
Placu�Wolności

Zapraszamy

dzieje�się�w�Mysłowicach Nr 7 (88) l� 14�lipca�2022�r.www.goniec-gornoslaski.pl 9
p r o m o c j a

PRACA�W�MPWIK�MYSŁOWICE�!
Sprawdź,�czy�jest�to�idealna�oferta�dla�Ciebie!
Zapoznaj�się�z�ogłoszeniami�na�stronie�www.mpwikmys-

lowice.pl�i�aplikuj.�

Zapraszamy�na�Pyszną�Mysłowicką�Kranówkę�do�Parku�Zamkowego�
Weź�ze�sobą�swój�bidon�lub�kubek�wielorazowy�i�pij�do�woli.
Publikujemy�wyniki�badań�wody�pobranych�z�poidełek�w�czerwcu.
Mysłowicka�Kranówka�jest�na�bezpieczna�i�smaczna.



Trudno o lepszy tytuł wystawy autorstwa Szymona Duczka, 
siemianowiczanina, artysty, dotychczas poświęcającego więk-
szość swojego czasu gra� ce komputerowej, czy poligra� i, który 
zdecydował się w 2016 roku w końcu postawić na malarstwo. 
I choć przygoda ta nie trwa długo, to twórca już doczekał się 
pierwszej wystawy swoich prac. 

A na wystawie można oglądać rysunki wykonane techniką 
„długopis na papierze”, jednak przede wszystkim obrazy w stylu 
abstrakcyjnym, stworzone za pomocą akrylu na płótnie. Wśród 
nich są prace przedstawiające wodę, światło, a także sekret, czy 
złoto. Celem autora była prezentacja słów w formie kształtów, 
czego dotąd nikt jeszcze nie zrobił.

Wszystkie wystawione prace wzmagają kreatywność oglą-
dających, a przy ich tworzeniu korzystano z rozwiązań,  które 
sprawiły, że każdy mógł je interpretować na własny sposób. 
Dzięki temu wernisaż stał się miejscem wymiany myśli oraz 
odczuć ludzi o różnych gustach czy upodobaniach. Swoimi 
spostrzeżeniami można było się dzielić z innymi gośćmi, jak 
i samym autorem. Wernisaż przyciągnął bowiem pasjonatów 
sztuki i całą elitę Siemianowic Śląskich. Były powitania, podzię-
kowania. Redaktor Naczelna Gońca Górnośląskiego, Hanna 
Grabowska-Macioszek została wyróżniona tego wieczoru 
przez gospodarza wydarzenia - Szymon Duczek dziękował 
między innymi za opisanie jego działalności w lutowym nu-
merze naszej gazety oraz wyraził wdzięczność za zaufanie, 
jakim go obdarzyła. Tę nieprzeciętną wystawę będzie można 
bezpłatnie podziwiać do 8 sierpnia siedzibie centralnej MBP 
w Siemianowicach Śląskich (w godzinach otwarcia biblioteki). 
Wyjątkowe emocje, które wywołuje, są zdecydowanie warte 
przeżycia. Serdecznie polecamy.

PATRYCJA BIENIEK
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...

Rano�obudził�mnie�śpiew�ptaków

w�słuchawkach�rzewne�tony�skrzypiec�

pociąg�relacji�Wrocław-Kraków

za�oknem�ciepły�jasny�lipiec

W�tęsknoty�rytm�układam�słowa

w�rymy�leniwe�od�upału

a�w�głowie�słyszę�wciąż�od�nowa

skargi�co�bliskie�są�banału

Wieczorem�hotel�obcy�pokój

i�szklanka�ginu�obok�kartek

dzwoni�lód�w�szklance�jak�niepokój

i�pytam�ile�co�jest�warte?

Walizka�nie�jest�śladem�domu

czas�poganiany�już�nie�wróci

i�sobie�szepczę�po�kryjomu

jak�minąć�to�co�chce�zasmucić?

Trzeba�się�latem�rozkołysać

dla�bliskich�zrobić�to�dla�siebie

wtedy...wesołe�wiersze�pisać

i�dobry�gwiazd�szukać�na�niebie

 ZBIGNIEW STRYJ

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ANNY SZANECKIEJ ZAPRASZA: 

Kształt Słowa. Obrazy Osobliwe

Nowy singiel Slow Sunset, inny niż poprzednie z kilku powodów. 
Tekst autorstwa Ani Bratek jest po polsku, a muzycznie utwór 
odbiega od stylistyki znanych wcześniej piosenek. Wszystko to 
z bardzo konkretnej przyczyny - trudno pozostać obojętnym na 
to, co dzieje się w otaczającym nas świecie. Slow Sunset zadaje więc 
poważne pytanie, bo wierzy, że jeszcze jest czas, by znaleźć właściwą 
odpowiedź. Gościnnie wraz Anią występuje niezwykła kobieta - Ajda. 
Ajda Wyglądacz na co dzień jest basistką zespołu Francis Tuan. 

Co ja powiem 
muzyka - Slow Sunset
tekst - Ania Bratek
realizacja partii wokalnych - Vojto Monteur
mix i master - Jacek Miłaszewski produkcja muzyczna - Maciej 

Nestor 
Link do singla na wszystkich platformach streamingowych
https://agoramuzyka.� m.to/SlowSunsetCo
Slow Sunset Bio
To było w marcu 2020. Wszystko zamknięte, uwięzieni w czterech 

ścianach. Tego dnia Ania Bratek (voc) przez okno z utęsknieniem 
obserwowała zachód słońca - piękny i surrealistyczny. U siebie, 
w Katowicach. Nie wiedziała jeszcze, że gdzieś tam we Wrocławiu, 
Maciek Nestor (bas) robi dokładnie to samo.

Slow Sunset zaczęło się niespodzianie. W trzy miesiące Ania 
z Maćkiem napisali 10 utworów. Zdalnie. Ale tak, jakby znali się lata. 

To była forma odpoczynku od niewiadomej związanej z pandemią. 
To był rodzaj niespotykanego wręcz porozumienia. Przepuszczali 
przez swoją wrażliwość i muzyczny background to, co działo się 
dookoła. Dlatego stylistycznie Slow Sunset oscyluje wokół indie 
soulu, psychodelii i indie rocka, a odrealnione i psychodeliczne 
zachody słońca zostały ze Slow Sunset na dłużej.

Do zespołu przyłączyli się Łukasz Szymański (gitara) oraz Do-
minik Jaske (perkusja), a potem kwartet zagrał swój pierwszy 
koncert online, a jakże! W ramach V sessions wspieranego przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadeszły były 
kolejne. Pierwszy singiel Ease & Flow ma już ponad 200k odsłuchów 
na Spotify, a zespół ma za sobą koncerty nie tylko w Polsce, ale i w 
Czechach, Niemczech i Kanadzie.

Slow Sunset to celebrowanie chwili, szukanie niesamowitych 
‘zbiegów okoliczności’ i wkraczanie w międzyczas

https://spoti.� /3F44Vch 
https://www.facebook.com/SlowSunsetMusic/ 
https://www.youtube.com/slowsunsetmusic 
https://slowsunset.pl/ 

„Co ja powiem” 



Lepiej zatem uważać! No chyba nikt nie chciałby podzie-
lić losu wędrowca ballady Bolesława Leśmiana „Topie-
lec”? No ja nie! 

Myślę, że ostrożność tutaj jak najbardziej zalecana! A szczególnie że 
na Śląsku dawne wierzenia demonologiczne są nadal bardzo mocno 
„żywe”. Rusałki, Utopki… Nie kojarzą się raczej dobrze i stanąć z nimi 
oko w oko? Na żywo! Nie chciałabym! I nawet wolę o tym nie myśleć! 
Bo moja wyobraźnia nasuwa mi obrazek co najmniej makabryczny! 
Chcę za to słuchać utworów poetyckich i nie tylko, dotyczących właś-
nie słowiańskich legend. I z taką propozycją wychodzi mi naprzeciw 
Nina Siwy, aktorka, poetka, autorka cyklu „Ze sztuką mi do twarzy”, 
który przez cały sezon artystyczny odbywał się w Chorzowskim 
Centrum Kultury. Finałowe spotkanie poświęcone Słowianom, albo 
raczej Sławianom i ich wierzeniom w oparciu o najpiękniejsze teksty 
polskiej i zagranicznej literatury odkrywa dla mnie świat zupełnie 
czarodziejski, magiczny i taki, o którym tak naprawdę wiem niewiele. 
Zgłębiamy wnikliwie mitologię grecką, rzymską, rzadziej skandy-

nawską (tu bardziej przez widowiskowe hollywoodzkie produkcje 
kinowe), tymczasem nasza słowiańska, jakże jest piękna, jaka ciekawa 
i co ważne taka bez ucinania głów, wyjadania wątroby, wrzucania do 
Tartaru i innych krwawych praktyk… No tu co najwyżej porwie nas, 

albo rzuci urok jakaś zwiewna kusicielka… Albo inny Dusiołek. No 
to już trudno, jak pech, to pech… Niemniej tu wszystko zaczęło się od 
jaja… Zatem jest jedność, harmonia, spójność… Wszystko współgra… 
Szczególnie w taką noc, kiedy każdy kogoś kocha, albo wydaje mu 
się, że tak jest… W tę jedną jedyną noc w roku – Noc Kupały nikomu 
nigdy nie powinno być smutno, bo to wyjątkowy czas radości, mi-
łości, puszczania wianków, a nawet poszukiwania mitycznej rośliny 
– kwiatu paproci… - W zupełnie innej niż sala lekcyjna przestrzeni, 
teatralnej – można inaczej posmakować poezji, poczuć ją – mówi 
Nina Siwy. – Poezja wymaga ciszy, bo to właśnie w ciszy odzywa się 
głos serca. Czytanie jej przy przygaszonym świetle, daje szansę prze-
życia, nie tylko poetyckiego, bo w trakcie spotkań „Ze sztuką mi do 
twarzy” czytamy nie tylko wiersze, ale i prozę w muzycznej oprawie. 
Cały ten entourage sprzyja re� eksji, czuciu, przeżywaniu – zaznacza 
pomysłodawczyni cyklu.

 Kolejne spotkania z poezją i prozą już we wrześniu. Zachęcam do 
śledzenia naszych łamów, co, gdzie i kiedy? I gorąco polecam, niczym 
skok przez ognisko w Noc Kupały, „Ze sztuką mi do twarzy”.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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NASZE RECENZJE

Zieleń wabi, kusi, udusi, pozwoli się zatracić… Czyli słowiańskie 
bajania nie tylko nocą
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Chorzowskie IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skło-
dowskiej-Curie właśnie kończy realizację trzyletniego 
projektu współpracy europejskiej „Podstawy autonomii 
uczniów w myśleniu i działaniu” w ramach programu Era-
smus+. 

Współpraca obejmowała szkoły z Turcji, Włoch, Północnej Macedonii 
i Grecji. Głównym założeniem projektu było budowanie świadomości 
i autonomii uczniów, poszerzanie ich kompetencji z zakresu współdzia-
łania w grupie oraz rozwój kreatywności i kompetencji informatycznych. 
Projekt był związany z przygotowaniem młodych ludzi do świadomego 
obywatelstwa, rozwijaniem umiejętności krytycznego myślenia, komunikacji 
i poszerzaniu umiejętności społecznych uczniów, a także promowaniem 
wartości europejskich - tolerancji, szacunku i demokracji. 

Jak podkreślają sami uczniowie, projekt stał się dla nich przepustką do 
zdobycia nowych umiejętności, do szerszego spojrzenia na świat, przeła-
mania barier językowych, a przede wszystkim zainteresował ich tematami 
europejskimi. 

Każda wizyta w krajach partnerskich miała swój temat przewodni i to 
wokół niego oscylowały wcześniejsze przygotowania uczniów. 

W trakcie pierwszej wymiany w Polsce skupiliśmy się na temacie imi-
gracji oraz praw człowieka. Bardzo ciekawym doświadczeniem był udział 
w warsztatach na temat krytycznego myślenia oraz walki z fake newsami. 
Zostaliśmy wyposażeni w konkretną wiedzę dotyczącą tego jak bronić się 
przeciw manipulacji, jak wery� kować informacje, a przede wszystkim 
uświadomiliśmy sobie problem dezinformacji. Był to czas intensywnych 
działań projektowych, warsztatów, debat, a także poznawania dziedzictwa 
kulturowego naszego regionu i kraju. Odwiedziliśmy Muzeum Śląskie 
w Katowicach, Nikiszowiec, a także „Wolkę”, miejsce spotkań chorzowskiej 
młodzieży. Odbyliśmy również całodzienną wycieczką do Krakowa, zwie-
dziliśmy Wzgórze Wawelskie, Katedrę oraz Podziemia Rynku. Ostatniego 
dnia cała grupa odwiedziła były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny 
w Oświęcimiu. 

Tuż przed wybuchem pandemii, pod koniec lutego 2020 udaliśmy się do 
szkoły partnerskiej Gazipasa Fen Lisei w Turcji w pobliżu Alanii. Tematem 
spotkania były Indywidualne Prawa Człowieka. Uczniowie przed wyjazdem 
zebrali niezbędną dokumentację dotyczącą tego zagadnienia, przygotowali 
plakaty przedstawiające sytuację w Polsce, a także opracowali prezentacje 
zawierające dane statystyczne oraz główne kwestie związane z powyższą 
tematyką. Każdy kraj partnerski przedstawił również krótką sztukę w języku 
angielskim obrazują własne podejście do zagadnienia. Uczniowie uczestniczyli 
również w warsztatach, podczas których w grupach międzynarodowych 
pracowali nad wybranym aspektem związanym z prawami indywidualnymi 
człowieka, zaprezentowali go gra� cznie oraz przedstawili całej społecz-
ności uczniowskiej. Dużym atutem naszej mobilności była możliwość 
zakwaterowania uczniów u rodzin tureckich. Nasi licealiści doświadczyli 
pełnego zanurzenia w kulturze tureckiej, delektowali się specjałami kuchni, 
poznawali sposób bycia tureckich nastolatków, a przede wszystkim cały czas 
komunikowali się w języku angielskim. 

Oprócz ciężkiej pracy projektowej był czas również na poznanie naj-
ważniejszych zabytków Alanii, odwiedziliśmy także Side oraz Aspendos. 
Niestety pandemia zmusiła nas do zawieszenia działań projektowych i ko-
lejna mobilność miała miejsce dopiero we wrześniu 2021. Udaliśmy się na 
spotkanie z partnerami do Grecji. Docelowym miejscem spotkania było 
Xanthi, niewielka miejscowość w północno-wschodniej Grecji. W pierw-
szym dniu zajęć w liceum w Xanthi czekało nas bardzo serdeczne powitanie 
i zwiedzanie szkoły. Mieliśmy okazję uczestniczyć w lekcjach między innymi 
chemii, � zyki i wychowania � zycznego. Byliśmy pod wrażeniem zaanga-
żowania uczniów w pracę na lekcji, ich motywacji oraz poziomu języka 
angielskiego. Następnie przyszła kolej na naszą aktywność – omówiliśmy 
wcześniej przygotowane prezentacje na temat demokracji i poszanowania 
praw człowieka w poszczególnych krajach. Niezmiernie ciekawe było 
podejście każdej szkoły do zagadnień projektowych, każda grupa uczniów 
zwróciła uwagę na inny aspekt, w sposób zróżnicowany rozwinęła temat 
spotkania. W tym dniu był również czas na zajęcia integrujące grupę, wy-
mianę opinii i faktów na temat funkcjonowania szkół, sytuacji politycznej 
i ekonomicznej w krajach uczestniczących w projekcie. Ważnym elementem 

kolejnego dnia wizyty w szkole było przedstawienie artystycznego podejścia 
do problematyki demokracji i praw człowieka. Były wiersze uczniów, ich 
autorskie piosenki, plakaty ukazujące ich podejście do tematu. Pokazano 
również wywiady z przedstawicielami mniejszości narodowych przepro-
wadzone w szkołach uczniów. Mieliśmy również możliwość zapoznania 
się z sytuacją imigrantów oraz poszanowaniem praw człowieka podczas 
wizyty w Urzędzie Miasta w Xanthi. 

Nasza wizyta ob� towała również w wydarzenia artystyczne, kulturalne 
i kulinarne. Poznaliśmy historię, tradycje, kuchnię Grecji, zwiedziliśmy 
Kavalę, Muzeum Archeologiczne w miejscowości Abdera, groby macedoń-
skie. Mieliśmy również okazję zaprezentować nasze umiejętności aktorskie, 
wcielając się w role Antygony i Kreona w antycznym teatrze w Philippi. 

Stosunkowo szybko nastąpiła kolejna wizyta, bo już po dwóch miesiącach 
mogliśmy się spotkać we Włoszech, w szkole partnerskiej w Chieti i deba-
tować na temat praw człowieka oraz kwestii związanych z  dyskryminacją. 
Reprezentanci poszczególnych krajów przedstawili również wybrane wiersze 
i dzieła literackie poświęcone tym zagadnieniom. Każdy zespół przeprowa-
dził przed wymianą dokładne badania na temat poruszanych zagadnień 
związanych z poszanowaniem praw człowieka, dzięki czemu spotkanie było 
niezwykle owocne. Pomimo niesprzyjającej pogody uczestnicy projektu 
zwiedzili historyczną część miasta Chieti, Muzeum Archeologiczne oraz 
Palazzo de Mayo. Mieli również okazję odwiedzić średniowieczne miasteczko 
Bucchianico, gdzie poznali tajniki produkcji oliwy, a także uczestniczyli 
w pokazie średniowiecznych sztuk walki. Aby lepiej poznać miasto go-
spodarzy, zorganizowano dla nas grę terenową. Ostatniego dnia pobytu 
włoscy uczniowie w towarzystwie uczniów wszystkich szkół partnerskich 
odśpiewali pieśni związane z tematem spotkania. Jedną z atrakcji wyjazdu 
było całodniowe zwiedzanie Rzymu wspólnie z uczniami i nauczycielami 
z Włoch, Turcji, Grecji i Północnej Macedonii. To niezwykłe miasto urzeka 
swoim pięknem niezależnie od pory roku.

Podsumowanie projektu miało miejsce w Kumanowie w Macedonii Pół-
nocnej pod koniec czerwca br. Tym razem tematem wizyty były problemy 
społeczne w poszczególnych krajach oraz zaangażowanie młodych ludzi. 
Ważnym punktem naszego spotkania był udział w warsztatach przeprowa-
dzonych przez panią Anitę Stojchevską, koordynatorkę programów społecz-
nych oraz przedstawicielkę organizacji pozarządowej Kreator Kumanovo, 
a następnie debata, podczas której każda grupa mogła zaprezentować swój 
punkt widzenia i wypracowane stanowisko.

Mobilność była również doskonałą okazją do poznania dziedzictwa 
kulturowego Macedonii Północnej, jej zwyczajów, tradycji, typowych 
dań, a także języka. Poznaliśmy stolicę kraju – Skopje oraz podziwialiśmy 
kanion Matka w trakcie rejsu statkiem. Niesamowite wrażenie wywarła na 
nas Ochryda i jej urokliwe uliczki. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od muzeum 
w Zatoce Kości, następnie klasztor św. Nauma, a największą atrakcją był 
niewątpliwie rejs statkiem po jeziorze ochrydzkim. 

To była pierwsza przygoda chorzowskiej Curie z programem Erasmus+, 
ale jak podkreślają nasi licealiści wszyscy mamy nadzieję, że to dopiero 
początek wspólnego zaangażowania w projekty europejskie. Odkrywanie 
kraju z punktu widzenia osób w nim mieszkających całkowicie zmienia 
perspektywę, wzbogaca i obala pewne stereotypy, a poruszane podczas 
spotkań treści na pewno wyposażyły nas w ważne umiejętności i wiedzę.
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