
Nr 8 (89)/08/2022     nakład 5000 egzemplarzy     ISSN 0239-3301

h��ps://www.facebook.com/goniecgornoslaski
www.goniec-gornoslaski.pl

BEZPŁATNY�MIESIĘCZNIK�KULTURALNO-SPOŁECZNY
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APETYT�NA�KULTURĘ�
W KATOWICACH

Jeśli�chcecie�go�zaspokoić,�koniecznie�odwiedźcie�
stolicę�Śląska.
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W TYM WYDANIU
SZCZEGÓLNEJ UWADZE

polecamy�nasze�wywiady:�z�Tomaszem�Bednarkiem,�
prezesem�WFOŚiGW�w�Katowicach.�Str.�5!�A�także�
-�z�Ryszardem�Lencem,�autorem�książki�„My�z�Koszutki”.
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Niech żyje „Wolność”…
Czyli rzecz o miejskich hejnałach

R E K L A M A

No całe szczęście! Bo pierwszy człon tytułu sugerować może, że będziemy analizować popularny weselny kawa-
łek grupy Boys. No ale takie rzeczy nie na tych łamach. Oddamy się re� eksji nad miejskimi hejnałami, a inspi-
racją ku temu dla mnie były niedawne wydarzenia w Siemianowicach Śląskich. 
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„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



I chyba planety 

układu� słonecz-

nego� zobaczyłam�

przed� oczami,�

uderzając� głową�

w� barierkę…�

I� ciemność!� Może�

nie�od�razu�tak�dra-

matycznie…� No,�

ale� roller� coaster�

co� najmniej!� Kto�

by� pomyślał,� że�

w� trakcie� dystry-

bucji� gazety� takie�

rzeczy� mogą� się�

przytrafi�ć?� Kto� by�

przypuszczał,�jakie�

pułapki� czyhają�

w� podziemnym� garażu…�Wnioski?�Amok� kolportażu� =� brak�

koncentracji…�Skutki:�na�szczęście�na�bólu�głowy�się�skończy-

ło,�a�kiedy�boli�głowa�od�razu�przypomina�mi�się�jeden�z�moich�

kolegów�z�roku,�który�nasze�narzekania�na�ból�głowy�z�tych,�czy�

innych�powodów,�kwitował:�„ciesz�się,�przynajmniej�wiesz,�że�

ją�masz”.�I�tego�się�trzymajmy.�
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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
PŁASKOWYŻ�AJSKA�ORAZ�DOLINA�LIPINKI�ZAPRASZAJĄ:

4 Śląskie Manewry ASG „Wizna – Pol-
skie Tremopile” oraz 3 Rodzinny Piknik 
Militarny. Z okazji 100-lecia przyłączenia 
Śląska do Polski. 

Już w sobotę 3 września w Świętochłowi-
cach spotkają się miłośnicy szeroko pojętych 
militariów. Od wczesnych godzin porannych 
teren Krajobrazowo-Przyrodniczej Doli-
ny Lipinki i Płaskowyżu Ajska zamieni się 
w prawdziwe pole bitwy.

Warto podkreślić, że wydarzenie ma cha-
rakter ogólnopolski i ma konkretne cele! To: 
podniesienie i rozwój świadomości obywa-
telskiej i kulturowej, pielęgnowanie polskości, 
upowszechnienie tradycji narodowej, wspieranie 
i upowszechnianie kultury � zycznej, uczczenie 
100 rocznicy przyłączenia Śląska do Polski, pro-
pagowanie obronności państwa i działalności sił 
zbrojnych, podkreślenie wartości i oddania służb 
mundurowych w codziennym życiu narodu, 

łączenie zainteresowań i sportu młodzieżowego 
z zdobyciem zawodu w służbach mundurowych. 
Organizatorzy - KRS TKKF TYTAN ŚWIĘ-
TOCHŁOWICE wraz z TEAMEM SPECIAL 
FORCE ASG - organizatorem gier 7 GROBLI
i WZGÓRZA ROZDARTYCH SERC oraz Ślą-
skich Indywidualnych Zawodów Strzeleckich 
ASG - przewidują 300 uczestników nie tylko 
z Polski, ale i z zagranicy.

AJSKA (Dolina Lipinki) - to niezwykły 
i nieprzeciętny teren. Zespół Przyrodni-
czo-Krajobrazowy. Wymarzone miejsce 
na bitwy ASG. Przyjeżdżając do nas bę-
dziecie mieli zaszczyt i okazję powalczyć 
w miejscu, gdzie przed 100 laty walczyli 
odważnie i niezłomnie Powstańcy Ślą-
scy o dołączenie tych ziem do Polski.
Teren średnio trudny, z dużą ilością prze-
szkód terenowych, bardzo bogaty i róż-
norodny w faunę i � orę: Duży las, krzaki, 

zarośla, polany, wały, strumyki, rzeka, sta-
wy, groble wodne, wzniesienia, doliny, jary, 
bagna, bunkry. Wszystko poprzecinane 
drogami o� -radowymi i ścieżkami. Wy-
marzony teren do manewrowania. Raj dla 
snajperów i szturmowców. Osób uwielbia-
jących myślenie strategiczne. Koordynację 
dowodzenia oraz współgranie oddziałów. 
Coś dla prawdziwych twardzieli i osób 
lubiących nie przewidziane zwroty akcji.
Jeden z najlepszych i najbardziej różnorod-
nych terenów na Śląsku i w Polsce.

GONIEC GÓRNOŚLĄSKI
PATRONUJE WYDARZENIU MEDIALNIE.

DZIĘKUJEMY
PRZEDSZKOLAKI, DYREKTOR I AUTORKI PROGRAMU

„Przedszkolak pamięta – 100- lecie Powstań Śląskich – 1919,   1920,   1921”
z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 67 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
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– Katowice należą do prestiżowej Sieci Miast 
Kreatywnych UNESCO. To dowód na to, że stra-
tegia miasta polegająca na inwestowaniu w kulturę 
przynosi efekty. Katowice weszły do elitarnego 
klubu miast słynnych ze swojego życia muzycznego. 
UNESCO doceniło intensywność i różnorodność 
życia muzycznego w Katowicach – silnych muzyką 
poważną, dumnych ze swojego wkładu w rozwój 
polskiego jazzu i bluesa, szczycących się najlepszymi 
festiwalami muzyki alternatywnej i elektronicznej – 
mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

O każdej porze roku natkniemy się na świetne 
koncerty, a o imprezach takich jak Rawa Blues 
Festiwal, chyba nie trzeba przypominać. Gdyby 
i tego było mało to repertuar Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia zaspokoi apetyt naj-
bardziej wybrednych melomanów – kolejny sezon 
zbliża się wielkimi krokami.

Lecz przecież nie samą muzyką Katowice żyją. 
Miłośnicy teatru powinni pilnować terminów i re-
pertuarów, w szczególności gdy zbliżają się takie 
wydarzenia jak Letnie Ogrody Teatralne czy Ka-

towicki Karnawał Komedii. I ostrzegamy: bilety 
rozchodzą się szybciej niż świeże bułeczki!

A gdy już skończy się ostatni koncert, a wszyscy 
aktorzy zejdą ze sceny, nie wracajcie od razu do 
domu. Warto trochę nadłożyć drogi i nie wsiadać 
w pierwszy lepszy tramwaj. Wybierzcie się na spacer 
po Katowicach i poszukajcie neonów, by zobaczyć 
na własne oczy śląskie Las Vegas. W czerwcu Kato-
wice uruchomiły drugą część szlaku neonów, który 
wieczorową porą nie tylko cieszy oczy przechodniów 
ale przede wszystkim przybliża historię tej przeży-
wającej renesans formy reklamy.

W kolejne wakacyjne weekendy będzie także 
okazja, by z przewodnikiem zwiedzić szlak mura-
li, moderny czy bluesa. O dokładnych terminach 
i wszystkich szczegółach wycieczek miasto informuje 
na swoim pro� lu facebookowym. Udział w spacerach 
jest bezpłatny, obowiązują jednak zapisy – osobiście 
w Centrum Informacji Turystycznej przy Rynku 13 
lub mailowo: katowice@silesia.travel.

Stolica województwa śląskiego ma też boga-
te tradycje � lmowe. To właśnie tutaj urodził się, 
mieszkał i tworzył Kazimierz Kutz. Jego � lmy są 
niezwykle realistyczne i wiarygodne. Sam zwykł 
mawiać, że nie wierzy w olśnienia, tylko realną 
pracę. Te słowa zapewne pozwoliły mu zrealizować 
jedne z największych arcydzieł polskiej kinemato-
gra� i, w których często można odnaleźć właśnie 
Katowice. Z krajobrazu Katowic w swoich � lmach 
korzysta także Lech Majewski, który w ostatnim 
czasie realizował w mieście � lm „Brigitte Bardot 
cudowna”. Filmowy potencjał Katowic dostrzegli 
również twórcy nowej ekranizacji Akademii Pana 
Kleksa. W główną rolę, Ambrożego Kleksa wcieli 
się Tomasz Kot, a w obsadzie nie zabraknie Piotra 
Fronczewskiego! Część zdjęć będzie realizowana 
właśnie w stolicy województwa śląskiego.

Wszystko to jest ukoronowaniem procesu prze-
miany z miasta poprzemysłowego w miasto prze-
mysłów kreatywnych.

Apetyt na kulturę w Katowicach
Jeśli chcecie wiedzieć, co w kulturze piszczy, koniecznie odwiedźcie Katowice, gdzie 
o gustach się nie dyskutuje, a z kulturalnej oferty czerpać można pełnymi garściami. Tu-
taj się obserwuje, słucha i bawi do białego rana. Wakacyjne doznania gwarantują nam 
największe w kraju festiwale muzyczne – za nami już Męskie Granie oraz Tauron Nowa 
Muzyka Katowice, a w sierpniu czekają nas jeszcze OFF Festival czy koncerty w ramach 
trasy „Letnie Brzmienia”, na których usłyszymy zarówno gwiazdy światowego formatu, 
jak i artystów, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę muzyczną.

Katowicka Strefa Kutury to idealne miejsce dla organizacji wydarzeń muzycznych.

Shakin’ Dudi na Rawa Blues Festival. Tauron Nowa Muzyka w Katowickim MCK.

Sceny do Akademii Pana Kleksa będą kręcone w Katowicach, na zdjęciu podpisanie porozumienia 
z twórcami � lmu.
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No jeśli czytacie ten artykuł, to znaczy, że 
trzymacie w rękach papierowe wydanie 
Gońca Górnośląskiego. Podkreślam pa-
pierowe, co świadczy o tym, że stawiacie 
i wybieracie papier? 

Może tak, a może nie. Jak wiemy, Goniec Górno-
śląski ma zarówno wersję drukowaną na tradycyj-
nym papierze gazetowym, jak i elektroniczną pod 
adresem internetowym www.goniec-gornoslaski.
pl. W związku z tym, że sierpień to miesiąc, kiedy 
w 2014 roku ruszył portal pod tym adresem, skłania 
mnie to do re� eksji nad zagadnieniem trwałości 
obu form, ich przyszłością. 

Podobno jesteśmy tacy nowocześni, wszystkie 
tytuły, albo spora większość rezygnuje ze swoich 
wersji w druku, natomiast kiedy reaktywowałam 
Gońca Górnośląskiego i działał on przez ponad 
rok, zapytań o powrót do papieru, było co niemiara. 

Dzwonili dawni Czytelnicy, dzwonili Kontrahenci, 
którzy chętniej zareklamowaliby się, gdyby jednak 
była normalna gazeta papierowa. A zatem? Pojawił 
się papier. Na trwałe? Miejmy nadzieję, że tak, 
bo kiedy zwiedzamy muzea i ekspozycja obej-
muje dawne starodruki, jest to najlepszy dowód 
na to, że papier może przetrwać wiele, wiele lat. 
Natomiast nośniki elektroniczne, jakże nietrwałe 
i zwodnicze być mogą. A moje rozważania w tym 
temacie wspiera Mieczysław Pytel, którego spo-
tykam w trakcie Dnia Rzemiosła przy zakładzie 
papierniczym w Muzeum „Górnośląski Park Et-
nogra� czny w Chorzowie”. – Papier jeszcze długo 
z nami pozostanie – stwierdza Mieczysław Pytel. 
– No oczywiście wszelkie nośniki na przykład e-
-booki są fajne, ale co będzie, jeśli nagle nam się 
wyładuje, a my nie będziemy mieć możliwości 
doładowania? A książkę, gazetę papierową prze-
czytamy wszędzie, nawet na łonie przyrody, bez 
konieczności posiadania akumulatora. I właśnie 

dlatego papier jeszcze długo będzie używany, a to 
też i dlatego, że jednak bardzo wiele ludzi jeszcze 
czyta książki, czasopisma papierowe. Ja sam wolę 
tak czytać. 

Jak mówi Mieczysław Pytel, papier przetrwał 
i przetrwa! – Muzeum Papiernictwa w Dusznikach 
Zdroju ma się dobrze. Jest chętnie odwiedzane. Co 
ciekawe, poza działalnością muzealną produkuje 
papier czerpany według dawnej technologii na 
oryginalnych zabytkowych maszynach. Przypo-
mnijmy, że przecież pierwsze czasopisma jak na 
przykład Merkuriusz Polski drukowano na papierze 
czerpanym. A też swojego czasu snuto rozważa-
nia, czy papier czerpany przetrwa. Na szczęście 
nie zaniechano produkcji. I do dziś ona świetnie 
prosperuje, co więcej ma ona sporo odbiorców. 
To surowiec bardzo odporny, trwalszy od tego 
zwykłego, bo ten taki celulozowy teoretycznie 
powinien wytrzymać do około 100 lat. Gdyby nie 
koszty produkcji, na pewno nadal używalibyśmy 

papieru czerpanego. Papier celulozowy ma wielkie 
zasługi, bo wyparł na przykład szkolne tabliczki, 
ale nie jest tak trwały, jak czerpany – kwituje.

No niestety dziś i ten zwykły, a i ten gazetowy 
bardzo drożeje. Czyżby stawał się powoli dobrem 
luksusowym. Na rynku drukarskim są bowiem 
spore braki papieru. 

Jak mówi marszałek Beata Białowąs, moda na 
takie tradycyjny wymiar produkcji papieru, o jakiej 
wspomina Mieczysław Pytel, powraca. – Myślę, że 
coraz bardziej będziemy wracać do technik trady-
cyjnych, ręcznych i będą one cenione bardziej, niż 
te produkowane masowo, przemysłowo. Aczkol-
wiek mamy świadomość, że papier jest wypierany 
przez elektronikę. Natomiast myślę, że nie zostanie 
zupełnie wyparty, że przetrwa. I tak będzie też 
w przypadku innych zawodów rzemieślniczych, 
nieco zmienione, uwspółcześnione, ale przetrwają 
– zaznacza Beata Białowąs.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Papier kontra elektronika

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”.

Ogniste lato nie tylko
patrolować i gasić

Gdy rozmawiamy, temperatury w cieniu sięgają 
niemal 30°C, w słońcu, jak sądzę, to około 40. Ci 
którzy lubią upały, pewnie się cieszą, ale trzeba 
jednak pamiętać, że taka aura przez dłuższy czas 
bez opadów = susza, a kiedy sucha gleba, łatwo 
o pożary. Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 
szczęście ma na to receptę.

Tomasz Bednarek: Wspieramy przeciwdziałanie 
pożarom. Finansowego wsparcia udzielamy Lasom 
Państwowym, aby chronić nasze zasoby leśne. Stąd 
projekt do� nansowania lotów patrolowo-gaśniczych, 
by Lasy Państwowe mogły prowadzić bieżący moni-
toring obszarów leśnych za pomocą helikopterów, 
czy samolotów gaśniczych, po to, aby szybko zare-
agować na pojawiające się pożary w lasach. Takie 
zagrożenia najłatwiej wykryć właśnie w trakcie lotu 
patrolowo-gaśniczego. A co za tym idzie szybko 
skierować w to miejsce jednostki gaśnicze zarów-
no te naziemne – mam tu na myśli i strażaków 
ochotników, i funkcjonariuszy Państwowej Straży 
Pożarnej – jak i te powietrzne. Dlatego właśnie 
nasze wsparcie jest tak istotne, by przeciwdziałać, 
zapobiegać, identy� kować i w zarodku gasić. To jest 
wspólne przedsięwzięcie czterech Wojewódzkich 
Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej: w Katowicach, Krakowie, Opolu i we Wrocławiu. 
W tym roku kwota dotacji wynosi ponad 600 tysięcy 
złotych, z czego 400 tysięcy pochodzi ze środków 
WFOŚiGW w Katowicach.

Projekt ma też inny bardzo ważny cel – edu-
kacyjny!

TB: Tak, bo ważne by edukować, mówić o tym, że 
susza jest bardzo częstym powodem powstawania 
ognia. Na suchej ściółce leśnej każda iskra może 
spowodować powstanie dużego, groźnego pożaru. 
Stąd właśnie edukujemy, by bezpiecznie zachowywać 
się zwłaszcza w okresie wakacji na terenach leśnych.

No właśnie, bo trzeba pamiętać i przestrzegać, 
że pożar jest najczęściej wynikiem naszej niefra-
sobliwości.

TB: Przeważnie tak jest. Niewiedza, nieuwaga, 
pozostawiona butelka w lesie czy rzucony niedo-
pałek, mogą spowodować pożar, który niesie za 
sobą ogromne negatywne skutki dla środowiska. 

Nie od dziś wiadomo, że okres wakacyjny dla 
WFOŚiGW w Katowicach wcale nie oznacza nudy 
i letniej kanikuły. Dzieje się sporo, a tegorocznym 
absolutnym hitem jest działanie do� nansowujące 
przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

TB: To nasza nowość. Program pilotażowy. Skie-
rowany do właścicieli domów jednorodzinnych. 
I wynika z takiej luki, która w naszym systemie 
finansowania do tej pory istniała. Fundusz od 
wielu lat wspiera bowiem duże inwestycje kanali-
zacyjne: budowy, modernizacje gminnych, miej-

skich oczyszczalni. Wcześniej w taki bezpośredni 
sposób nie wspieraliśmy budowy przydomowych 
oczyszczalni, a okazuje się, że na terenie naszego 
województwa jest wiele takich rejonów, które nie 
mają sieci kanalizacyjnych i co więcej – nie jest 
planowana jej budowa w najbliższych latach. 
Na to składają się oczywiście różne czynniki: 
często ekonomiczne, ale też lokalizacje miej-
scowości, ukształtowanie terenu, nie pozwalają 
na dorowadzenie sieci kanalizacyjnej. Jest to 
niemożliwe technicznie, albo i nieopłacalne ze 
względu na odległości do najbliższych oczyszczal-
ni zbiorczej kanalizacji. Stąd identyfikując taką 
potrzebę i otrzymując też wiele zapytań ze strony 
mieszkańców, czy finansujemy takie działania, 
postanowiliśmy w tym roku w formie pilotażowej 
udzielić dofinansowania właśnie dla przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. I pierwsze tygodnie 
składania wniosków pokazują, że to był bardzo 
dobry pomysł, bo zainteresowanie jest ogromne. 
Jestem przekonany, że 1 mln złotych, który został 
w tym pilotażowym programie zabezpieczony, 
zostanie dobrze wydatkowany.

Program pilotażowy, ale liczba wniosków ro-
kuje, że może być kolejna edycja?

TB: Zachęcam wszystkich zainteresowanych 
do skorzystania z tych środków - to jest 8 tysięcy 
złotych, które wesprą zakup i montaż przydomowej 
oczyszczalni. Program, jak już wspomniałem, jest 
na razie w formie pilotażowej, by sprawdzić jaki 
będzie odbiór i zainteresowanie mieszkańców. Na 
razie nie docierają do nas żadne negatywne sygnały 
na temat tego programu, więc wszystko wskazuje na 
to, że tra� liśmy w oczekiwania naszych mieszkań-
ców. Sadzę, że po zakończeniu części pilotażowej, 
będziemy mogli śmiało pomyśleć o przygotowaniu 
programu na kolejny rok.

Katowicki Fundusz nigdy nie zapomina też 
o najmłodszych, a w tym roku do� nansowuje ich 
letni wypoczynek.

TB: To jest bardzo istotny aspekt naszej działalno-
ści, bo skierowany do dzieci. Cel jest taki, by dzieci 
mieszkające na terenie o zwiększonym zanieczysz-
czeniu, miały okazję latem wyjechać na obozy czy 
kolonie, do miejscowości czystych ekologicznie. To 
jest wsparcie w zakresie pro� laktyki zdrowotnej, 

ale też i edukacji ekologicznej.  Na terenie obozu 
harcerskiego w Wapienicy, podpisaliśmy właśnie 
umowę dotyczącą wypoczynku harcerzy z woje-
wództwa śląskiego. Kwota do� nansowania to ponad 
670 tysięcy złotych. Za to ponad 4 tysięcy dzieci 
pojedzie na obozy harcerskie w różnych, czystych 
ekologicznie, częściach kraju. Wsparcie nie dotyczy 
tylko harcerzy, ale również młodzieżowych drużyn 
pożarniczych. Niedawno miałem przyjemność od-
wiedzić taki obóz w Węgierskiej Górce.

Co to znaczy miejscowość czysta ekologicznie? 
Które miejscowości na Śląsku i w Polsce mogą być 
za takie uważane?

TB: Wiele miejscowości wypoczynkowych, uzdro-
wiskowych. My nie wskazujemy jakiejś konkretnej. Na 
terenie naszego województwa wyjazdy organizowane 
są na przykład w Beskidach, na Jurze Krakowsko-
-Częstochowskiej. Ale też w innych częściach naszego 
kraju: wypoczynek nad naszym polskim morzem. 
Takich miejsc ciekawych zarówno ekologicznie, jak 
i turystycznie jest w Polsce naprawdę bardzo wiele.

ROZMAWIAŁA:
HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

ROZMOWA�Z�TOMASZEM�BEDNARKIEM,�PREZESEM�WOJEWÓDZKIEGO�FUNDUSZU�OCHRONY�ŚRODOWISKA�I�GOSPODARKI�WODNEJ�W�KATOWICACH
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O Koszutce w (o)powieści
ROZMOWA�Z�RYSZARDEM�LENCEM,�AUTOREM�KSIĄŻKI�„MY�Z�KOSZUTKI”
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Pomysł zupełnie niecodzienny, by dzieje swojej dzielnicy, opi-
sywać w taki sposób. Publikacje na temat dzielnic to przeważnie 
prace naukowe, monografie, informatory, a tu czytamy coś na 
kształt wspomnień, własnych doświadczeń, które zadziały się 
na Koszutce i składają się w powieść?

Pomysł narodził się pandemicznie. Mam taką grupę przyjaciół, 
znajomych, która wywodzi się ze Szkoły Podstawowej nr 57 i 59 
w Katowicach, terytorialnie znajdujących się na Koszutce. I przed 
pandemią spotykaliśmy się regularnie, co parę miesięcy, w jakiejś 
knajpce przy dobrym jedzeniu, lampce wina. Kiedy wybuchł CO-
VID-19, to nasze spotkania się zawiesiły siłą rzeczy. I przeszliśmy 
na formułę internetową w facebookowym massengerze. Ja to tak 
trochę zaanimowałem, nazywając grupę „My z Koszutki w latach 
60tych”. I po jakimś czasie, pomyślałem, że skoro wciąż kontaktu-
jemy się ze sobą od wielu, wielu lat i nawet pandemia nie przerwała 
tego kontaktu, a ludzie ci są bardzo interesujący, wywodzący się 
z różnych środowisk ciekawych zawodowo: to są lekarze, jest ar-
chitekt, redaktor, to pomyślałem, żeby napisać książkę, a o czym 
jeśli nie o Koszutce, która nas połączyła. Pomysł spodobał się. Ja 
zarzuciłem wędkę i chwyciło! Potem wymienialiśmy wspomnienia, 
przypominaliśmy sobie różne zdarzenia, jeden pamiętał to, inny 
tamto. Jedna koleżanka mieszka teraz w Stanach Zjednoczonych 
i jest „kopalnią” wiedzy o Koszutce, ludziach, którzy tu mieszkali, 
a ja to wszystko spisywałem. W trakcie pisania książki, zginął mój 
syn i to na moment mnie zatrzymało, ale nie załamało na tyle, by 
zaprzestać, więc kontynuowałem. Dopisałem do końca. I książka 
ukazała się nakładem Wydawnictwa Śląsk. 

Wie Pani, jak to jest… Bo dziś panuje taki trend nostalgii. 
Powstają filmy, seriale, jak chociażby „Strange Things”. Tu rzecz 
dzieje się w latach 80., bo twórcy serialu urodzili się i dorastali 
w tamtych czasach. A ja napisałem „My z Koszutki”, książkę o moim 
dorastaniu w latach 60.

Koszutka Was połączyła na tyle mocno, bo mimo upływu 
czasu i zmian, jakie w jej obrębie się zadziały, macie ze sobą 
kontakt. Szkoły 57 i 59. Dziś tej drugiej już nie ma. W jej miejsce 
jest Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Wielu miejsc na Koszutce już nie ma, albo w miejscu tych dawnych 
są nowe instytucje, nowe nazwy, funkcje. Nie ma już „Śliwy”, to 
znaczy nazwa ta już jest zapomniana (potoczna nazwa IV Liceum 
Ogólnokształcącego, która wzięła się od nazwiska dawnego dyrek-
tora). To niegdyś LO im. Marcelego Nowotki, dziś imienia Generała 
Stanisława Maczka. Pozostańmy może po prostu przy „Czwórce”. 

Na końcu książki Pan podaje nazwy dawnych ulic, obiektów 
i ich współczesne odpowiedniki. To bardzo dobry, trafny zabieg, 
bo na przykład ja już tych starych nie pamiętam. Pamiętam 
bardzo słabo, jak ulicę Armii Czerwonej, przy której mieszkała 
moja babcia, przemianowali na Aleje Korfantego. Temat ten był 
„gorąco” omawiamy przez moich dziadków. Czasem w trakcie 
spotkań rodzinnych mój tata, mówiąc o jakimś miejscu na 
Koszutce, poda starą nazwę, to długo myślę, o co mu chodzi. 
Ale za to na pewno do końca życia nie zapomnę mojego zjazdu 
z rakiety kosmicznej (zjeżdżalnia na placu zabaw). Nie wiem 
kto to projektował, ale był to prawdziwy zjazd w Kosmos. Tych 
zmian było sporo. Niektóre po prostu zadziwiające, jak chociażby, 
że słynne „niebieskie bloki” zostały przemalowane na żółto!

A no tego ostatniego wątku wolałbym nie rozwijać…. Ale rze-
czywiście niebieskie bloki są teraz żółte. No… żółto-niebieskie, bo 
chociaż balustrady balkonów pozostały niebieskie.

Serce Koszutki to Plac Grunwaldzki?
Tak, z galeriowcem, korytarzowcem, biurowcem (dziś między 

innymi siedzibą TVS, niegdyś mieściło się w nim Kino Elektron, 
potem wybudowano Kino Kosmos) i obecnie Galerią Artystyczną. 

Plac Grunwaldzki – krążą wokół niego prawdziwe legendy, jakoby 
coś pod nim było, natomiast nie jest to prawda. Są wyrobiska, a nad 
Placem biegną linie wysokiego napięcia, zatem stąd się tam nic nie 
buduje i dobrze, bo to piękne miejsce, w którym można wypocząć.

Bohaterowie tej książki, to Pana dawne koleżanki i koledzy?
W zasadzie można tak powiedzieć, natomiast to nie jest książ-

ka wspomnieniowa! To jest mała powieść. Niektóre postaci są 
rzeczywiste, ale niektóre są wymyślone. I na przykład zupełnie 
wymyślona jest postać Esti.

Naprawdę? Ale mnie Pan nabrał! A ja myślałam, że to Pana 
wielka szkolna miłość!

A to nie tylko Pani dała się nabrać. Ale tak, jest wymyślona, 
choć wzorowana na kilku moich znajomych. Olek, czyli książkowy 
Jakub – brat Esti – jest teraz w Izraelu, a jego młodsza siostra, to 
mogłaby być Esti, ale ona jest od nas sporo młodsza i wcale nie 
zaginęła, tylko mieszka w Katowicach Panewnikach. I mam z nią 
kontakt internetowy. 

A Jacek to Pan?
Tak. Ale w żadnej Esti się nie podkochiwałem. Ja to byłem taki 

o – Rysio. 

Tak? A te wszystkie dziewczyny: Karolina, Balbina, Klemen-
tyna, Mary Ann, Basia?

Mam duży sentyment do moich szkolnych koleżanek, ale to tylko 
sentyment. I zaznaczam, że niektóre mają swoje pierwowzory, 
inne nie. Nazwiska są realne, nauczyciele też i niektóre zdarzenia, 
bo nie do końca działo się to, co jest tu opisane, a zatem jest tro-
chę magii, której wtedy nie było. Na przykład historia mordercy 
„Wampira” jest prawdziwa, ale to, że my próbowaliśmy wyśledzić, 
kto to jest, już nie.

Powiedzmy jeszcze o terytorium Koszutki?
Swoim obrębem sięga mniej więcej od Słonecznej Pętli przy 

Alei Korfantego (pętla tramwajowa) do katowickiego Ronda, czyli 
Spodek jest na Koszutce. Sąsiaduje bezpośrednio z Bogucicami 
– tu granica przebiega około 100 metrów za „Czwórką” i Dębem 
– w tym punkcie Rów Wełnowiecki, czyli Asza, dziś Park przy 
Miejskim Domu Kultury „Koszutka”, kiedyś Ognisko Artystyczne 
prowadzone przez Krystynę Rutkowską, którą nawet pamiętam. 
Bardzo słabo, ale pamiętam. 

Czyli ta nasza Koszutka wcale nie taka malutka? No i chyba 
zawsze na tle innych dzielnic Katowic uchodziła za taką dziel-
nicę „inteligencką”. Ale dziś odnoszę wrażenie, że to dzielnica, 
która się starzeje.

Ma Pani rację, bo Koszutka starzeje się ponad wszelką wątpliwość. 
Dzieci jest mniej, mniej widocznych. Kiedy ja byłem mały, to tu 
była chmara dzieci – lata 50., 60. I działo się: zawody lekkoatle-
tyczne, wyścig pokoju… Teraz tego nie ma. To widać chociażby 
podczas mszy w Kościele: same staruszki. No i liczba mieszkańców 
się bardzo zmniejszyła. A czy była to dzielnica inteligencka? Tak 
było, aczkolwiek mieszkało tu też trochę robotników, górników. 
Ale mieszkał na przykład Henryk Mikołaj Górecki, Jan Krenz, 
okresowo Wojciech Kilar, Emir Buczacki, plastycy, dziennikarze, 
lekarze. Ludzie na pewno szalenie ciekawi. A sama Koszutka jest 
całkiem sporą dzielnicą. Dziś bardzo rozbudowana, ładna, zielona. 
Przed wojną to były jedynie te dwa domy przylegające dziś do 
mojego (oddany do użytku w latach 60.),  po wojnie wybudowano 
dom Pani Zachaczewskiej, czyli książkowej Sacharskiej. Było też 
trochę wilii. Punktowce – lata 50., Górnik – przełom lat 60./70. 
Powiem Pani coś. Mimo że mieszkam na Koszutce całe życie, nigdy 
nie byłem jakimś wielkim miłośnikiem tej dzielnicy. Moja córka 

zawsze była i jest miłośniczką absolutną. Zawsze mnie trochę 
śmieszyła ta jej fascynacja. Ale kiedy zacząłem pisać książkę, też 
zostałem miłośnikiem Koszutki. 

ROZMAWIAŁA HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

Już teraz zapraszam na spotkanie autorskie z Ryszardem Lencem 
na temat książki „My z Koszutki” nie tylko nas z Koszutki, ale każde-
go, kto lubi poznawać interesujących ludzi i ciekawe historie. A być 
może będzie inspiracją do spisania własnych wspomnień dzielnico-
wych przeniesionych na karty powieści. Czekam na Państwa wraz 
z moim gościem w Salonie Artystycznym Miejskiego Domu Kultury 
„Koszutka” 10 października o godzinie 17.00. Jestem przekonana, 
że tematów do rozmów nie zabraknie. Pochylimy się między innymi 
nad pochodzeniem nazwy Koszutka, która niezupełnie pochodzi od 
nazwiska młynarza Koczota. 
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RYSZARD LENC

Urodzony�w�1955�roku,�mieszka�w�Katowicach.�Z�Koszutką�związany�

jest�od�pierwszego�roku�życia.�Koszutka�to�dla�niego�pewien�synonim�

–�stylu�życia�i�przyjaźni.�Miejsce�rzeczywiste,�ale�i�nieco�baśniowe.�

Autor�takich�publikacji:�trzech�tomów�opowiadań�–�„Ja,�Wi��genstein”,�

„Chimera”�i�„Ostatni�ogród”,�a�także�powieści�–�„W�cieniu�Golgoty”.

Był�jednym�a�animatorów�seminarium�poświęconego�kulturze�i�religii,�

które�prowadzono�w�Katowicach�od�połowy�lat�70.�Jest�doktorem�

fi�zyki,�pasjonatem�historii�starożytnej�i�mitologii,�a�nade�wszystko�bajek�

i�baśni,�opowieści.�Jest�członkiem�śląskiego�oddziału�Stowarzyszenia�

Pisarzy�Polskich.
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Niech żyje „Wolność”…
Czyli rzecz o miejskich hejnałach
No całe szczęście! Bo pierwszy człon ty-
tułu sugerować może, że będziemy anali-
zować popularny weselny kawałek grupy 
Boys. No ale takie rzeczy nie na tych ła-
mach. Oddamy się re� eksji nad miejskimi 
hejnałami, a inspiracją ku temu dla mnie 
były niedawne wydarzenia w Siemiano-
wicach Śląskich.

I tak, proszę mi wierzyć, wzruszyłam się w trak-
cie tej uroczystości, że nie sposób poświecić jej 
wzmiankę na www.goniec-gornoslaski.pl. A zatem 
piszę więcej o tym, co nie przetrwało w legendzie, 
ale przetrwa po wieki w kronice dziejów dawnego 
Grodu Siemiona. A siemianowicki hejnał nosi tytuł 
„Wolność” właśnie! – Tytuł wyjątkowy. Wolność 
jest bezcenna – mówi Rafał Piech. – Nikt nie może 
odbierać nam wolności wyboru, dlatego tym bardziej 
cieszę się, że ten utwór, który o� cjalnie został na-
szym hejnałem taki tytuł nosi – zaznacza. – Miejmy 
nadzieję, że ten hejnał będzie płynął z wieży Ratusza 
i na zawsze kojarzył się mieszkańcom z wolnością, 
melodią wolności – dodaje. I myślę, że rzeczywiście 
tak będzie, bo melodia jest bowiem bardzo cha-

rakterystyczna, zapadająca w ucho i serce. Hejnał 
skomponowany przez Adama Szewczyka został 
wyłoniony w konkursie jednogłośnie! A to, jak mówi 
przewodniczący jury doktor Marek Urbańczyk, rzad-
kość. – Byliśmy jednogłośni. Hejnał jest chwytliwy, 
nie za długi, żywiołowy i niebanalny – podkreśla.

No trudno, by w mieście, które ma serce i w któ-
rym na dobre i na złe, kto się urodził, zostać chce, 
hejnał nie zapadał w serce. To słowa piosenki, którą 
na inaugurację, zapewniając piękną muzyczną 
oprawę, zaśpiewał Chór Siemianowickiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. – Przygotowałyśmy 
na tę okazję piosenkę autorską – mówi Joanna 
Zawadzka, która wspólnie z Grażyną Spławską 
napisały słowa utworu. – Piosenka została napisana 
na 90-lecie Miasta Siemianowice Śląskie. Cała treść 
nawiązuje do naszej i naszego miasta historii. - 
Nie jest łatwo jedną piosenką opowiedzieć 90 lat! 
Niektóre z wydarzeń jeszcze pamiętamy – dodaje 
Grażyna Spławska.  Utwór równocześnie ma za-
chęcić, by odwiedzać to miasto, a być może i w nim 
zamieszkać? – podkreśla Joanna Zawadzka. No 
inaczej przecież być nie może. Nie od dziś wszak 
wiadomo, że Siemianowice dobre, bo śląskie, a i 
to, że są miastem na weekend i całe życie (hasła 

promocyjne). A siemianowicki hejnał otwiera nowy 
rozdział w historii miasta. I najszczerzej życzę, by 
był nieco weselszy, niż ten legendarny z Krakowa. 
Na szczęście Urząd Miasta nie zamierza zatrudniać 
hejnalisty! Choć nie przypuszczam, by nagle strzała 
okrutna miała przeszyć pierś trębacza i w połowie 
zerwać melodię, bo kto chociażby dziś strzela 
z łuku, ale na wszelki wypadek, melodia będzie 
odtwarzana automatycznie. „I już właśnie tak po 
wieki hejnał z wieży brzmieć będzie, na pamiątkę 
zdarzenia”… 23 czerwca 2022!

Tym czasem, można powiedzieć, prekursorem 
wprowadzania do miast hejnałów są Katowice. Poza 
Krakowem rzecz jasna, no ale to nikogo chyba nie 
zaskoczy. Kraków wygrywa w temacie hejnału bez 
cienia wątpliwości. Natomiast na Śląsku – Katowi-
ce. - Wśród o� cjalnych symboli Katowic możemy 
wyróżnić herb, � agę, logo, slogan, a także hejnał - 
skomponowany przez Adama Biernackiego. Katowi-
cki hejnał mamy od 20 lat, konkurs rozstrzygnęliśmy 
w marcu 2002 roku. Usłyszeć go można będąc na 
Placu Kwiatowym, gdyż odtwarzany jest z wieży bu-
dynku na rogu ulic Młyńskiej i Pocztowej codziennie 
o godz. 12.00, dodatkowo rano oraz po południu 
można usłyszeć go w wersji na kuranty. Przy wyjątko-

wych okazjach hejnał jest odgrywany przez trębacza, 
miało to miejsce np. w trakcie obchodów 150-lecia 
miasta. Jako kreatywne miasto muzyki UNESCO 
mamy także mniej o� cjalne dźwięki, które usłyszeć 
można w naszej przestrzeni i nie mówię tu tylko 
o artystach ulicznych, czy osobach korzystających 
z naszych miejskich fortepianów. Na przykład spod 
dachu Spodka słychać dźwięki, które nawiązują do 
amerykańskiego � lmu „Bliskie spotkania trzeciego 
stopnia” w reżyserii Stevena Spielberga. Motyw ze 
ścieżki � lmowej skomponował pięciokrotny zdobyw-
ca Oskara, John Williams, a sześćdziesięcioośmiose-
kundowa melodia wybrzmiewa w centrum Katowic 
codziennie o godzinie 12.00. Przed laty melodia ta 
była grana także po zmroku podczas specjalnych 
pokazów świetlnych, przypominając w ten sposób 
kosmiczne konotacje obiektu. Wspomniany dźwięk 
sterowany jest automatycznie, a sygnał do rozpo-
częcia daje urządzenie, które „uruchamiane” jest 
przez astronomiczny zegar – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic.

Zapraszam zatem do słuchania, zasłuchania się 
nie tylko w pięknych melodiach, ale i w historii 
naszych miast.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK



Dzisiaj�pragnę�państwu�zaproponować�sałatkę�z�brokułów�z�kurczakiem��

Potrzebne produkty to:

Brokuł��świeży�1�szt

Pierś��kurczaka�około�150�g

Pomidorki�koktajlowe�200�g

Płatki�migdałów�50�g

Oliwa�z�oliwek�dobrej�jakości�100�ml

Miód�50�ml

Musztarda�dijon�2�spore�łyżki�

Ząbek�czosnku�

Sok�z�połówki�cytryny��

Wykonanie 

Brokuł�podzielić�na�różyczki,�wodę�zagotować�z�solą�i�cukrem�i�obgotować�w�niej�nasze�różyczki�(po-

winny��być�półtwarde),�odcedzić�i�wystudzić.�Przyprawioną�wg�uznania�pierś�z�kurczaka�obsmażamy�

na�patelni�z�każdej�strony�po�czym�delikatnie�dusimy�pod�pokrywką,�aby�mięso�ścięło�się�w�środku�

(możemy�surową�pierś�pokroić�w�kostkę�i�obsmażyć�je�na�patelni).�Pomidory�koktajlowe�kroimy�na�

połówki.�Płatki�migdałów�rumienimy�na�suchej�patelni�na�złoty�kolor.

Brokuł�mieszamy�z�pomidorkami�koktajlowymi�pierś�z�kurczaka�kroimy�w�plastry�grubości�około�0,5�

cm.�Naszą�sałatkę�układamy�na�talerzu�lub�w�misce,�obkładając�ją�pokrojonym�kurczakiem.

Teraz�już�tylko�dwie�czynności.

Do�wysokiego�naczynia�wlewamy�oliwę,�miód,�musztardę,�sok�z�cytryny,�ząbek�czosnku,�wszystko�

blendujemy�za�pomocą�blendera�do�uzyskania�aksamitnego�zawiesistego�sosu.

Sosem�obfi�cie�polewamy�naszą�sałatkę�posypujemy�ją�płatkami�migdałów�i…�smacznego!
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Przepis na sierpień : 

sałatka�z�brokułów�z�kurczakiem,�pomidorkiem�koktailowym
i�prażonymi�migdałami

LANGFORT POLECA:



Mysłowickie�fontanny�cieszą�
oczy�mieszkańców.�By�każda�
z�nich�była�ozdobą,�MPWIK�
przeprowadza� niezbędne�
czyszczenie,�prace�porządko-
we,�zabiegi�konserwatorskie�
konstrukcji�i�mechanizmów.
Fontanny�funkcjonują�w�mieście�
w�celach�dekoracyjnych.�
PAMIĘTAJMY!�Zgodnie�z�za-
leceniami�Powiatowej�Stacji�
Sanitarno-Epidemiologicznej,�
woda�w�fontannach�NIE�PO-
WINNA�być�wykorzystywana�
do�kąpieli�czy�picia
W�fontannach�działa�zamknięty�
obieg�wody.�Woda�w�fontannach�
jest�co�prawda�chlorowana,�lecz�
nie�chroni�to�przez�możliwością�
kontaktu�z�bakteriami.
Kontakt�z�taką�wodą�może�na-
razić�nas�na�choroby�skórne,�
zakażenie�bakteriami�czy�zagrożenie�zapalenia�gardła,�płuc,�a�nawet�opon�mózgowych.

Uwaga� RUSZYŁ� PROGRAM�
PILOTAŻOWY� Przydomo-
wa�oczyszczalnia.
Wojewódzki�Fundusz�Ochrony�
Środowiska�i�Gospodarki�Wod-
nej�w�Katowicach�ogłasza�nabór�
wniosków�na�realizację�zadań�
polegających�na�zakupie�i�mon-
tażu�przydomowych�oczyszczalni�
ścieków�o�wydajności�nie�więcej�
niż�7,5�m3/d�w�ramach�PROGRA-
MU�PILOTAŻOWEGO�Przydo-
mowa�oczyszczalnia.
Formą�dofi�nansowania�jest�dota-
cja�w�wysokości�do�50%�kosztów�
kwalifi�kowanych�przedsięwzięcia�
jednak�nie�więcej�niż�8000�zł.
Wnioski�wraz�z�załącznikami�należy�dostarczyć�do�siedziby�
Funduszu�przy�ul.�Plebiscytowej�19�w�Katowicach�w�terminie�
od�01.07.2022�r.�do�31.12.2022�r.�
Kontakt�z�Zespołem�Gospodarki�Wodnej�i�Ochrony�Powierzchni�
Ziemi:�tel.�32�60�32�341,�32�60�32�342,�32�60�32�343,�32�60�
32�344,�32�60�32�345,�32�60�32�261,�32�60�32�230

dzieje�się�w�Mysłowicach Nr 8 (89) l� 4�sierpnia�2022�r.www.goniec-gornoslaski.pl 9
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EDUKACJA�EKOLOGICZNA�nie�musi�być�nudna‼
23�lipca�-�w�sobotę�uczestniczyliśmy�w�mysłowickim�pikniku�ekologicznym�EKO�LOFT�w�Park�Słupna,�gdzie�przekonywaliśmy�że�na�upały�najlepsza�jest�Mysłowicka�
Kranówka.�Ponadto�w�ramach�realizowanej�przez�MPWiK�kampanii�edukacyjnej�„Toaleta�to�nie�śmietnik”�Teatr�Trip�-�podróże�ze�sceną�poprowadził�dla�najmłodszych�
mieszkańców�naszego�miasta�program�animacyjny�na�podstawie�spektaklu�pt.�”Niezwykła�przygoda�pieska�Kropelki”.

Publikujemy�wyniki�badań�wody�pobranych�z�poide-
łek�w�Parku�Zamkowym�w�Mysłowicach.
Śmiało�napełniajcie�swoje�kubeczki�i�bidony�smaczną�
i�bezpieczną�Mysłowicką�Kranówką.

PAMIĘTAJ�O�NAWADNIANIU�W�UPALNY�CZAS.
Kranówkę�pij�tylko�zimną�i�nieprzegotowaną.�Wysoka�tem-
peratura�przy�gotowaniu�powoduje,�że�wytrąca�się�kamień�
i�znikają�cenne�składniki�mineralne�-�wapń�oraz�magnez‼
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...

Za�polną�tęskni�mi�się�drogą

za�słońcem�i�błękitem�nieba

za�rzeki�srebrnej�chłodną�wodą

niepamiętaniem�gdy�nie�trzeba

Tęsknię�za�szeptem�słów�nad�ranem

za�białą�chmurą�ponad�lasem

za�wszystkim�co�było�kochane

co�w�snach�powraca�do�mnie�czasem

Liczę�sierpniowe�noce�ciepłe

co�przeminęły�bezpowrotnie

i�tasowały�niebo�z�piekłem

kusząc�gwiazdami�w�ciemnym�oknie

Sierpnie�wpisane�w�kalendarze

sierpnie�na�wypłowiałych�zdjęciach

sierpnie�z�nadziei�sierpnie�z�marzeń

tak�piękne�że�nie�do�pojęcia

A�ja�się�wciąż�naiwnie�dziwię

tym�czasu�szybkim�przemijaniem

za�drzwiami�czeka�niecierpliwie

sierpień�…�jak�nowy�z�powitaniem

 ZBIGNIEW STRYJ

Starochorzowski Dom Kultury zaprasza
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Rozmowa z Szymonem Duczkiem, malarzem, 
gra� kiem komputerowym oraz autorem wysta-
wy „Kształt Słowa. Obrazy Osobliwe”. Jego obrazy 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siemianowicach 
Śląskich można oglądać jeszcze do 8 sierpnia.

To Pana pierwsza wystawa. Jakie są Pana uczucia 
z tym związane?

Tak, to moja pierwsza wystawa i z jej kształtu jestem 
zadowolony, włożyłem w to całe swoje serce. Dodatkowo 
mój pierwszy wernisaż, którego atmosfera oraz  goście 
dały mi dużo energii i motywacji do dalszej pracy.

Czyli co było Pana inspiracją do stworzenia 
tych obrazów?

Jako gra� k komputerowy zawsze lubiłem typo-
gra� ę. Zabawa kształtem liter i budowanie z nich 
kompozycji, zaowocowały pierwszymi pracami  
z cyklu „Inicjalizm”. Obrazy te składają się z inicja-
łów np. rodziny czy przyjaciół. Chciałem osiągnąć 
efekt: „jedno spojrzenie i myślisz o najbliższych. 
Przestrzeń gdzie zawsze jesteście razem”.

Poszedłem dalej. Skoro są litery, to mogą też być 
całe słowa. Wszyscy wiemy, że każde słowo ma jakieś 
znaczenie, ale czy może mieć kształt?

Czy jest taki obraz na wystawie, który jest dla 
Pana szczególnie ważny? Dlaczego akurat ten?

Ze względu na ograniczoną powierzchnię nie mogłem 
zawiesić wielu moich prac, w tym  ważnego dla mnie, bo 
motywującego mnie do pracy portretu Pabla Picassa,  który 
stworzyłem z inicjałów jego pełnego imienia i nazwiska. 
Cenię tego malarza za odwagę, wyobraźnię i pracowitość.

Jak wygląda proces tworzenia takiego obrazu? 
Jest to bardziej impuls, czy wszystko musi być 
dokładnie przemyślane?

Zdecydowanie jest to impuls twórczy. Mam strasz-
nie abstrakcyjne myślenie. Utkwi mi w głowie jakieś 
słowo, bądź cały cykl słów, który chcę namalować 
i wtedy zaczynam projektowanie w myślach.

A dlaczego zdecydował się Pan na tworzenie 
obrazów akurat za pomocą akrylu?

Farby akrylowe nie mają drażniącego zapachu oraz 
szybciej schną. Co wcale nie oznacza, że w przyszło-
ści nie pokażę prac namalowanych farbami olejnymi.

Za nazwami niektórych obrazów kryje się ciekawa 
historia. Skąd pomysły na tak oryginalne nazwy?

Raczej oryginale są kompozycje obrazów. Nazwy 
to po prostu inicjały, skróty, akronimy czy litery 
budujące całe słowa.

Jakie odczucia chce Pan wzbudzić wśród ludzi 
oglądających te dzieła?

Chciałbym poruszyć wyobraźnię odbiorcy i wywo-
łać pozytywne odczucia. Każdy może interpretować 
kształty po swojemu. Jeśli kojarzą się z czymś, to 
bardzo dobrze. Zawsze też można poszukać zaka-
mu� owanych liter i dodatkowych znaczeń.

A co Pańska sztuka oznacza dla Pana?
Dla mnie to wolność. W malarstwie nikt mi nie 

narzuca swojej wizji, koloru, układu, tematu.
Malarstwo to nie jedyna Pana pasja. Czy stara się 

Pan łączyć fotogra� ę, wędkarstwo i malarstwo w jed-
no? Czy może traktuje je Pan jako oddzielne hobby?

Czasem wędkując, wpada mi do głowy nowa 
koncepcja obrazu. Natura inspiruje mnie do foto-
grafowania. Zatem moje hobby jest tylko pozornie 
nie do pogodzenia.

Planuje Pan kolejny wernisaż?
Na zapoznanie się z moją twórczością zapraszam 

teraz. Wystawa w Galerii Otwartej biblioteki potrwa 
do 8 sierpnia. Czy będą kolejne wystawy…? Na 
pewno chcę dalej tworzyć  i dzielić się moją wizją 
z zainteresowanymi odbiorcami.

ROZMAWIAŁA PATRYCJA BIENIEK

„Abstrakcyjne myślenie”, inicjały i wędkarstwo

Zespół został założony przez grupę 
muzycznych przyjaciół w 2019 roku. Mu-
zycy, którzy wcześniej tworzyli takie pro-
jekty artystyczne jak ŻYWICA, RDZA, 
ULICA i wiele innych, postanowili połą-
czyć siły, by pod nazwa BEZ CEREGIELI 
posłać w świat dźwięki pozytywnych 
wibracji, niesionych przez energetyczny 
miks Reggae i Ska. Pomysłodawcą i zało-
życielem zespołu był gitarzysta rytmiczny 
Andrzej Ociepa, znany Bytomski muzyk, 
który niestety w grudniu 2020 przegrał 
walkę z chorobą. Pomimo śmierci An-
drzeja zespół postanowił kontynuować 
swoją artystyczną misję zarażania ludzi 
pozytywna energią i po dojściu nowych 
muzyków, dalej pisze swoja historię.
BEZ CEREGIELI znane jest z grania 
niezwykle żywiołowych i porywają-
cych publiczność koncertów. Wokalista 
zespołu charyzmatyczny Brodaty Zbir 
swoim wokalem i energią sceniczną jak 
i wyjątkowa autentycznością porywa 

publiczność do nieskrępowanej zaba-
wy oraz wymiany pozytywnej energii. 
Zespół do tej pory nagrał w studio 2 pio-
senki „Miasto” oraz „Nowy Dzień”, które 
w formie klipów są dostępne na stronie 
YT zespołu. W planach na najbliższe 
miesiące jest nagranie w studnio peł-
nowymiarowej płyty długogrającej.
Każdy koncert to kolejna szalona przy-
goda do krainy Pozytywnych Wibracji. 
Odrzuć troski – Wyczuj klimat – Dołącz 
i daj się ponieść pozytywnej Wibracji.

Skład zespołu:
Mateusz Kopyciok vel Brodaty Zbir 

– vocal
Jasiu Książek – perkusja
Beno Barczak – bas 
Aleksander „Gonzo” Keller – gitara
„Simon” Nowakowski – gitara 
Daniel Łukawski – puzon
Dawid Gawlik – instrumenty per-

kusyjne

6.08., godz. 19.30 
REGGAE W OGRODZIE
– Koncert zespołu „Bez Ceregieli”

Od 2008 zagrali już ponad 500 koncertów! Śpiewali na róż-
nych scenach – od Przystanku Woodstock dla ponad 100 tysięcz-
nej publiczności po małe eventy dla 30 osób. Wszędzie byli entuzjastycznie 
przyjmowani, zapewne dlatego, że muzyka przez nich wykonywana jest wyjątkowa.
Tylko i wyłącznie męskie głosy, bez playbacków, instrumentów, samplerów - 100 % live!
Byli w gronie 9-stu � nalistów pierwszej edycji programu X FACTOR (TVN) oraz 
w gronie 14-stu � nalistów programu Śpiewaj i walcz (TVP1). Występowali również 
w programach Marzenia Marcina Dańca (TVP2), Dzień dobry TVN, Kawa czy 
herbata (TVP1), Pytanie na śniadanie (TVP2). Repertuar tworzy szeroka paleta 
przebojów, hitów, piosenek od „Smells like teen spirit” Nirvany po … „Brunetki, 
blondynki” Jana Kiepury, wszystkie w oryginalnych aranżacjach wokalnych.

12.08., godz. 19.00
GŁOSY W OGRODZIE: Zespół AVOCADO



Pod takim właśnie tytułem będziemy szu-
kać odpowiedzi na pytanie! Znajdziemy 
ją na najnowszej wystawie w Muzeum 
Historii Katowic.

A rok 1922 był dla Górnego Śląska zdecydowanie 
czasem dynamicznych przekształceń. O� cjalne 
objęcie przyznanych terenów plebiscytowych, czy 
podział Górnego Śląska, w wyniku którego Bytom 
i Gliwice znalazły się po stronie niemieckiej, sprawiły, 
że pozbawione konkurencji Katowice wyszły na pro-
wadzenie. Dla miasta był to okres pełen ogromnych 
zmian i nowych rozwiązań, z których niekoniecznie 
zawsze udało się skorzystać. 

Kuratorzy, Joanna To� lska, Joanna Kałuska oraz 
Sławomir Stanowski, od ponad roku zbierali i przy-
gotowywali materiały, by o� cjalny wernisaż odbył 
się 15 lipca, czyli w przeddzień rocznicy o� cjalnego 
objęcia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej tere-
nów plebiscytowych.

Celem wystawy jest w sposób wyczerpujący od-
powiedzenie na pytanie, czy Katowice chwyciły byka 
za rogi i skorzystały z nadarzających się okazji. Sami 
autorzy zasugerowali, jak ich zdaniem powinna 
brzmieć odpowiedź, jednak zadbano o to, by każdy 
z odwiedzających miał możliwość odnalezienia 
jej samodzielnie.

Dla eksponatów zarezerwowano jedno ze skrzy-
deł klimatycznej kamienicy, w której znajduje się 
muzeum. W nim można oglądać dokumenty, mun-
dury czy odznaczenia, ale także przedmioty życia 
codziennego, których zastosowanie niekoniecznie 
od razu jest wiadome. Będzie to ciekawa atrakcja 
dla miłośników dwudziestolecia międzywojen-
nego, ale także trudna zagadka do rozwiązania 
dla najmłodszych.

Duże wrażenie robią również zdjęcia oraz mapy 
miasta. Choć znajdujące się na nich ulice wydają się 
znajome, to przedstawione wokół nich otoczenie nie 
przypomina już tego dzisiejszego. Nawet w osobach 
niezwiązanych z Katowicami taki widok wzbudzi 
sentyment i uzmysłowi, jak wiele wydarzyło się 
w przeciągu ostatnich stu lat.

Chociaż eksponatów jest dużo i mogłoby się wydawać, 
że pomieszczenie jest małe, to zadbano o to, by dobrze 

i kreatywnie wykorzystać przestrzeń. Przedmioty nie 
tylko leżą w gablotach czy wiszą w formie obrazów. 
Autorzy poszli o krok dalej i wykorzystali wysokie ściany 
znajdujące się w budynku. 

Od ziemi do samego su� tu można podziwiać duże 
plansze ze zdjęciami czy opisami wydarzeń, jak rów-
nież naklejoną „tapetę” z podobiznami znaczących 
postaci, które zerkają na odwiedzających. W niektó-
rych miejscach powieszono także telewizory, które 
prezentują archiwalne nagrania. Całość zachowano 
w kolorystyce czerni i złota, co zdecydowanie daje 
poczucie spójności.

Odwiedzenie muzeum będzie idealną formą spę-
dzenia wolnego czasu nie tylko dla znawców czy 
miłośników historii Katowic, ale także dla laików 
tego tematu. Wystawa jest przygotowana w sposób, 
który pozwoli wszystkim odwiedzającym odnaleźć 
się w pozornym labiryncie eksponatów, a dbałość 
o szczegóły tworzy klimat, który będzie sprzyjał 
każdej osobie, próbującej zadać sobie pytanie „czy 
Katowice wykorzystały swoją szansę?”.

Z postawieniem swojej odpowiedzi będzie trzeba 
się jednak spieszyć. Wystawę można podziwiać tylko 
do 27 listopada w głównym gmachu Muzeum Hi-
storii Katowic przy ulicy Szafranka 9 w Katowicach. 
Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na 
stronie: https://www.mhk.katowice.pl/

PATRYCJA BIENIEK
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NASZE RECENZJE

„Rok 1922 z perspektywy Katowic wykorzystana szansa?”
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Repertuar�Śląskiego�Teatru�Lalki�i�Aktora�ATENEUM�w�Katowicach

 27.08 so godz. 11:30  Piaskowy Wilk Scena Ateneum
28.08 nd godz. 16:00 Piaskowy Wilk Scena Ateneum

Dział�Organizacji�Widowni:�

tel.�32��253�79�26,�32�602�92�56,�

e-mail:�dow@ateneumteatr.pl��

SIERPIEŃ�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

Jeszcze do 19 sierpnia w Galerii Ateneum 
przy ul. 3 Maja 25 w Katowicach można oglą-
dać wystawę lalek z dziewięciu archiwalnych 
przedstawień Śląskiego Teatru Lalki i Aktora 
Ateneum, które zachwycały swoją formą 
plastyczną na scenie i zachwycają nadal – 
tym razem jako efektownie zaaranżowane, 
intrygujące i inspirujące eksponaty. 

Zwiedzający zanurzą się w poetycki 
klimat autorskich inscenizacji Marcina 
Jarnuszkiewicza, zrealizowanych we współ-
pracy z Joanną Braun („Daleka podróż 
Andersena”) i Katarzyną Proniewską-Ma-
zurek („Serce”), przypomną sobie „Kraw-
ca Niteczkę” i „Przypowieść o szczęściu” 
(scenogra� ę do obu tytułów zaprojekto-
wała słowacka artystka Eva Farkašova), 
„Szczurołapa” i baśń „O królewnie Wełen-
ce” (oba spektakle w oprawie plastycznej 
Litwinki, Julii Skuratovej), prace czeskich 
twórców – Tomáša Volkmera („Pinokio”) 
i Pavla Hubički („Śpiąca Królewna”) oraz 
mickiewiczowskie „Ballady” z 1978 roku 
(scenogra� a Janusza Pokrywki).

Wystawa – którą serdecznie polecamy za-
równo dzieciom, jak i dorosłym – czynna jest 
codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel w go-
dzinach od 10.00 do 15.00. Wstęp bezpłatny.

RENATA CHUDECKA

Lalki w Ateneum

Z
D

JE
C
IE

: 
T
O

M
A
S
Z
 Z

A
K
R

Z
E
W

S
K
I

Z
D

JE
C
IE

: 
A
R
C
H

IW
U

M



12
sport  Nr 8 (89) l 4 sierpnia 2022 r.

Cnoty ponad wszelką wątpliwość… Które 
łączą sport i sztukę, a przekona się o tym 
każdy, kto wybierze się na Stadion Śląski. 
Tam właśnie w Sali Muzealnej słynnego 
Kotła Czarownic można podziwiać nieco-
dzienną ekspozycję: „Monachium 1972. 
Sport i sztuka. Plakat olimpijski ze zbiorów 
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”.

I bardzo do tego zachęcam. Czasu jest sporo, niemniej 
on biegnie nieubłaganie. Kiedy bowiem zleciało aż 50 lat 
od pamiętnych XX Igrzysk Olimpijskich w Monachium, 
nie ma zatem co zwlekać, tylko na Stadion Śląski się 
wybrać. Gwarantuję, że zebrane eksponaty z Muzeum 
Sportu i Turystyki w Warszawie zachwycą nie tylko 
miłośników sportu. Ja pozostaję pod ogromnym wra-
żeniem! A jak wiedzą moi stali Czytelnicy, szczególną 
entuzjastką sportu nie jestem. I z pewnością nie tylko 
ze względów rodzinnych bliżej mi na pewno do plakatu 
i tu moje apetyty na tę oryginalną formę sztuki zostają 
jak najbardziej zaspokojone. Bo na wystawie zobaczyć 
można plakaty artystyczne powstałe specjalnie z okazji 
tychże igrzysk! Aż 21 prac! I taka ciekawostka: znajdują 
się one w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. 

Podkreślam aż 21 plakatów z powstałych 28. Robi to 
wrażenie niebywałe. Jak to w ogóle możliwe? – Plakaty 
stworzone przez najwybitniejszych twórców sztuki XX 
wieku – mówi dyrektor bytomskiego Muzeum Górno-
śląskiego Iwona Mohl. – Znajdują się tu takie nazwiska 
jak między innymi David Hockney, Oscar Kokoschka, 
Victor Vasarely czy Jan Lenica. To prawdziwe tuzy 
plakatu. Twórcy ci odpowiedzieli entuzjastycznie na 
apel głównego projektanta tych igrzysk olimpijskich, 
zapewniającego oprawę gra� czną wydarzeniu Otla Ai-
chera, który był inicjatorem wydania tej serii – podkreśla 
Iwona Mohl. Plakaty te miały ponadto nawiązywać do 
idei olimpizmu, sportu i ogólnie pojmowanej kultury 
� zycznej. Jak zaznacza kurator wystawy z Działu Hi-
storii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Mieczysław 
Dobkowski, Otel Aicher - niemiecki gra� k i twórca słyn-
nych sportowych piktogramów, miał jakoby też w ten 
sposób odczarować niezbyt pozytywne postrzeganie 
społeczne gospodarzy-organizatorów tych igrzysk. Czy 
mu się to udało? Chyba nie do końca, bo Olimpiada 
w Monachium w 1972 roku kojarzona jest niestety wciąż 
głównie z zamachem terrorystycznym, do jakiego tam 
doszło, kiedy to członkowie organizacji Czarny Wrzesień 
napadli na izraelską drużynę olimpijską. A zatem cytując 
Machulskiego: „zamach, nie zamach w sensie wymach”, 
ale nazywając rzeczy po imieniu na pewno rozmach, 

bo rozmach z jakim reprezentacja Polski sięgała po 
tamtejsze trofea jest imponujący! Takiego sukcesu nie 
powtórzyliśmy już nigdy później. 21 medali! W tym 7 
złotych, 5 srebrnych i 9 brązowych! 21 medali, jak 21 
plakatów? Czyżby przypadek? Poza plakatami tymi 
artystycznymi oraz promocyjnymi, ekspozycja obejmuje 
między innymi maskotkę jamnika Waldiego (od tej 
pory maskotki stały się stałym przemiłym akcentem 
igrzysk olimpijskich), o� cjalny strój łuczniczki Ireny 
Szydłowskiej, krawaty, spinki do mankietów, medale 
pamiątkowe, odznaki i proporczyki.  

Warto mocno podkreślić, jak ważną rolę odgrywa 
tu zorganizowanie wystawy na Stadionie Śląskim. 
Kultura i sport, niby na pozór różni je wszystko, a tak 
naprawdę łączy bardzo wiele. Każdy artysta, każdy 
sportowiec to osoby o wielkiej sile woli walki, bycia 
najlepszymi, pasjonaci obdarzeni ogromnym talentem, 
zdeterminowani, cierpliwi, którzy na swój sukces 
ciężko pracują. Dlatego jeszcze raz gorąco rekomen-
duję tę wystawę. To świetna lekcja historii kultury 
� zycznej dla całej rodziny. A dla Stadionu Śląskiego, 
który gości w swoich przestrzeniach najznamienitsze 
wydarzenia sportowe o zasięgu międzynarodowym, 
to taka perełka, na której odkrywanie zapraszam do 
końca października.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Talent, pasja, determinacja, cierpliwość
HARMONOGRAM
ZWIEDZANIA 

Godziny zwiedzania od ponie-
działku�do�piątku:
Trasa�krótka:�9.00, 14.00, 16.30
Trasa�długa:�10.00, 12.00, 15.00
Godziny�zwiedzania�w�soboty�
i�niedziele:
Trasa� krótka:� 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30
Trasa� długa:� 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00
 
Punkt�widokowy:�
od�poniedziałku�do�piątku:�
od 7.00 do zmierzchu
soboty�i�niedziele:�
od 9.00 do zmierzchu
Bilety�na�zwiedzanie�można�ku-
pić�na�stronie:�h��ps://stadion-
slaski.pl/zwiedzanie


