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BO WSZYSCY 
KOCHAMY KATOWICE

Pierwsze�dni�września:�m.in.�rajd�samochodowy
wpisujący�się�w�Dni�Miasta.
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O lalkach międzynarodowo

W Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach. Bo to tam właśnie już we wrześniu -- Międzyna-
rodowy Festiwal Teatrów Lalek Katowice Dzieciom. 
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MIEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA BISTY 

W�RUDZIE�ŚLĄSKIEJ�ZAPRASZA:�KLUB�DZIENNIKARZA

Inauguracja�Rudzkiej�Jesieni�Kulturalnej�wnet!�W�tym�sezonie�będzie�

kontynuowanych�wiele�znanych�i�lubianych�aktywności,�które�od�lat�

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

zabraknie�też�nowości!�A�będzie�to�między�innymi�Klub�Dziennikarza,�

na�który�jako�prowadząca,�serdecznie�zapraszam.�Adresowany�do�tych,�

którzy�chcą�pisać�i�publikować,�próbować�swoich�sił�w�dziennikarstwie�

prasowym,�internetowym,�ale�nie�tylko!�Nie�zabraknie�bowiem�inte-

resujących�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�suk-

cesywnie�informacje�o�szczegółach�i�zapisach.

POLECAM�GORĄCO:�HANNA�GRABOWSKA-MACIOSZEK



Zabawne?� Kiedyś� bar-

dzo�mnie� śmieszyło� to�

stwierdzenie.� Niestety�

jest�tylko�śmieszne�po-

zornie,� a� tak� napraw-

dę� to� nieco� złośliwy�

komentarz� -� ulubiony�

mojej� babci,� mistrzy-

ni� ciętej� riposty.� Jakże�

często�przez�nią�wypo-

wiadany,� a� kierowany�

do�osób�(chyba�niewy-

chowanych,� a� może�

i� bezczelnych),� które�

zapominają�powiedzieć�

po� prostu� „dziękuję”.�

A� czasem� to� zwykłe,� krótkie:� „dziękuję”,� „dzięki”� wystarczy�

i� znaczy�niejednokrotnie�więcej�niż�wystawienie�pomniku�ze�

złota.�Zwykłe,�a�tak�dziś�zapomniane�i�rzadkie.�Tak�trudno�prze-

chodzi� przez� gardło?� Najwyraźniej.� Dziś� niestety� zwykliśmy�

tylko�żądać,�wydawać�polecenia,�„strzelać�focha”,�albo�przepy-

chać�się�słownie.�Babcia�nie�żyje�już�ponad�20�lat,�a�biorąc�pod�

uwagę�jednak�fakt,�że�tak�często�ten�komentarz�wypowiadała,�

to�czyżby�w�kwes��i�„dziękuję”�nic�się�nie�zmieniło?�

 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

Na ten ważny dzień społeczność 
Szkoły Podstawowej nr 18 z Od-
działami Integracyjnymi w Chorzo-
wie czekała niecierpliwie… Dzień, 
w którym z drukarni będzie można 
odebrać naszą zbiorową publikację 
zatytułowaną „Świadkowie historii”. 

I oto już jest, już została wydrukowana! 
Ta książka to efekt pracy nad projektem 
edukacyjnym wszystkich uczniów, na-
uczycieli i wielu rodziców w roku szkol-
nym 2021/22. Każda klasa ma w niej swój 
rozdział poprzedzony wstępem wycho-
wawcy, a uczniowie jako świadkowie hi-
storii przedstawiają, w formie literackiej 
i plastycznej, swoje przeżycia związane 
z pandemią COVID-19. Od marca 2020 
roku byliśmy przecież świadkami histo-
rii, która powstawała na naszych oczach. 
Możemy również przeczytać teksty na-
uczycieli, rodziców, absolwentów. Jeden 
z rozdziałów poświęcony jest pani Iwonie 
Parzoch, wspaniałej nauczycielce chemii 
i matematyki, która odeszła od nas po 
wyczerpującej chorobie wywołanej przez 

koronawirusa. Wstęp zredagowali Wiesław 
Ciężkowski, wiceprezydent Chorzowa i Jo-
anna Piećko-Szopińska, dyrektor szkoły. 
Publikacja została objęta Honorowym 
Patronatem Prezydenta Miasta Andrzeja 
Kotali oraz patronatem medialnym „Goń-
ca Górnośląskiego”.

Projekt edukacyjny realizowany był 
przez cały rok na lekcjach różnych 
przedmiotów i obejmował bardzo wiele 
różnorodnych, ale powiązanych ze sobą 
tematem, działań: udział w ogólnopolskiej 
akcji BohaterON, zwiedzanie Muzeum Po-
wstań Śląskich w Świętochłowicach i Mu-
zeum Hutnictwa w Chorzowie, spacery 
patriotyczne po dzielnicy Batory, spotkanie 
z żołnierzem - świadkiem wojny w Afgani-
stanie, zajęcia z psychologiem (rozmowy 
o emocjach i naszych wspomnieniach), 
lekcje biblioteczne i wizyty w bibliotekach 
miejskich (poznanie historii książki i pro-
cesu jej powstawania), Dzień projektowy 
z wychowawcą (tworzenie tekstów i rysun-
ków przez uczniów, opracowanie układu 
treści w rozdziałach klasowych), udział 
w programie „Poznaj Polskę” (zwiedzanie 
zabytków i muzeów warszawskich), lekcje 

tematyczne ze wszystkich przedmiotów 
i zajęć w edukacji wczesnoszkolnej.

Książka już wkrótce trafi do rąk jej au-
torów i czytelników. Stanie się to podczas 
Festynu Rodzinnego „Promiennie w Ba-
torym” 16 września br. w naszej szkole, 
której jubileusz, 45-lecie istnienia, łączymy 
z finałem projektu edukacyjnego, promocją 
i przekazaniem naszej książki jej autorom 
i wszystkim tym, którzy to wyjątkowe 
świadectwo historii chcą mieć na swojej 
książkowej półce. 

Dochód ze sprzedaży chcemy przekazać 
na rzecz dzieci, które tej pomocy potrze-
bują. Dzieci niosą dobro dzieciom i dzielą 
się nim. Pomagamy często, kiedy tylko mo-
żemy i jak możemy. Zatem każda książka 
to pomoc niesiona dzieciom.

Zapraszamy do naszej szkoły 16 wrześ-
nia, byśmy razem mogli świętować wyda-
nie naszej książki „Świadkowie historii”, 
cieszyć się efektami projektu edukacyjnego 
i uświetnić 45.lecie istnienia naszej szkoły 
w Chorzowie Batorym. Będzie z nami 
w tym wspaniałym dniu!

JOANNA PIEĆKO-SZOPIŃSKA
IWONA ZARZYCKA

Nasza książka
„Świadkowie historii”
– premiera 16 września!
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11 września minie 157 lat od chwili, gdy Katowice stały się miastem. 
Z tej okazji przygotowano wielkie muzyczne święto – Urodziny Miasta 
„Kocham Katowice”. Najważniejszy koncert odbędzie się w sobotę 10 
września. Stałym punktem obchodów urodzin Katowic jest również 
odsłonięcie kolejnego popiersia w Galerii Artystycznej. W tym roku 
to postać Krystyny Bochenek dołączy do grona ludzi kultury upamięt-
nionych w Galerii Artystycznej przy pl. Grunwaldzkim. W ubiegłym 
roku był Kazimierz Kutz i Józef Świder.

– Urodziny Miasta są doskonałą okazją, żeby przypomnieć, jak 
wielkim i różnorodnym muzycznym potencjałem dysponują Katowice. 
Dlatego zapraszamy mieszkańców na wspaniałe widowisko, które w tym 
roku przygotuje dla nas duet Vito Bambino i Brodka wraz z swoimi 
gośćmi – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Najważniejszym punktem urodzin Katowic jest koncert plenerowy, 
który w tym roku odbędzie się na terenie Muchowca, a dokładnie na 
łące w Katowickim Parku Leśnym. Katowice jako pierwsze, i na razie 
jedyne w Polsce, Miasto Kreatywne UNESCO w dziedzinie muzyki, 
w 2018 roku wprowadziło zupełnie nową formułę koncertów z okazji 
Urodzin Miasta - co roku powierzają wybranemu artyście kierownictwo 
artystyczne nad specjalnym, jednorazowym koncertem poświęconym 
Miastu Katowice. Organek, Abradab czy Krzysztof Zalewski mieli za 
zadanie wraz z zaproszonymi gośćmi przygotować nowe aranżacje 
utworów katowickich i śląskich twórców, bądź takich, którzy z Kato-
wicami byli związani w trakcie swojej kariery. 

W tym roku, po raz pierwszy w historii koncert przygotuje aż dwóch 
artystów – Vito Bambino i Brodka. Zdradzić już dzisiaj możemy, że 
wśród ich gości znajdą się: IGO, Natalia Grosiak, Majka Jeżowska, 
Natalia Szroeder, Maja Kleszcz, czy formacja Miętha. Przed nami 
ponad trzygodzinne widowisko, które poprowadzi Gabi Drzewiecka. 
Przed głównym daniem wieczoru na scenie zaprezentują się laureaci 
tegorocznej edycji programu Dzielnica Brzmi Dobrze.

- Urodziłem się w Katowicach i staram się pielęgnować związek 
z miastem. Z tego powodu koncert odbywający się w Katowicach 
z mojej perspektywy urasta do rangi Opener’a. Bardzo cieszę się z tego, 
że zaproponowano mi rolę dyrektora artystycznego tego wydarzenia 
i że będę mógł współpracować w tym zakresie z Brodką, która ma 
fantastyczną energię – mówi Vito Bambino.

- Wraz z moim serdecznym kolegą Vito Bambino przejmiemy Ka-
towice i zajmiemy się dyrekcją muzyczną koncertu z okazji urodzin 
Katowic. Bardzo się cieszę, że jako pierwsza kobieta w tej roli mam 
okazję być w tym miejscu - dodaje Brodka.

Jak przystało na miasto muzyki, sobotni koncert to nie jedyna 
muzyczna niespodzianka. Dzień później, tj. w niedzielę 11 września 
na tej samej scenie zabrzmią koncerty w ramach Motocyklowego 
Zakończenia Lata. W tym dniu wystąpią: Big Cyc, Luxtorpeda, TSA 
Michalski/Niekrasz/Kapłon. Na oba koncerty wstęp wolny!

JARMARK�PEŁEN�ATRAKCJI�

I�PRZYSMAKÓW

Już 2 września w głównej przestrzeni katowickiego Rynku rozpoczął 
się Jarmark Urodzinowy, który potrwa do 15 września. 

Jarmark oznacza m.in. przysmaki z różnych zakątków świata. 
Odwiedzając katowicki Rynek można nabyć m.in. indyjskie herbaty, 
tureckie kawy, holenderskie sery, włoskie i węgierskie wędliny czy 
gruzińskie wina. Na stoiskach nie brakuje również polskich produktów 
regionalnych – są miody, tłoczone naturalną metodą oleje, pierniki 
i rzemieślnicze krówki. 

W stre� e gastronomicznej natomiast można spróbować grillowanych 
serów górskich, belgijskich frytek, a także węgierskiego kołacza czy 
owoców w czekoladzie.

Dla dzieci atrakcją będzie z pewnością karuzela. Nie zabraknie 
również kolejki jeżdżącej po terenie Jarmarku oraz wielkoformato-
wych gier, które zapewne cieszyć się będą sporym zainteresowaniem 
najmłodszych odwiedzających katowicki Rynek.

Jarmark to jednak nie tylko okazja do poznania nowych smaków 
kulinarnych. Na Rynku znaleźć można również stoiska z biżuterią ze 
srebra, kamieni szlachetnych, żywicy, pereł i bursztynu, które mogą 
zainteresować pasjonatów rękodzieła. Będzie także można kupić 
ręcznie szyte zabawki, skórzane torebki, lnianą odzież czy słynną 
ceramikę z Bolesławca. 

- Jarmark to część współczesnej tradycji naszego miasta. Towarzyszy 
corocznym przygotowaniom do Świąt Wielkanocnych czy Bożego 
Narodzenia, a także świętowaniu urodzin Katowic we wrześniu 
– przypomina Marta Chmielewska, naczelnik wydziału promocji 

katowickiego magistratu. - Zachęcamy mieszkańców i gości do wi-
zyty na urodzinowym jarmarku. To doskonałe miejsce do spotkań 
z przyjaciółmi czy rodzin z dziećmi, dla których atrakcją może być 
przejazd kolejką czy udział w grze plenerowej – dodaje naczelnik.

OKTANY�

W�URODZINOWYM�KOKTAJLU

9 września, w Katowicach odbędzie się uroczyste rozpoczęcie 
Rajdu Śląska, czyli eliminacji Rajdowych Mistrzostw Polski. Podczas 
prezentacji załóg kibice będą mogli z bliska zobaczyć wszystkie raj-
dówki, a także porozmawiać z kierowcami i pilotami oczekującymi 
na start rajdu.

A wieczorem czeka nas motoryzacyjne show na ulicach miasta, 
czyli widowiskowe ściganie na zamkniętym i zabezpieczonym 
odcinku specjalnym w centrum Katowic. Na trasie o długości 
1,75 km swoje umiejętności i samochody zaprezentują nie tylko 
uczestnicy Rajdu Śląska. W programie są również przejazdy poka-
zowe, m.in. bolidu z legendarnego wyścigu 24h Le Mans. Wyniki 
prologu w Katowicach nie będą zaliczane do klasyfikacji zawodów, 
ale najlepsze załogi tej prestiżowej rywalizacji zostaną nagrodzone 
specjalnymi pucharami.

SIATKARSKIE�EMOCJE�W�KATOWICKIM�SPODKU…�

I�NIE�TYLKO!

Mistrzostw Świata w siatkówce rozpoczęły 26 sierpnia. Katowice były 
gospodarzem „polskiej” grupy, w której nasza reprezentacja mierzyła 
się ze Stanami Zjednoczonymi, Bułgarią i Meksykiem. Mecze jednej 
ósmej � nału oraz ćwierć� nałów podzielono pomiędzy miasto Gliwice 
oraz Lublanę. Natomiast pół� nały oraz mecze o brązowy i złoty medal 
odbędą się w katowickim Spodku, szczęśliwym dla naszej reprezentacji 
miejscu, gdzie w 2014 roku wywalczyła mistrzostwo świata, a w 2021 
brązowy medal Mistrzostw Europy.

10 i 11 września, z myślą o kibicach działać będzie Strefa Kibica, 
gdzie na telebimie obejrzymy mecze pół� nałowe i wielki � nał Mi-
strzostw Świata w Siatkówce. Z uwagi na odbywające się w tym czasie 
wydarzenia w Stre� e Kultury oraz na placu przed Spodkiem, strefa 
mogąca pomieścić 3000 widzów zlokalizowana zostanie przy Pomniku 
Powstańców Śląskich. Pozwoli to dodatkowej liczbie kibiców oglądać 
najważniejsze spotkania tegorocznego championatu w bezpośrednim 
sąsiedztwie ich rozgrywania!

Pierwsza połowa września zapowiada się więc niezwykle gorąco, 
a atrakcji skierowanych do pełnego przekroju mieszkańców Katowic 
z pewnością nie zabraknie.

Bo wszyscy
kochamy Katowice 
Urodziny kojarzą się ze świętowaniem. A w przypadku 
157 urodzin to świętowanie powinno przyjąć szczególną 
formę. Kiedy dodamy do tego jeszcze, że jubilat ma ty-
tuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki to 
wiadomo, że czeka nas czas wyjątkowych koncertów. Ale 
Katowice to miasto przełamujące schematy więc będą 
też np. urodzinowy jarmark, eliminacja Rajdowych Mi-
strzostw Polski, a pamiętajmy, że w tym czasie Katowice 
goszczą jeszcze Siatkarskie Mistrzostwa Świata! 

Koncert urodzinowy to rozrywka
dla mieszkańców w każdym wieku

Marcin Krupa, prezydent Katowic oraz
Vito Bambino zaprezentowali skład artystów
na koncert Urodzinowy

Podczas obchodów ubiegłorocznych urodzin
w Galerii Artystycznej odsłonięto popiersie
Kazimierza Kutza

Rajd Śląska 2022 zagości na ulicach Katowic

ZDJĘCIE:�RADOSŁAW�KAZIMIERCZAK ZDJĘCIE:�J.�GÓRSKA ZDJĘCIE:�ARKADIUSZ�ŁAWRYNOWICZ ZDJĘCIE:�RAJD�ŚLĄSKA
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Noc Świętojańską swoim występem uświetnił Kamil Franczak.

A raczej całym mnóstwem klawiszy! On sam, jak sądzę, 
nie byłby w stanie ich policzyć… Daniel Kałużny, dy-
plomowany specjalista pianin i fortepianów.

Pana Daniela spotykam po raz pierwszy… w swoim domu, kiedy to 
przywozi pianino dla mojej córki. Szkoła muzyczna rządzi się swoimi 
regułami i kiedy pojawia się temat zakupu instrumentu, trzeba temu 
stawić czoło, a raczej portfel. Wrażenie robi na mnie bezbłędny, 
profesjonalny transport. Znawcy branży pomyślą z pewnością: „co 
w tym niezwykłego?” Mnie, jak się pewnie domyślacie, daleko od 
znawcy tematu transportu pianin, więc jestem oszołomiona. – Gdzie 
postawić? – pyta pan Daniel. No i tu zaczyna się prawdziwa burza 
mózgów, bo trzeba zrobić niemałą rewolucję przemeblowując miesz-
kanie, no ale jak mówi Daniel Kałużny, kiedy podejmiemy decyzję, 
by taki instrument znalazł się w naszym domu, to on tak naprawdę 
znajduje się nie tylko w domu, czy mieszkaniu, ale w naszym życiu. 
Gdy słucham, jak pan Daniel tłumaczy, jak dbać o pianino, to myślę 
sobie, że przecież nigdy nie chciałam mieć zwierzęcia domowego, 
a tym czasem… Trzeba pielęgnować, „poić”, nawilżać, regulować 
temperaturę, uważać, by nie stało za blisko okna, kaloryfera, a już 
w żadnym wypadku nie tam, gdzie jest ogrzewanie podłogowe, 
nie wolno na nim stawiać kwiatów doniczkowych … - Najlepiej 
przed rozpoczęciem grania, umyć ręce – rzuca pan Daniel. – Brud 
będący na naszych rękach, szkodzi klawiszom – dodaje. A zatem 
chyba nawet nie zwierzątko domowe, ale małe dziecko… - To nie 
jest dodatkowy mebel, to nowy członek rodziny, to jest tak jakby 
urodziło się pani dziecko – podkreśla. A niech to! Nie planowałam 
już. Ale rzeczywiście tak jest. Nie uwierzylibyście, jak mając taki 
instrument, zmienia się wnętrze, zmienia się życie i bynajmniej nie 
chodzi o intensywność eksploatowania go przez córkę. Sąsiedzi jak 
na razie się nie skarżą!

Gdy patrzę na Pana Daniela, jak zasiada do klawiatury i z jakim 
namaszczeniem zaczyna stroić nasze nowe „dziecko”, opanowuje 
mnie nastrój co najmniej błogi, graniczący z jakimś zachwytem. 
Pasja z jaką to robi, jest po prostu niesamowita. – Nie da się tego 
zawodu uprawiać bez pasji – mówi pan Daniel. – To nie jest odbi-
janie karty w zakładzie taśmowym. Koniec i do domu. Gdy ktoś tu 
przelicza godziny na pieniądze, nigdy nie będzie dobrym stroicielem. 
Musi się też stale rozwijać. Gdym chciał, tak skrupulatnie ten czas 
rozliczyć, musiałbym stwierdzić, że to się w ogóle nie opłaca. Nie 
nazwałbym zatem tej profesji jako wyłącznie zarobkowej. Kiedy ja 
pracuję po 12, 14 godzin dziennie, obcując z danym instrumen-
tem, niekiedy bardzo wiekowym… nie tak dawno z takim niemal 
z epoki Chopina… zawsze myślę sobie, że gdyby potra� ł gadać, 
ileż ciekawych historii by mi opowiedział. No więc jak tu w takiej 
sytuacji myśleć o pieniądzach…  – zaznacza.

Daniel Kałużny od 2008 roku prowadzi swój biznes w Bytomiu. 
W tym fachu wzrastał od urodzenia. Mama, absolwentka Technikum 
Budowy Fortepianów w Kaliszu, jako jedna z nielicznych wtedy 
w Polsce stroiła pianina. A zatem pracownię foterpianmistrzowską 
założyli rodzice pana Daniela. – Kiedy dorasta się wśród osób, które 
się tym zajmują, to dzieje się w sposób naturalny. Jako dziecko 

bawiłem się zabawkami, zmontowanymi z różnych elementów 
pianin, wcześnie też nauczyłem się grać, w wieku 13 lat już stroiłem 
pianina i w czasie wakacji pomagałem tacie w warsztacie: „chcesz 
zarobić „stówkę”, to pomóż”. No i tak od „stówki” do „stówki” – 
pomyślałem, że być może… ? Ale nie było takich planów, bym 
miał przejąć rodzinną � rmę – mówi. – Wyjechałem do Kalisza, 
skończyłem tę samą szkołę co mama. Potem praktykowałem 10 
lat za granicą. W Berlinie, Monachium, Brukseli. Najdłużej byłem 
w Holandii. I przez ten cały czas pracowałem w zawodzie, szuka-
jąc możliwości rozwoju, zdobywając nową wiedzę, umiejętności. 
Wtedy zapragnąłem pójść jeszcze dalej i szkolić się na innym 
kontynencie – w Australii, w Sydney. Kiedy powiedziałem o tym 
rodzicom, przerazili się, że przecież ja już nigdy nie wrócę do Pol-
ski. Pewnie mieli rację. Tego nie dowiem się nigdy, ale ta Australia 
zaowocowała tym, że przekazali mi biznes: „jak chcesz, to bierz, 
my się wycofujemy”. No i świadomość, że � rma tyle lat na rynku, 
z dużą bazą klientów, więc wróciłem do Bytomia na chwilę, żeby 
zobaczyć, jak to będzie no i zostałem i jestem do dziś – opowiada 
Daniel Kałużny. Dziś � rmę prowadzi wspólnie z żoną Kingą, która 
zapewnia oprawę administracyjno-promocyjną.

Warto by zadać tu takie pytanie, że jeśli czasu pracy tu nie powinno 
przeliczać się na � nanse i jak bardzo wciąż niszową profesją dziś 
w Polsce jest strojenie pianin, czy to się w ogóle opłaca. – Tak. Kiedy 
moi rodzice działali w branży, to był to fach naprawdę luksusowy. 
Obecnie się to trochę zmienia, ale tych takich naprawdę dobrych 
stroicieli wciąż jest niewielu – kwituje pan Daniel. I mimo, że ludzie 
w Polsce nie mają przeważnie pieniędzy na zakup instrumentów, nie 
mają świadomości? No więc jak to? Klienci zagraniczni, współprace 
z różnymi instytucjami kultury, szkołami muzycznymi i kontakt 
niesamowitymi instrumentami i ludźmi: muzykami, z największymi 
nazwiskami w branży, wielkimi artystami, udział w prestiżowych 
wydarzeniach, koncertach.  – Niedawno stroiłem instrument dla 
Nicka Cavea – wspomina pan Daniel. - Nieprawdopodobny twór-
ca i człowiek, i dla mnie niezwykłe przeżycie. Grzegorz Turnau 
na przykład, kiedy gra na Śląsku zawsze korzysta z moich usług. 
Stanisław Sojka. Pianiści, muzycy.

Ile kosztuje najdroższe pianino? Jak mówi Daniel Kałużny, 
o taką graniczną cenę trudno, bo można zamówić sobie wysadza-
ne diamentami, ale dobrej klasy instrument to przeważnie koszt 
kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy. Bardzo modny w Europie jest też 
rynek pianin używanych i na pewno lepiej kupić pianino stare, 
używane i poddać je renowacji, bo nowe to już nie ta sama jakość. 
Dziś bowiem nikt nie robi już takich pianin, jak kiedyś. I nie jest 
prawdą, że te stare są złej jakości. – Zdarzyło mi się stroić pianina, 
które miały po 100 lat i dalej grały. Miały rzeźbiarskie zdobienia, 
wykonane ręcznie – stwierdza.

Pracownia fotrepianmistrzowska zapewnia nie tylko strojenie 
i transport, ale skup, sprzedaż, wycenę, renowację, naprawę. War-
to podkreślić, że jeśli ktoś kupuje instrument, pierwsze strojenie 
jest w cenie zakupu, natomiast każde kolejne bynajmniej nie jest 
w pakiecie, tylko już trzeba zapłacić. Być może będzie to dla co 
poniektórych cenna informacja!

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Pasja klawiszem nastrojona
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Pomyślmy już wkrótce,
bo sezon grzewczy za pasem
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„Za treści zawarte w publikacji do� nansowanej ze środków WFOŚiGW 
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja”.

Jeszcze z tyłu głowy – lato, urlopy, wakacyjne wojaże i z pewnoś-
cią bliżej nam jeszcze do tego Wawelskiego, którego w smoczej 
jamie wielu z Was w trakcie turystycznych eskapad, odwiedziło. 
Natomiast, gdy jesień zakuka do naszych drzwi, zawieje wia-
trem, poleje deszczem, opowieści o smokach będziemy mogli 
między bajki włożyć, a nasze myśli skierują się w stronę smo-
gu…

I musimy o tym pamiętać, by zrobić wszystko, żeby go uniknąć, albo 
wyeliminować tak, jak tylko się da najlepiej. Tymczasem wydawać się może, 
że co poniektórych dobre samopoczucie i niefrasobliwość zupełnie w tym 
temacie nie opuszcza. Proszę spojrzeć na publikowane zdjęcie. Tak, ta zadyma 
na placu, to skutek tego, co wydobywa się z komina i co udało mi się zaob-
serwować w trakcie jednego z moich wyjazdów. Zgroza! Mało powiedziane.

To jednak dobitnie pokazuje, jak wiele w temacie czystego powietrza 
jest do zrobienia! Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach dokłada wszelkich starań, by swój wiodący Program 
„Czyste Powietrze” rozszerzać na coraz to nowsze gminy, by go zmieniać, 
ulepszać, wychodzić naprzeciw mieszkańcom naszego województwa, by 
jak najłatwiej, jak najprościej mogli korzystać z jego dobrodziejstw. Wokół 
Programu „Czyste Powietrze” dzieje się sporo. Ostatnie zmiany umożliwiają 
Bene� cjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu 
do� nansowania otrzymać pre� nansowanie przedsięwzięcia, co oznacza 
wypłatę części kwoty dotacji w formie zaliczki! Warunki określa umowa 
zawarta z Bene� cjentem zgodnie z obowiązującym po zmianie:
l Programem,
l�Wzorem formularza wniosku o do� nansowanie w formie dotacji z pre-

� nansowaniem wraz instrukcją wypełniania,
l�Regulaminem naboru wniosków o do� nansowanie przedsięwzięć w ra-

mach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
  
Warto poznać warunki dotacji z pre� nansowaniem:
Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja 

z pre� nansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o do-
� nansowanie.

Złożenie wniosku o do� nansowanie w formie dotacji z pre� nansowaniem 
(UWAGA! osobny wzór wniosku).

Wymagane jest załączenie do wniosku o do� nansowanie podpisanej 
umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia 
z opcją pre� nansowania. Przewidziano, że możliwe jest zawarcie nie więcej 
niż 3 umów z wykonawcami z opcją pre� nansowania. Pozostałe środki 
z przysługującej dotacji przekazane zostaną na podstawie przedstawionych 
dokumentów rozliczeniowych.

Środki pre� nansowania zostaną wypłacone na rzecz Bene� cjenta na 
rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o do� nanso-
wanie z Bene� cjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia 
realizacji przedmiotu umowy Bene� cjenta z wykonawcą.

Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedsta-
wionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność 
w maksymalnie 3 częściach.

 
Dokumentacja do Programu Czyste Powietrze dostępna jest pod 

adresem: https://portal.wfosigw.katowice.pl/ Warto zajrzeć na www.
wfosigw.katowice.pl dla kogo pre� nansowanie, tam więcej informacji 
między innymi dla kogo pre� nansowanie i gdzie składać wnioski?
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Nie taki zwykły Sabat… Czarownic…
Czyli … „Heksy z hołdy”

ROZMOWA�ZE�ZBIGNIEWEM�STRYJEM,�AUTOREM�SCENARIUSZA,�REŻYSEREM�I�AKTOREM�NAJNOWSZEJ�PRODUKCJI�MIEJSKIEGO�CENTRUM�KULTURY�IM.�HENRYKA�BISTY

W�RUDZIE�ŚLĄSKIEJ�„HEKSY�Z�HOŁDY”�
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Rudzki Tryptyk klamrują „Heksy z hołdy”. Przypomnijmy 
Twoje dwie wcześniejsze realizacje dla rudzkiej sceny. Były to: 
romantyczna, przeurocza, w której można się zakochać opowieść 
z lat 60-tych „Gita Story”, którą napisałeś… taka ciekawostka… 
z okazji 60-lecia nadania praw miejskich Rudzie Śląskiej oraz ta 
rodem z Dzikiego Zachodu, czyli western „Szeryf z Fryn City”.  
A teraz „Heksy z hołdy”… czy mam rozumieć, że zapraszasz 
widzów na Sabat Czarownic?

Zbigniew Stryj: I tak, i nie. Heksy, czyli po śląsku – czarownice 
to jest, powiedziałbym, pretekst, by wejść w zupełnie inny niż do tej 
pory obszar: metafizykę, zjawiska nadprzyrodzone, dawne śląskie 
wierzenia. Jak wiemy, zresztą nie tylko na Śląsku, bo wszystkie 
regiony Polski miały, mają bardzo rozbudowaną swoją ludową de-
monologię: Łysa Góra, czarownice, sabaty… No to nie tylko przecież 
czarownice (heksy), ale są i diabły, czyli nierozerwalnie złączone 
ze sobą czarne moce i tu miałem pomysł taki, by skonfrontować 
takiego zwykłego, prawego, porządnego Ślązaka, młodego chło-
paka i jego ojca ze światem nadprzyrodzonym, który czyha na ich 
dusze. To oczywiście w dużym uproszczeniu. Tak naprawdę będzie 
to troszkę moralitet, w „sosie” bardzo komediowym o walce dobra 
ze złem, o kuszeniu dobrego na złą stronę. A zatem nie tylko sabat, 
nie tylko Łysa Góra i czarownice. To będzie relacja: czarownice, 
diabły i zwykły chłopak, który chce uczciwie, normalnie żyć, aż tu 
nagle… Z pewnością zakończenie będzie zaskakujące!

Może nie spojlerujmy zbytnio, niech widzowie też zderzą się 
z tym światem nadprzyrodzonym, poczują dreszczyk emocji… 
ja już teraz mam „gęsią skórkę”… No ale to nie będzie sabat 
i nie na Łysej Górze i nie czarownic, bo jesteśmy tu na Śląsku, 
więc co najwyżej heksy i hołda. Myślisz, że gdzieś tu niedaleko 
grasowały i urządzały swoje harce?

ZS: Taa… Beboki, Utopki, Heksy, Strzygi, Meluzyny… Nimi się 
ludzie „karmili” w dawnych czasach… Wszystkim zjawiskom, któ-
rych nie potrafili sobie wytłumaczyć, nadawali charakter magiczny, 
nadprzyrodzony. Jeśli działo się coś złego, czego prosty człowiek 
nie był w stanie pojąć, to uznawał działanie czarów. Pech, choro-
ba, zaraza, wymieranie bydła… Ktoś niewątpliwie musiał rzucić 
urok. Ten cały świat śląskiej mitologii jest bardzo barwny. Cała 
ikonografia jeśli chodzi o diabły, wiedźmy jest bardzo atrakcyjna, 
więc jestem przekonany, że ta historia opowiedziana na scenie, się 
uda, bo zderzenie to scenicznie jest wielkim walorem! Natomiast 
ja jako człowiek wierzący, wierzę w piekło, w złe moce, dobro 
i zło, i w to że świat jest na nich zbudowany. Diabły są… Nie takie 
oczywiście hecne z różkami i kopytkami, ogonkami, bynajmniej 
nie takie „oswojone” przez ludzi za pomocą filmów, bajek, legend, 
jak chociażby Diabeł Fajferek, czy Rokita. Pamiętam z dzieciństwa 
taką książkę „Z piekła rodem”. To były opowieści o diabłach, które 
trochę relatywizowały ich rolę, nie określając jednoznacznie, że to 
jest zło. Mój dziadek, który był dla mnie absolutnym autorytetem 
nie bardzo był zachwycony, że ta książka znalazła się obrębie mo-
jego zainteresowania. Potem książka nagle zniknęła i myślę, że to 
była „robota” mojego dziadka. Sądzę, że bardzo wtedy rozsądnie 
kombinując, nie chciał po prostu, żebym ja jako dzieciak sobie tego 
diabła tak „oswoił” i traktował jako miłą maskotę. Widzisz, ktoś 
kiedyś napisał, że największym sukcesem szatana jest to, że ludzie 
przestali w niego wierzyć… No jakie diabły? Gdzie? Piekło? Co do 
kotła Cię wsadzą? No pewnie, że nie! Ale wierzymy w wędrówkę 
dusz, reinkarnację, niebo… bynajmniej nie z aniołami na chmurach, 
w papciach i nocnych koszulach. Jak to jest naprawdę? Tego nie 
wie nikt. Ale w zależności od tego, jakie wiodłeś życie ziemskie, 
takie czeka Cię pozagrobowe. No ale zrobiło się chyba za bardzo 

poważnie, a nasz spektakl to jest komedia. Czy ja wierzę w jakieś 
Utopce, Strzygi? Oczywiście, że nie, ale legendy te są znakomitą 
pożywką dla literatury, czy w tym przypadku sceny! Aczkolwiek 
w naszym przypadku to tylko nawiązanie do demonologii, co nie 
oznacza, że w tym swoim entourage’u będzie taka bardzo ludowa.

No to jaka zatem?
ZS: Zastosowaliśmy pewien uniwersalizm. Kostiumy autorstwa 

Doroty Zeliszek są takie bardziej z obszaru fantasy, czy nawet 
horroru. Dorota potrafi robić kostiumy niemalże hollywoodzkie, 
z dbałością o szczegóły, czego mieliśmy dowód chociażby w „Sze-
ryfie z Fryn City”. Widz nie zobaczy tu kopyt i wideł. Poza samą 
stylizacją, warto podkreślić, że ponadto każda z postaci ulega 
przemianie i to jest też bardzo atrakcyjne z punktu widzenia 
realizacji tego spektaklu. 

No to myślę, że nie tylko moja, ale i ciekawość wszystkich 
widzów rozbudza się z każdym pytaniem bardziej. Spektakl od-
chodzi w swojej stylizacji od folkloru, ludyczności. Niemniej ta 
demonologia zwłaszcza tu na Śląsku była zawsze bardzo mocno 
ugruntowana, tradycyjna, kojarzona z pewnymi wyobrażeniami. 
Mówisz o uniwersalizmie i to jest słowo klucz… myślę, że nadal 
tak jest, bo lubimy się bać, a każdy z nas ma ten pierwiastek 
demona w sobie.

ZS: Tak. Nawet w sztuce pada takie zdanie: „W kożdym trocha 
diobła siedzi… Trocha heksy w kożdej babie…”. Jesteśmy taką 

mieszanką dobra i zła. Ale poprzez lekkie i komediowe, teatralne 
potraktowanie tego tematu, możemy zupełnie inaczej na to po-
patrzeć. Na przykład: „o, taki diabeł, a tak naprawdę, to jest mój 
szwagier”, albo: „o, ta heksa, to jak nikt inny tylko sąsiadka z dru-
giego piętra”. Wierz mi, że konstrukcja heks i diabłów przekłada 
się na cechy realnych ludzi.

No właśnie! Przypuszczam, że każdy chętnie odkryje to na 
scenie. Natomiast 100% frekwencji na widowni, kiedy „Szeryf ” 
i „Gita” pojawiają się w repertuarze MCK-u, to taki wektor 
sukcesu i prognosta na to, że i „Heksy” spodobają się. Myślisz, 
że taki miks: komedia pisana rymem po śląsku to klucz do 
serca rudzian?

ZS: Myślę, że nie tylko rudzian. Ślązaków. Przy pierwszej realizacji 
„Gita story” chcieliśmy zrobić rzecz lekką, niegłupią, osadzoną w re-
aliach śląskich. Ten Śląsk jest bardzo głęboko we mnie i przekłada 
się on na to, co piszę. No i takie było założenie: komediowo, ale 
nie głupio. Nie robimy ze Ślązaków głupków, prostaków, chamów. 
To wciąż niestety się dzieje i to nie tylko w programach kabareto-
wych, ale i poważniejszych spektaklach teatralnych. Moje komedie 
natomiast adresowane są do ludzi, którzy chcą spędzić miło wolny 
wieczór i dostają opowieść o nich samych, bo te wszystkie historie 
są bardzo mocno, konkretnie osadzone, tu padają nazwy miejsco-
wości, dzielnic, ulic charakterystycznych dla Śląska. I może mówię 
to tak trochę bezczelnie, ale te serca widzów są wtedy z nami. Nie 
tylko w trakcie spektaklu, ale i po, kiedy widzowie przychodzą za 
kulisy, czekają na nas, dopytują, dociekają. I marzę, żeby te serca 
widzów nadal były z nami.

Powiedzmy jeszcze o obsadzie: pewnej, sprawdzonej ekipie, 
dobrej, starej gwardii, która bawiąc widzów, sama jednocześnie 
świetnie się bawi.

ZS: Nieformalnie zawiązał się zespół, współpracujący przy tych 
realizacjach. Stały właściwie. Przyjmuję to z ogromną radością, że 
w tym zespole są też moje koleżanki z Teatru Nowego w Zabrzu: 
Joanna Romaniak i Jolanta Niestrój-Malisz, doskonałe, świetne 
aktorki, które mówią po śląsku. Cały nasz zespół, realizujący 
spektakle dla MCK-u w Rudzie Śląskiej zna i mówi po śląsku. Gra 
też Krzysztof Wierzchowski, gwiazda śląskiego kabaretu, tenor. 
Ponadto Anna Białoń, Jakub Podgórki, Magdalena Chrostek, Nina 
Siwy, Jan Woldan. Wspaniali aktorzy. Zespół jak gdyby stały i to co 
powiedziałaś i ja też to podkreślam, bo spotykamy się i oczywiście 
pracujemy, ale jest to wielka przyjemność, frajda. I zdradzę rzecz 
zakulisową, że w trakcie realizacji tych trzech dużych produkcji, 
jeszcze nigdy nie zdarzyły się nam sytuacje konfliktowe. Nigdy!

To co jeszcze łączy te wszystkie tytuły to oczywiście Ty! Nie 
tylko jesteś autorem tekstu, scenariusza ale i reżyserem, a także 
grasz zawsze jedną z postaci. 

ZS: Tak. Piszę te sztuki z ogromną przyjemnością, mimo że 
z czasem u mnie jest bardzo kiepsko i często są to zarwane noce 
przez to pisanie. Ja potrafię myśleć po śląsku, ale niejaką trudnością 
jest to, że założyłem sobie, że wszystkie te sztuki to jest sylabotonik. 
To jest wiersz: rytm i rym! Ale jak już zażre, to siedzę cztery bite 
godziny i piszę, przeważnie to dzieje się w nocy. Jak już jest pomysł, 
to potem ta opowieść powstaje bardzo szybko.

A tym razem wcielisz się w? 
ZS: Belzebuba. Tak się napiętnowałem.
No i wszystko jasne!

ROZMAWIAŁA: HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK
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03.09 so godz. 11:30  Piaskowy Wilk Scena Ateneum

04.09 nd godz. 16:00 Piaskowy Wilk Scena Ateneum

11.09 nd godz. 12:00 i 16:00 Kopciuszek Scena Ateneum

15.09 cz godz. 17:00 Ballady i romanse – premiera pedagogiczna Scena Ateneum

  godz. 18:00 Ballady i romanse  Scena Ateneum

   Ballady i romanse – PREMIERA  Scena Ateneum

17.09 so godz. 17:00  Ballady i romanse� ul.�Św.�Jana�10

� � � –�spektakl�w�ramach�12.�Nocy�Teatrów�GZM�

� � � Organizatorem�Nocy�Teatrów�GZM�jest�

� � � Górnośląsko-Zagłębiowska�Metropolia�

18.09 nd godz. 16:00 Ballady i romanse Scena Ateneum

24.09 so godz. 11:30 Robinson Scena Ateneum

28.09�� śr� godz.�9:30� Kruk krukowi –�spektakl�z�audiodeskrypcją� Scena�Ateneum

� � � Teatr�Lalki�i�Aktora�w�Wałbrzychu�

  godz. 11:30 Biruta i tajemnica rzeki � Pałac�Młodzieży

� � � Teatr�„Maska”�w�Rzeszowie� ul.�Mikołowska�26

  godz. 15:00 ANIMATUS�� Galeria�Ateneum

� � � -�wernisaż�wystawy� ul.�3�Maja�25

  godz. 17:00 i 19:30 Król elfów *� Teatr�Śląski�-�Scena�Kameralna

� � � Puppentheater�Zwickau�-�Niemcy� �ul.�Warszawska�2

28.09 cz godz. 9:30 Czy�umiesz�gwizdać,�Joanno?  Scena Ateneum

� � � Teatr�Lalek�Guliwer,�Warszawa�

  godz. 11:30 Tata � Pałac�Młodzieży

� � � Teatr�Lalek�Arlekin�im.�Henryka�Ryla�w�Łodzi� ul.�Mikołowska�26

  godz. 13:00 Lenka�i�wróżka� Teatr�Śląski�-�Scena�Kameralna

� � � Mesebolt�Bábszínház,�Szombathely�-�Węgry� �ul.�Warszawska�2

  godz. 17:00 ANGEKOK.�Opowieść�arktyczna*� Teatr�Śląski�-�Scena�w�Malarni

� � � Teatr�Rawa,�Katowice� �ul.�Teatralna�2a

30.09 pt godz. 9:30 Lew i Ptak Scena Ateneum

� � � Teatr�Lalki�i�Aktora�w�Łomży�

  godz. 11:00 Pinokio� Teatr�Śląski�-�Scena�w�Malarni

� � � Lutkovno�gledališče�Maribor�-�Słowenia� ul.�Teatralna�2a� � �

  godz. 12:00 Dziennik�Jakuba*� Pałac�Młodzieży

� � � Kauno�valstybinis�leliu�teatras�-�Litwa� ul.�Mikołowska�26��

1.10 so godz. 18:00 Straszka pospolita*� Teatr�Śląski�-�Scena�Kameralna

� � � Grupa�Coinciden��a,�Białystok� �ul.�Warszawska�2�

  godz. 16:00 Księga�dżungli� Pałac�Młodzieży

� � � Teatr�„Baj�Pomorski”�w�Toruniu� ul.�Mikołowska�26�

  godz. 18:00 Robinson* –�spektakl�z�audiodeskrypcją�� Scena�Ateneum

� � � Śląski�Teatr�Lalki�i�Aktora�Ateneum�w�Katowicach�
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O lalkach międzynarodowo
Wydarzenie, które  odbywa się zawsze 

w formule biennale, tym razem z powodu 
pandemii COVID-19 powraca po czterech 
latach i po raz 14 zagości w przestrzeniach 
teatralnych, ale nie tylko w „Ateneum”, ale 
także na Scenie Kameralnej i w Malarni Tea-
tru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego 
oraz Pałacu Młodzieży. 

I bardzo mocno należy podkreślić zasięg 
ogólnoświatowy, a biorąc pod uwagę cha-
rakter konkursowy festiwalu, wyłonienie 
spektakli spośród takiego spectrum, na 
pewno nie było łatwe. – Wpłynęło bardzo 
wiele zgłoszeń – mówi dyrektor Śląskiego 
Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” Małgo-
rzata Langier. – Wybraliśmy 14 wydarzeń, 
w tym 4 zagraniczne. (14 wydarzeń na 14 
edycję, jakiż sympatyczny zbieg okolicz-
ności – przy. red.). Będą to przedstawienia 
zespołów, które do Katowic przyjadą z Li-
twy, Niemiec, Słowenii i Węgier. W trakcie 
czterech festiwalowych dni zaprezentują się 
oczywiście także teatry polskie – zaznacza 
Małgorzata Langier i zwraca uwagę na fakt, 
że niektórzy goście z zagranicy wystawią 
swoje spektakle w Polsce po raz pierwszy. 
Zatem to, że akurat w Katowicach, na festi-
walu organizowanym przez „Ateneum” jest 
absolutną wartością dodaną.

Zespół „Ateneum” jako gospodarz wy-
darzenia nie bierze udziału w części kon-
kursowej, ale pokaże swoje przedstawienie 
poza nią. 

Wśród tytułów na pewno warto będzie 
wybrać się na pokaz grupy z Niemiec. To 
właśnie jedna z tych, które przyjadą tu po 
raz pierwszy. – To niezwykła, niesamowita 
forma, a mianowicie teatr wirtualny! Bę-
dziemy oglądać go przez okulary VR 360 
stopni. Wyjątkowy będzie również spektakl 
z Litwy, bo jego premiera odbyła się tuż 
przed zakończeniem sezonu artystycznego 
i on też nie był jeszcze poza Kownem nigdzie 
wystawiany. To pełne rozmachu, po części 
muzyczne widowisko z dużymi, niemal 
wielkości człowieka lalkami i myślę, że na 
pewno zrobi spore wrażenie – podkreśla 
dyrektor Śląskiego Teatru Lalki i Aktora 
„Ateneum”.

A ja jestem o tym bardziej niż przekona-
na! Nie od dziś wszak wiadomo, jak lalki 
cudownie potra� ą oddziaływać, a ich magia 
i moc potra�  być wręcz hipnotyzująca, znie-
walająca, a nawet nieco, a niekiedy bardzo 
przytłaczająca, czy nawet niebezpieczna. 
Przykładów w literaturze, � lmie znajdzie-
my całe mnóstwo. Każdy chyba to wie, że 
z lalkami lepiej nie zadzierać! A kiedy one 
pojawiają się na scenie, no to już na pewno 
żarty na bok! Okiełznanie ich, to dla reży-
sera nie lada wyzwanie! Chylić czoła należy 
zatem przed tymi, którzy je podejmują. Na 
szczęście przeświadczenie, że teatry lalkowe 
dedykowane są tylko dzieciom, a przez to 
być może do sztuki lalkarskiej podchodzi 
się i traktuje ją mniej poważnie, odchodzi 

w zapomnienie. – Akurat nasz Festiwal kie-
rowany jest do dzieci, tych starszych i tych 
młodszych; sama nazwa, Katowice Dzie-
ciom, już go określa i zobowiązuje – mówi 
Małgorzata Langier.

Tegoroczna tematyka traktuje o poko-
leniowości, natomiast drugie kryterium to 
data reżyserskiego debiutu. Organizatorzy 
przyjęli rok 2005 jako ten graniczny. – Moim 
zamierzeniem był 2010 rok, ale okazało 
się, że tych debiutów niestety jest niewiele. 
Gościmy zatem bardzo młode nazwiska, 
między innymi Daniela Arbaczewskiego 
czy Przemysława Jaszczaka – stwierdza Mał-
gorzata Langier. I jest to na pewno dowód 
na to, że nie każdy reżyser ma tę odwagą 
z lalką się mierzyć!

Teatr lalkowy zmienia się na przestrzeni 
lat. Kiedyś scenę dominowały same lalki, 
które, można powiedzieć, żyły własnym 
życiem. Dziś jest już żywy plan i aktor po-
ruszający swoją lalką jest najczęściej wi-
doczny dla widza. A nierzadko rezygnuje 
się z lalek w ogóle (ostatni spektakl sceny 
„Ateneum” „Robinson” jest tego najlepszym 
przykładem), zastępuje je inna ciekawa for-
ma. – Obecnie to sztuka interdyscyplinarna. 
W przedstawieniach są nie tylko animatorzy, 
aktorzy, lalki, maski, ale zaczynają pojawiać 
się obiekty, elementy ze sztuki cyrkowej, 
a nawet malarstwa czy rzeźby. I to bardzo 
cieszy, bo odchodzimy już od na szczęście 
od projekcji wideo. Był taki moment, kie-
dy niemal w każdym spektaklu musiały 
być projekcje. Natomiast, będąc wiernym 
nazwie Festiwalu, wybraliśmy te spektakle, 
w których jednak te lalki są – kwituje Mał-
gorzata Langier.

Mam nadzieję, że na tyle rozbudziłam 
Waszą, Drodzy Czytelnicy, ciekawość, że 
pędem rzucicie się do kasy „Ateneum”, by 
na Festiwal bilety rezerwować. Gorąco za-
chęcam, bo to nie tylko spektakle, ale i inte-
resujące wydarzenia towarzyszące: wystawy. 
Jedna z nich dotyczy wspomnianego VR 
360. Twórcy zdecydowali się bowiem po 
raz pierwszy pokazać te wszystkie formy, 
które zostały zastosowane w pokazie wirtu-
alnym. Będzie także interaktywna wystawa 
laureatów Animatusa, przedsięwzięcia, które 
w 2018 podjął ówczesny dyrektor Teatru 
Kubuś w Kielcach, Robert Drobniuch – 
mianowicie konkursu na lalkę, obiekt, bliżej 
nieokreśloną formę teatralną, które stworzyli 
jego uczestnicy. Nigdy wcześniej prace te 
nie zostały poza Kielcami zaprezentowane. 
A teraz zobaczymy je na Międzynarodowym 
Festiwalu Teatrów Lalek Katowice Dzieciom.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

DYREKCJA TEATRU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W REPERTUARZE
Realizacja�zaplanowanych�działań�jest�uzależniona�od�zgód�i�obostrzeń�sanepidu. Scena�Ateneum�-�ul.�Św.�Jana�10

14�MIĘDZYNARODOWY�FESTIWAL�TEATRÓW�LALEK

KATOWICE�DZIECIOM

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

Dział�Organizacji�Widowni:�tel.�32��253�79�26,�32�602�92�56,�

e-mail:�dow@ateneumteatr.pl��

WRZESIEŃ�2022

W�ŚLĄSKIM�TEATRZE�LALKI�I�AKTORA�„ATENEUM”�W�KATOWICACH.

�BO�TO�TAM�WŁAŚNIE�JUŻ�WE�WRZEŚNIU�--�MIĘDZYNARODOWY

�FESTIWAL�TEATRÓW�LALEK�KATOWICE�DZIECIOM

Czy umiesz gwizdać, Joanno? Dziennik Jakuba.
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A mianowicie :

Stek�z�polędwicy�wołowej�w�sosie�

borowikowym�z�gra��nem�ziem-

niaczno�serowo�brokułowym�i�su-

rówką�z�selera�i�jabłka�

Potrzebne�produkty�na�4�osoby��to:

Sos:

Zdrowe�świeżo�zebrane�borowiki��

około�600�gram

Masło�klarowane�40�g

Cebulka�50�g

Zielona�pietruszka�20�g

Smietana�34�%�

Tymianek�10�g

Stek: 

Polędwica�wołowa�1�kg�

Sól�morska�grubo�mielona��

Pieprz�grubo�mielony�

Olej�

Gra��n�ziemniaczany:

Ziemniaki�1�kg

Czosnek�3�ząbki

Śmietana�34%�300�ml

Żółty�starty�ser�300g

Brokuły�różyczki�400g

Gałka�muszkatołowa�

Sół,�pieprz�

Masło�do�smarowania�foremki�

Surówka�z�selera:

Seler�około�400�g�jabłka�2�sztuki

Cukier�4�łyżki�

sok�z�całej�cytryny�

śmietanka�100�ml��

A� jak� to� zrobić?�Zapraszam� na�

www.goniec-gornoslaski.pl�–�ku-

linaria�górnośląskie.
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Przepis na wrzesień: 
Sezon�grzybowy,�więc
polecam�w�tym�miesiącu�danie
ze�smacznymi�świeżo
zebranymi�podgrzybkami�

LANGFORT POLECA:

”Korfanty edukuje”! W ramach tego 
właśnie projektu mogą doskonalić swoje 
umiejętności i zdobywać doświadczenie 
na europejskim rynku pracy nie tylko 
uczniowie Zespołu Szkół Technicznych 
nr 1 im .W. Korfantego w Chorzowie, ale 
także ich nauczyciele. 

Profesjonalny nauczyciel kształci się 
przez całe życie- to hasło towarzyszyło 
nauczycielom Zespołu w dniach 20.08-
26.08.2022 r. w urokliwym miasteczku 
Martina Franca we Włoszech podczas 
mobilności w ramach działania -kursy 
językowe. Zgodnie z założeniami nauczy-
ciele zajmujący się kształceniem mieli 
możliwość podwyższenia swoich kom-
petencji językowych, wymiany doświad-
czeń oraz dobrych praktyk. Tego typu 
projekt daje wymierny skutek w postaci 
rozwoju zawodowego uczestniczących 
w nim nauczycieli i ma wpływ na zwięk-
szenie jakości pracy szkoły. Kurs językowy 
miał na celu podniesienie kompetencji 
i umiejętności językowych, wzmocnienie 
nauczania języka angielskiego również 
przez nauczycieli innych przedmiotów na 
zasadzie interdyscyplinarności oraz umie-
jętność patrzenia na nauczany przedmiot 

z nowej perspektywy, co pozwoli indywi-
dualnie poznać wartość różnorodności 
społecznej, językowej i kulturowej oraz 
większą wrażliwość na nią. Udział w pro-
jekcie to szansa nie tylko na podniesienie 
kwalifikacji nauczycieli i doskonalenie 
posiadanych umiejętności, ale również 
podniesienie jakości pracy szkoły, której 
nadaje europejski wymiar. Dodatkową 
zaletą przystąpienia nauczycieli do pro-
gramu jest możliwość obserwowania przez 
uczniów postaw nauczycieli, jako świado-
mych swojej tożsamości Europejczyków, 
korzystających z szans udostępnianych 
przez UE. Pomoże to nauczycielom szkoły 
stać się mentorami i autorytetami w dzie-
dzinie kształcenia. Udział w projekcie to 
nie tylko to nie tylko praca. Projekt obej-
muje także poznawanie kultury kraju,w 
którym się odbywa. Nauczyciele mieli 
okazję poznać ciekawe miejsca Apuli: 
Alberobello, Monopoli, czy Poligniano 
a Mare. Udział w projekcie przyniesie 
szkole wiele długofalowych korzyści np. 
pozyskane kompetencje językowe uatrak-
cyjnią prowadzone interdyscyplinarne 
lekcje, wzbogacając warsztat pracy o nowe 
metody nauczania.

Podążając za zmianami, czyli doskonalenie
zawodowe nauczycieli ZST nr 1 w Chorzowie 

Większość z nas, przygotowała swoje dzieci 
do rozpoczęcia nauki, zadbała o podręczniki, 
zeszyty i inne materiały potrzebne do eduka-
cji,  wygospodarowała miejsce do odrabiania 
zadań domowych, niektórzy nawet sprawdzili 
wzrok i słuch dziecka przed nowym rokiem 
szkolny, a nawet pomogli  dzieciom nawiązać 
zalążki znajomości, tak aby lepiej odnalazło 
się nowej  grupie rówieśniczej.  

Wielu z nas porozmawiało ze swoimi 
dziećmi  na temat własnych, pozytywnych 
przeżyć z okresu młodzieńczego, dając im 
tym samym wsparcie i jednocześnie ważny 
przekaz, że w szkole może być po prostu 
fajnie, miło i sympatycznie.  Czujemy, że 
zrobiliśmy wszystko lub prawie wszystko, 
co w naszej mocy. 

Ale czy to nasze zaangażowanie pomoże 
naszej latorośli na dobry start w szkole??? 
Czy pierwsze i kolejne dzwonki będą budziły 
jej radość, motywację do rozwoju i zaanga-
żowanie??? 

 Ale jak to zrobić???
Zadaniem szkoły jest  pomoc naszym dzie-

ciom w przygotowaniu się do życia we współ-
czesnym świecie, szybko się zmieniającym, 
dość słabo przewidywalnym. Nie powinna 
być tylko miejscem zdobywania wiedzy 
(wszak ta jest do zdobycia w Internecie), 
lecz głównie miejscem rozwoju człowieka 
w kontekście społecznym, emocjonalnym, 

umysłowym i duchowym.  Ten potrzebny 
i  dobry klimat  szkoły…. tworzą ludzie. Ci 
wszyscy, którzy w tej szkole się spotykają 
i spędzają w niej większość dnia. Oczywiście 
główny ton nadają osoby dorosłe , bo to One 
są liderami instytucji, klas oraz oddziaływań. 

Dlatego ważne, aby kadra pedagogiczna, 
szczególnie w początkowym okresie roku 
szkolnego skupiła się na tworzenia klimatu, 
pozytywnej atmosfery, relacji, przewidy-
walnych zasad i reguł, które dadzą  szansę 
na polubienie miejsc, w którym spędzamy 
większość dnia. 

Zatem serdecznie zachęcam do:  
- Tworzenia poczucia bezpieczeństwa i do-

brej atmosfery w szkole zgodnie z zasadą : 
„Lepiej się czujesz, lepiej się uczysz”. 

- Zadbania o integrację zespołów klaso-
wych i to im szybciej, tym lepiej.  Początek 
roku szkolnego jest doskonałą  do tego okazją.  
Jest to ważne, szczególnie w tych zespołach, 
które tworzą się na nowo  

- Przypomnienia młodym ludziom o ich 
obowiązkach, przywilejach i zasadach ocenia-
nia w szkole,  jednak na początku wstrzymaj 
się z ocenianiem 

- Doceniaj, a nie oceniaj. Niech każdy 
uczeń czuje się wyjątkowo i zna swoje mocne 
strony . 

- Zadbaj o przynależność każdego ucznia 
do społeczności szkolnej, sprawiedliwość 
zasad panujących w szkole, a także o pozy-
tywną informację zwrotną

- Wzmacniaj zaufanie i  współpracę oraz 
wspólne uczenie się 

- Ważna jest także stabilność grona peda-
gogicznego, która sprzyja nauce i poprawie 
wyników nauczania.

- Jeśli uda nam się wprowadzić wymie-
nione zasady, stworzyć atmosferę bezpie-
czeństwa, przewidywalności, serdeczności 
oraz współpracy, to nie tylko pierwszy 
dzwonek  nie będzie straszny…. ale także 
każdy kolejny.  Życzę dobrego roku szkol-
nego 22/23. 

Urszula Koszutska, psycholog, pedagog, 
dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Zabrzu

Nie taki pierwszy dzwonek straszny   
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TO�SIĘ
W KANALIZACJI
NIE�MIEŚCI

- Przedmioty wrzucone 
do kanalizacji (do toalety, 
zlewu lub studzienki) zatrzy-
mują�się�w�rurach�i�stop-
niowo�powodują� zatory.
-�Zator�w�rurze�może�spo-
wodować�cofanie�się�ście-
ków�lub�doprowadzić�do�
uszkodzenia sieci i wycie-
ku.�Taka�sytuacja�wymaga�
natychmiastowej� reakcji�
pracowników�MPWiK,�któ-
rzy�muszą�w�trybie�awaryj-
nym�udać�się�na�miejsce.
-�Chusteczki�nawilżane�oraz�
maseczki,�rękawiczki�jedno-
razowe,�ścinki�materiałów,�
podpaski,�tampony�i� inne�
odpady�higieniczne�nale-
ży�wyrzucać�do�pojemni-
ków�na�odpady�zmieszane.

ZMIEŃ�NAWYKI
NA�MĄDRE
PRZYZWYCZAJENIA!

GDZIE�AKTYWNOŚĆ�I�PRAGNIENIE,�TAM�POJAWIA�SIĘ�NASZA�KRANÓWKA.
20�sierpnia�w�sobotę�zadbaliśmy�o�nawodnienie�uczestników�wyścigu�rowerowego�MTB�Mysłowice�2022�o�Puchar�Prezydenta�

Miasta�Mysłowice,�a�także�kibiców.�

W�CZASIE�UPAŁÓW�PAMIĘTAJMY�O�PRAWIDŁOWYM�NAWODNIENIU�DZIECI.
Organizm�dziecka�szybciej�niż�osoby�dorosłej�może�się�odwodnić‼�Dlatego�bardzo�

ważne�żeby�podawać�dzieciom�wodę�często,�ale�małymi�łyczkami�i�w�niewielkich�
ilościach.�W�celu�zachęcenia�dziecka�do�picia�polecamy�wkroić�do�wody�owoce�
takie�jak�truskawki,�maliny,�cytrynę,�dodać�listki�mięty.�To�wszystko�nada�wodzie�
lekkiego�orzeźwiającego�posmaku.

PRZYPOMINAMY,�ŻE�WPROWADZANIE�WÓD�OPADOWYCH�
DO�KANALIZACJI�SANITARNEJ�JEST�NIELEGALNE�I�PODLEGA�KARZE.

Podczas in-
t e n s y w n y c h�
opadów�napływ�
wód deszczo-
wych�może�spo-
wodować�awarie�
obiektów sieci 
kanalizacyjnej, co 
może�przyczynić�
się�do�zalewania�
piwnic�i�posesji.
Ponadto�wpro-

wadzanie wód 
opadowych� do�
kanalizacji�ście-
kowej� staje� się�
przyczyną�wzro-
stu cen odbioru 
ścieków.�Notuje�
się�coraz�to�wyż-
sze�koszty�zuży-
cia�energii�elektrycznej�związanej�z�przepompowaniem�dodatkowej�ilości�wód�
deszczowych�oraz�dodatkowymi�remontami�urządzeń.
Pamiętaj!�Zagospodaruj�wody�opadowe�na�terenie�własnej�nieruchomości�np.�

poprzez�zbieranie�jej�w�zbiornikach�lub�oczkach�wodnych,�a�później�wykorzystaj�
do�podlewania�roślin.
Jeśli�chcesz�je�odprowadzić�to�TYLKO�do�kanalizacji�deszczowej



Pod takim właśnie tytułem Urząd Miasta Mysłowi-
ce wspólnie z grupą pasjonatów historii - Historia 
Zapomniana przy wsparciu Muzeum Miasta My-
słowice zrealizował � lm historyczny - poświęcony 
obozowi Rosengarten w Mysłowicach. 

Produkcja powstała, by uczcić pamięć wszystkich patriotów 
zamordowanych w Mysłowicach przez hitlerowskie i komuni-
styczne aparaty represji. – Pomysł na realizację � lmu powstał 
zaraz po rewitalizacji Promenady. Ten przepiękny park oprócz 
walorów rekreacyjnych ma ogromną wartość historyczną, 
o której nie można zapomnieć. Wiele osób, szczególnie młodsze 
pokolenie nie wie, że na terenie Promenady mieściło się miejsce 
kaźni i zabijania ludzi. Premiera rozpocznie cykl wydarzeń, 
podczas których będziemy przybliżać mieszkańcom historię 
Rosengarten. Ponadto, będzie doskonałym materiałem dydak-
tycznym dla nauczycieli – mówi prezydent miasta Mysłowice 
Dariusz Wójtowicz.

Wykonawcą filmu jest grupa pasjonatów historii - Historia 
Zapomniana tworząca dokumentalne filmy historyczne. 
– Mysłowice mają ogromny potencjał historyczny, który 
należy wykorzystać. Podczas kręcenia filmu mieliśmy 
okazję zrealizować wiele ciekawych i poruszających roz-
mów, które stały się filarem produkcji. Narracja osadzona 

jest w miejscu dawnego obozu Rosengarten czyli na Pro-
menadzie, tam przywołujemy historię, po czym wirtualnie 
chodzimy po mrocznej i ciemnej rekonstrukcji 3D obozu. 
Cieszę się, że premierowa projekcja filmu odbędzie się 
właśnie w tym miejscu – mówi reżyser i scenarzysta filmu, 
Bartosz Bednarczuk.

W produkcję bardzo mocno zaangażowało się Muzeum 
Miasta Mysłowice. – Fakt, że na mysłowickiej Promenadzie 
mieściło się tymczasowe więzienie policyjne, a potem obóz 
pracy jest jedną z najbardziej przerażających historii w naszym 
mieście. Pamięć o tych tragicznych wydarzeniach jest bardzo 
istotna, nie tylko dla mieszkańców Mysłowic. Pamiętajmy, że 
było to miejsce przesłuchań i wywożenia do obozów ludzi 
różnych narodowości – mówi dyrektor Muzeum Miasta My-
słowice, Adam Plackowski.
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...

Czas niestety ran nie leczy

zaniechane�czary�bledną

serce�szeptem�mi�złorzeczy

męczy�moją�głowę�biedną

Słowa�skargi�spać�nie�dają

noc�bezsennym�jest�czuwaniem

myśli�mkną�ku�obcym�rajom

ja�oswajam�je�błaganiem

Nie�zdążyłem...nie�umiałem

złotym�latem�się�ucieszyć

znów�beztrosko�zapomniałem

że�się�trzeba�mądrze�spieszyć

Czy…zaczeka�ruczaj�rześki

łąki�ukwiecony�dywan

ptaki�w�swej�porannej�pieśni

i�czas�choć�go�wciąż�ubywa…?

Wrzesień�bywa�zachwyceniem

dni�w�kolory�ma�bogate

i�otula�światłocieniem

lecz�ja...tęsknić�chcę�za�latem

 ZBIGNIEW STRYJ

Ojciec Polskiej Awangardy kochał góry
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O pięknie gór pisał, jeszcze nim wyruszył w nie na wycieczkę. Miał 
porzucić awangardę, lecz nigdy w pełni tego nie zrobił. Tatry w jego 
poematach oczarowują, skłaniają do re� eksji i przerażają.

Postać Wojciecha Kilara jest dobrze znana nawet nieśledzącym pilnie scen 
muzyki � lmowej i klasycznej. Ktokolwiek oglądał ekranizację „Pana Tadeusza” lub 
„Pianistę”, miał okazję zapoznać się z kunsztem kompozytora. Jednak Kilar tworzył 
nie tylko muzykę � lmową, ale i klasyczną i religijną, napisał nawet „Mszę o pokój”. 

Podczas prelekcji „Na szlaku z Wojciechem Kilarem” w Muzeum Historii Katowic, 
Angelika Szepiszczak opowiedziała o Kilarze pod kątem jego „Poliptyku Tatrzańskiego”. 
Kompozycje powstawały w latach 70 i 80 ubiegłego wieku, gdy twórcy odchodzili już 
od awangardy, eksperymentalne formy i estetyka nurtu przestały budzić zainteresowa-
nie, zwrócono się raz jeszcze ku tradycji, programowości, ludowości i klasycyzmowi. 
Podobnie uczynił wówczas Kilar, choć w jego późniejszych utworach wpływ awangardy 
jest zauważalny, przykładowo jeden z jego najbardziej charakterystycznych utworów 
religijnych, „Angelus”, zawiera w sobie modlitwę „Zdrowaś Mario”. 

- My go znamy jako autora muzyki � lmowej, to prawda, ale jest też niezwykle 
ważny jako kompozytor muzyki klasycznej, przed wszystkim ze względu na 
awangardę. Tworzył razem z Henrykiem Mikołajem Góreckim i Krzysztofem 
Pendereckim. Wszyscy trzej uważani są za twórców nie tylko śląskiej szkoły 
awangardy, ale i polskiej ogólnie. Kilar jako młody kompozytor po studiach 
wkroczył na ścieżkę awangardy i to było pierwsze miejsce, gdzie kształtował się 
jego styl kompozytorski – opowiedziała Angelika Szepiszczak.

Wszystkie poematy symfoniczne Kilara o górach są utworami programowymi, 
ich treść literacka w postaci tytułu sugeruje nam interpretacje i wrażenia, które 
ma u nas wywołać. Pierwszy z nich powstał zanim Kilar osobiście zachwycił się 
górami. Wybrał się na Kościelec dopiero w dniu ukończenia pierwszego z czterech 
poematów pt. „Krzesany”, nazwanego przez Andrzej Chłopeckiego „apologią 
góralszczyzny”, który nie jest efektem zachwytu górami, a wynikiem warsztatu 
kompozytorskiego i niesamowitej wyobraźni Wojciecha Kilara. 

„Poliptyk” to nie tylko opowieści o pięknie Tatr, w utworach góry otrzymują 
sakralną wielkość, panteistycznie oddającą poczucie bliskości Boga, które znać 
możemy z romantyzmu. Sam wybór gatunku utworu nawiązuje także do tej epoki.  
Z kolei „Kościelec 1909” powstał, by upamiętnić Mieczysława Karłowicza, który 
zginął w lawinie u stóp tej góry i którego osoba zafascynowała Kilara na tyle, by 
poświęcić mu ten wyjątkowy poemat symfoniczny. 

- Wojciech Kilar nie pisał utworów dużo, ale jak już napisał, to był on naprawdę 
konkretny, przemyślany i imponujący pod względem swojej złożoności – podsu-
mowała dzieła wielkiego kompozytora Angelika Szepiszczak.

Wystawę poświęconą Wojciechowi Kilarowi można oglądać jeszcze do koń-
ca października.

ALEKSANDRA OSTAPCZUK

Muzeum Historii Katowic, Dział Teatralno-Filmowy zaprasza:

Mysłowicka Promenada, 4.09., godz. 18.30 premiera � lmu

„Krzyk i Kolce Róż. Aparat represji w Mysłowicach 
w latach 1941-1945 oraz 1945-1946”



A przekona się o tym każdy, czytając 
najnowszą powieść autorstwa Ryszarda 
Lenca „My z Koszutki”, publicysty, lite-
rata, pasjonata baśni, bajek, mitologii, 
starożytności i wszystkiego co magiczne 
i piękne…

A zatem opowieść o Koszutce! Jako mieszkanka 
tej katowickiej dzielnicy czuję się co najmniej, jak-
by książka była dla mnie specjalnie dedykowana! 
I poniekąd tak jest, bo autor w trakcie nagrywanego 
wywiadu, zechciał na kartach publikacji wpisać mi 
parę miłych słów. Rozmowa z Ryszardem Lencem 
ukazała się w sierpniowym wydaniu Gońca Gór-
nośląskiego. 

To opowieść na pewno czarodziejska, której ja 
empirycznie jeszcze pamiętać nie mogę, gdyż jej 
akcja dzieje się w latach 60. XX wieku na Koszutce 
właśnie. Pamiętać za to mogę z rozmów z dziad-
kami, rodzicami, bo mieszkańcami tejże są i byli 
i zagłębiając się w losy bohaterów czułam, jakbym 
czytała o przygodach własnych przodków, znając 
przedszkola i szkoły do których uczęszczali (sama 
uczęszczałam). Podwórka na których się bawili. 
Z przyjemnością konfrontowałam rzeczywistość 
z przeszłością. Bo dziś wielu obiektów już po 
prostu nie ma, albo mają nowe funkcje, są no-
wocześniejsze, bardziej użyteczne. Zmienione 

są nazwy ulic. „My z Koszutki” czytałam zatem 
trochę jako cudowną baśń i jak się wydaje takie 
było zamierzenie pisarza, bo jak mówi Ryszard 
Lenc, w książce znajdziemy też sporo literackiej 
fikcji podpartej jednak faktami, realnymi po-
staciami, które były często pierwowzorem dla 
tych z powieści. Dziś Koszutka to miejsce, które 
pięknie się rozwija, ładnieje, zielenieje, mimo, że 
się starzeje. Aczkolwiek, porównując chociażby 
to, jakie miałam sąsiedztwo, kiedy jako dorosła 
już osoba wprowadzałam się do mieszkania babci, 
a to które mam obecnie, to obserwuję zjawisko 
zupełnie odwrotne. 

Koszutka - wcale niemała i na uboczu, a tak 
naprawdę niemal w samym sercu miasta i wbrew 
opiniom co poniektórych, że widok na parking 
do najwyględniejszych nie należy, nie zamieni-
łabym go na żaden inny. Dostępność kultury, 
rozrywki, wydarzeń wszelkich kategorii niesły-
chana. Choć bliskość tak obleganych instytucji 
kultury niekiedy prawdziwie doskwiera, to 
z drugiej strony bardzo cieszy. Bardziej cieszy 
niż doskwiera.

Dla Ryszarda Lenca Koszutka to po prostu 
synonim pewnego stylu życia, przyjaźni. Miej-
sce rzeczywiste, ale i baśniowe i nie tylko dla 
niego. Dla mnie. I jestem przekonana, że dla 
każdego, kto sięgnie po tę książkę. Nie musi 
być mieszkańcem Koszutki, nawet lepiej gdyby 

nie był. Wówczas frajda z czytania prawdzi-
wie odrealniona.

Polecam zatem gorąco, a już teraz zapraszam 
na spotkanie z autorem do Miejskiego Domu Kul-

tury „Koszutka”. 10 października, godzina 17.00. 
Do zobaczenia!

TEKST I ZDJĘCIE:
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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NASZE RECENZJE

Koszutka – styl życia, bycia, świata

Z takim bowiem impetem startuje 
nowy sezon artystyczny w Teatrze 
Nowym w Zabrzu. Ale co ma do 
tego legendarny piłkarz Górnika Za-
brze Włodzimierz Lubański? A no 
pewnie wiele. Nie tylko jak sądzę 
on! Ale nazwiska moglibyśmy wy-
mieniać długo.

Sezon startuje, albo będzie roz-
grywany… Mój mąż, wielki miłośnik 
piłki nożnej, już niemalże drybluje…, 
by wciąć udział w starciu z „Chłopca-
mi z Roosevelta”. Pod takim właśnie 
tytułem zrealizowana scenicznie zo-
stanie książka autorstwa Pawła Czado 
“GÓRNIK ZABRZE. OPOWIEŚĆ 
O ZŁOTYCH LATACH”. 

Spektakl natomiast to nie doku-
ment o słynnym zabrzańskim klu-
bie, ale opowieść o „złotych latach” 
Górnika Zabrze. Reżyseria Jacek 
Głomb, twórca znany i cieniony 
w Teatrze Nowym.  Premiera już 
7 października.

Ja za to jako antymiłośniczka nie 
tylko piłki nożnej, ale i sportu w ogó-
le, czekam bardziej na ten spektakl 
jako na, jestem przekonana, ciekawą 
i ważną historię zrealizowaną z myślą 
o zabrzanach, dla których klub to 
niewątpliwie oczko w głowie. 

A w najbliższym czasie Metropoli-
talna Noc Teatrów. To już 17 wrześ-
nia! Jak zawsze w Teatrze Nowym 
noc rozpoczyna się już w południe! 
Takie rzeczy tylko na zabrzańskiej 
scenie! I tradycyjnie zespół teatru 
pomyślał o najmłodszych swoich 
widzach. Specjalnie dla nich: „Niesa-
mowite przygody skarpetek”. Perype-
tie zagubionych skarpet nie do pary, 
zaiste tak są emocjonujące, że nic 
tylko zalecam ustosunkować się do 
nich prawnie i zobaczyć energetyczny 
duet Doroty Rusek-Binowskiej oraz 

Andrzeja Kroczyńskiego, by w � nale 
Metropolitalnej Nocy Teatrów wy-
lądować w łóżku z niemalże całym 
zespołem Teatru Nowego. Myślę, że 
co najmniej ekstrawagancka oferta! 
Co wy na to?

Ponadto przez cały wrzesień, jeśli 
nie wiemy o co biega, możemy wyj-
rzeć przez okno i to na parlament, 
a ponadto zemścić się nad wyraz kla-
sycznie! Do czego bardzo zachęcam! 
Szczegóły na www.teatrzabrze.pl.

HANNA
GRABOWSKA-MACIOSZEK

Na wykopie Lubańskiego?
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