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

NOWA�KRYTA�PŁYWALNIA
NA�POŁUDNIU�KATOWIC

…�czyli�„Basen�Zadole”�już�otwarty…�

Str.3 Str.12

Hulaj dusza, piekło jest… Rzecz 
o tym, by wódki z kielicha nie pić?

Bo nie daj Bóg… zaśwista, zazgrzyta, no a co w wódce na dnie, no to chyba każdy recytował niegdyś na lekcji 
polskiego. Lepiej zatem uważać, by sztuczka nie była kusa. 
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„ZE�SZTUKĄ�MI�DO�TWARZY”�PONOWNIE�W�CHORZOWSKIM�CENTRUM�KULTURY

Po�wakacyjnej�przerwie�powraca�autorski�cykl�Niny�Siwy�

„Ze�sztuką�mi�do�twarzy”.�To�zupełnie�inne�niż�w�trakcie�lekcji�

w�szkolnej�sali,�spojrzenie�na�literaturę:�poezję,�prozę.�Inne�bo�

w�przestrzeniach�prawdziwie�teatralnych,�przy�nieco�przy-

ciemnionym�świetle,�dźwiękach�muzyki.�Proszę�mi�wierzyć,�

że�nawet�te�najbardziej�znane�utwory�wybrzmiewają�w�taki�

sposób,�że�można�odkryć�je�na�nowo.�Niebanalnie�i�czasem�

zupełnie�nie�tak,�„jak�autor�miał�na�myśli”.�Cykl�ma�też�wielki�

walor�edukacyjny,�bo�pozwala�poszerzyć�wiedzę�na�takie�

tematy,�o�których�na�co�dzień�się�nie�myśli,�nie�zagłębia�się�

w�nie,�bo�nie�są�być�może�aż�tak�popularne,�jak�inne�i�te�znane�

wszystkim.�Pierwsze�spotkanie�w�nowym�sezonie�artystycznym�

już�za�nami,�a�Nina�Siwy�odkryła�przed�nami�literacki�ogród.�-�Motyw�ogrodu,�raju,�arkadii�i�tego�wszystkiego,�

co�tam�odnajdujemy,�zarówno�to�co�widzialne�i�niewidzialne�–�podkreśla�autorka�cyklu�i�gospodyni�spotkań.�

Jak�mówi,�ta�tematyka�bardzo�często�pojawia�się�zarówno�w�poezji,�czy�prozie.�Chyba�nie�może�być�nic�bardziej�

wdzięcznego,�pełnego�symboli,�emocji,�romantyzmu?�Ja�się�już�rozmarzyłam…�A�Wy?�Też�oddajcie�się�marzeniom!�

Będzie�ku�temu�okazja�regularnie.�Spotkania�„Ze�sztuką�mi�do�twarzy”�będą�odbywały�się�bowiem�raz�w�mie-

siącu.�Kolejne,�którego�motywem�przewodnim�będzie�nieskończoność�już�27�października�o�18.00!�Zapraszam!

HANNA�GRABOWSKA-MACIOSZEK

DREWNU�NIEŚLI�RATUNEK…

W�Muzeum�„Górnośląski�Park�Etnografi�czny�w�Chorzowie”�zakończyła�

się�realizacja��projektu�„Na�ratunek�drewnu�-�konserwacja�zabytkowych�

budynków”�w�ramach�programu�„Wspieranie�działań�muzealnych”�

ogłoszonego�przez�Ministra�Kultury�i�Dziedzictwa�Narodowego�na�rok�

2021.�Dzięki�niemu�w��latach�2021-2022�odnowiono�pięć�zabytkowych�

obiektów�kubaturowych�stanowiących�część�ekspozycji�terenowej.

Wybór�budynków�do�konserwacji�był�podyktowany�ich�złym�stanem�

technicznym.�Przeprowadzono�wymianę�więźb�dachowych�i�poszyć�

ze�słomy�na�chałupie�z�Frydka�oraz�szopie�na�siano�z�Kobióra,�a�także�

wykonano�specjalistyczny�zabieg:�fumigacji�i�impregnacji�spichlerza�

z�Bujakowa,�chałupy�z�Brennej�oraz�karczmy�ze�Świerczyńca�by�usunąć�

szkodniki�drewna�i�zabezpieczyć�zabytkowe�belki.

Podsumowaniem�zadania�będzie�wystawa�czasowa�prezentująca�

obiekty�przed�i�po�konserwacji�wraz�z�opisem�podjętych�działań�oraz�

historią�odrestaurowanych�obiektów.�W�ramach�projektu�zaplano-

wano�także�realizację�krótkiego�fi�lmu�promocyjnego�prezentującego�

poszczególne�etapy�procesu�konserwacji�budynków,�który�będzie�

dostępny�na�naszej�stronie�internetowej.

Projekt�dofi�nansowano�ze�środków�Ministra�Kultury,�Dziedzictwa�

Narodowego�i�Sportu�pochodzących�z�Funduszu�Promocji�Kultury�–�

państwowego�funduszu�celowego�w�kwocie�140�000�zł.

Zaplanowane�w�projekcie�działania�są�kolejnym�krokiem�w�procesie�

rewitalizacji�obiektów�kubaturowych,�tworzących�muzealną�ekspozy-

cję�na�wolnym�powietrzu.�Wymieniona�została�strzecha�w�chałupie�

z�Kaliny,�a�także�kompleksowo�zmodernizowano�muzealny�system�

przeciwpożarowy,�który�poszerzono�o�system�sygnalizacji�antywła-

maniowej�i�monitoring�wizyjny.



Słoneczniki�odbyły�się�już�po�raz�szósty�na�terenie�województwa�śląskiego.�Organizatorem�plebiscytu�jest�portal�

CzasDzieci.pl�.�Ideą�konkursu�jest�docenienie�i�nagrodzenie�organizatorów�najlepiej�przygotowanych�wydarzeń�dla�

dzieci�w�wieku�0-14�lat,�które�w�największym�stopniu�przyczyniają�się�do�rozwoju�młodych�adresatów,�będących�

jednocześnie�najbardziej�wartościową�rozrywką.�Podstawowym�założeniem�konkursu�jest�oddanie�głosu�rodzicom,�

jako�najlepszym�ekspertom�oceniającym�dane�inicjatywy.�Kategorie�konkursowe�to�język,�logika,�sztuki�wizualne,�

muzyka,�przyroda,�muzyka,�ruch�i�przyroda.�

Uroczysta�Gala�Słoneczników’22�odbyła�się�16.09.2022�w�siedzibie�NOSPR.

Katowickie�domy�kultury:�Miejski�Dom�Kultury�Koszutka,�Miejski�Dom�Kultury�Ligota,�Miejski�Dom�Kultury�

Południe,�Miejski�Dom�Kultury�Szopienice-Giszowiec,�Miejski�Dom�Kultury�Bogucice-Zawodzie�za�wspólnie�przy-

gotowane� i�zrealizowane�przedsięwzięcie�pod�nazwą�„Katowickie�Spotkania�z�Bajką�2022”��otrzymały�nominacje�

w�kategorii�Język�oraz�Sztuki�wizualne.�W�kategorii�Język��wydarzenie�to�zwyciężyło�i�zostało�nagrodzone�statuetką�

Złotego�Słonecznika.

„Katowickie�Spotkania�z�Bajką�2022”�w�okresie�od�24�do�29�kwietnia�zaserwowały�dzieciom�i�ich�rodzicom�bajkowy�

tydzień,�na�który�składały�się�m.in.:��projekcje�bajek,�spektakle�teatralne,�zabawy�i�warsztaty:�twórcze,�kreatywne,�

teatralne,�plastyczne,�spotkanie�autorskie�z�ilustratorką�czy�też�bajarką�oraz�konkursy�plastyczne,�literackie,�a�nawet�

bale.�Przedsięwzięcie�miało�na�celu�popularyzację�polskich�bajek,�edukację�poprzez�bajkę,�propagowanie�literatury�

i�czytelnictwa�oraz�uruchomienie�aktywności�twórczej�dzieci�i�młodzieży�inspirowanej�bajką.�Wydarzenie�mogło�się�

odbyć�dzięki�współpracy�i�współdziałaniu�wszystkich�domów�kultury.�Gratulacje�dla�Zwycięzców!

Gdyby� tak� potrafi�ło�

się� powiedzieć� zde-

cydowanie:�NIE.�Jed-

noznacznie.� Po� pro-

stu�NIE� znaczy�NIE.�

I� nie� ma� tu� czego�

interpretować,� czy�

doszukiwać�się�pod-

tekstów,� drugiego�

dna.�No,�ale�jeśli�ktoś�

po�raz�kolejny�wraca,�

prosi,�no� to� jakże� to�

odmówić?� Zwłasz-

cza,� gdy� cel� zacny�

i� istotny.�Zatem�nie-

ważne,� jak� bardzo�

człowiek� „podpie-

rałby�się�nosem”�i�nie�miał,�jak�szpilki�wsadzić�w�grafi�k�swoich�

zjętości�mówi:�TAK!�Będę…� I�opracowuje� jak�najszybciej,� jak�

najbardziej�skuteczną�metodę�klonowania,�by�nie�zawieźć�i�być.�

By�móc�powiedzieć�jestem!�Zawsze�tam,�gdzie�po�prostu�ucie-

szą�się�z�jego�obecności…�A�nie�każą�przesiadać,�bo�przyszedł�

ktoś�ważny…�Może�wystarczyłaby�po�prostu�karteczka:�„rezer-

wacja”?�Może…�A�może�następnym�razem�powiedzieć:�NIE?

 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

MIEJSKI�DOM�KULTURY�„KOSZUTKA”�NAGRODZONY�SŁONECZNIKIEM

Uwieczniona w obiektywie aparatu:

Pustynia Błędowska
Otwarty plener fotogra� czny pod hasłem 

„Fotografujemy – Pustynia Błędowska” zor-
ganizowany na tymże niezwykłym terenie do-
starczył uczestnikom wiele wrażeń. Mogłoby 
się wydawać, co ciekawego jest w fotografo-

waniu piasku? Ano, jak się okazuje niejedno!  
Sami zobaczcie na zdjęcia! Organizatorem 
jest Komisja Fotogra� i Krajoznawczej dzia-
łającej przy Oddziale PTTK W Chorzowie. 
Plener ma na celu popularyzowanie świa-

domego fotografowania w trakcie imprez 
krajoznawczych. Na plenerach obecni są 
instruktorzy fotogra� i krajoznawczej słu-
żący fachową radą, co do fotografowania 
i posługiwania się sprzętem fotogra� cznym.
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P R O M O C J A

W piątek, 16 września, otwarty został 
„Basen Zadole”. To trzeci tego typu kryty 
obiekt, z którego mogą korzystać kato-
wiczanie. Do dyspozycji mieszkańców 
oddany został m.in. basen sportowy, 
basen rekreacyjny z licznymi atrakcja-
mi, strefa saun, a także hala sportowa 
w stre� e suchej obiektu. Z kolei wiosną 
i latem uruchamiana będzie specjalna 
strefa zewnętrzna.

- Pomysł budowy kompleksów basenowych był 
odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców. 
W moim programie wyborczym, tj. „umowie 
z mieszkańcami Katowic”, zadeklarowałem, że 
wybudujemy trzy kompleksy basenowe. Dwa lata 
temu otworzyliśmy  „Basen Brynów” i  „Basen 
Burowiec”. Trzecia pływalnia, ze względu na 
konieczność zmiany wykonawcy otwarta została 
dopiero teraz – mówi Marcin Krupa, prezydent 
Katowic.  - Zależy mi na tym, by całe rodziny 
mogły aktywnie spędzać czas wolny. To ważne, 
by do uprawiania sportu zachęcać najmłodszych 
katowiczan i kształtować w nich pozytywne na-
wyki. Trzy baseny w Katowicach oznaczają, że 
większość mieszkańców ma ogólnodostępną pły-
walnię w promieniu 5 km. Mieszkańcy Katowic 
na basenach są traktowani preferencyjnie i płacą 
za godzinę korzystania 8 zł lub 4 zł – w przypadku 
biletów ulgowych – dodaje prezydent. 

COŚ�DLA�SPORTOWCÓW

I�COŚ�DLA�LUBIĄCYCH�WYPOCZYNEK

Basen przy ulicy Wczasowej – podobnie jak 
pozostałe dwa obiekty –umożliwia atrakcyjne 
spędzanie czasu mieszkańcom niezależnie od ich 
preferencji. Lubiący intensywny wysiłek mają do 
dyspozycji 6-torowy basen sportowy o wymia-
rach 25x16 metrów i głębokości od 120 do 180 
centymetrów. Drugi z basenów – przeznaczony 
do nauki pływania i rekreacji – ma 3 tory oraz 
głębokość od 80 do 120 centymetrów. 

Na wyposażeniu obiektu znajdują się także 
między innymi wodne masażery siedzące, leżanki, 
gejzery, jacuzzi, brodzik dla dzieci z grzybkiem, 
zjeżdżalnia o długości 80 metrów oraz trybuny, 
które mogą pomieścić 112 widzów. W obiekcie 
będzie można także skorzystać ze strefy saun 
z sauną turecką, dwiema saunami � ńskimi, wy-
twornicą lodu, prysznicami oraz wypoczywalnią. 
Dla fanów piłki nożnej, siatkówki czy koszykówki 
udostępniono halę sportową przeznaczoną właś-
nie grom zespołowym, a przed lub po aktywnie 
spędzonym czasie będzie można nabrać sił, ko-
rzystając z oferty punktu gastronomicznego „Cafe 
Zadole”. Wartość umowy z wykonawcą inwestycji 
- DOMBUD S.A., to 33,5 mln zł.

- Chcemy by każdy katowiczanin – niezależnie 
od swojego wieku i miejsca zamieszkania – miał 
łatwy dostęp do obiektu i mógł w nim spędzać 
czas w swój ulubiony sposób. Miejskie base-
ny są do siebie podobne, jednak każdy z nich 
jest inny. Znakiem rozpoznawczym pływalni 
w Zadolu będzie specjalna strefa zewnętrzna. 
Wiosną oraz latem goście pływalni będą mogli 
skorzystać z ogrodzonej przestrzeni z leżakami 
i parasolami, by wypoczywać w promieniach 
słońca – mówi Tomasz Szpyrka, dyrektor ds. 
Eksploatacji i Sprzedaży Usług Basenowych Ka-
towickich Wodociągów S.A.  

SPECJALNE�ATRAKCJE�

Z�OKAZJI�OTWARCIA

Otwarcie „Basenu Zadole” nastąpiło w piątek, 
16 września o godzinie 16.00. Z tej okazji dla 
gości przygotowano dodatkowe niespodzianki. 
Otwarcie zbiegło się z odbywającym się w Parku 
Zadole Festiwalem miast Partnerskich „Łączy nas 
chleb – miód i wino”. Po okolicy przechadzała się 
maskotka basenów – „Kropelka” – zapraszając do 
odwiedzenia nowej pływalni, gdzie na mieszkań-
ców czekały takie atrakcje, jak pokazy pierwszej 
pomocy oraz sprzętu ratownictwa wodnego czy 
animacje dla dzieci i konkursy z nagrodami.

W�KATOWICKICH�BASENACH�

MIESZKAŃCY�CZUJĄ�SIĘ�JAK�RYBA

W�WODZIE

Podczas weekendu otwarcia, z oferty „Basenu 
Zadole” skorzystało prawie 2 tys. mieszkańców, 
jednak również pozostałe katowickie kryte 
pływalnie odnotowują rekordy frekwencji. Stały 
się one naturalnym wyborem dla katowiczan, 
którzy regularnie je odwiedzają, by odpocząć, 
zadbać o zdrowie i poprawić kondycję. Na 
szeroką ofertę składa się nie tylko urozmai-
cone wyposażenie basenów, ale także organi-
zowane tu zajęcia, jak m.in. nauka pływania 
dla dzieci. Pozytywny odbiór mieszkańców 
potwierdzają statystyki. Od momentu otwarcia 
„Basen Brynów” i „Basen Burowiec” zostały 
odwiedzone ponad 830 tys. razy. Posiadacze 
Katowickiej Karty Mieszkańca mogą korzystać 
z miejskich pływalni z aż 60% zniżką. Dzięki 
temu w pierwszych dwóch latach w portfelach 
mieszkańców korzystających z „Basenu Bry-
nów” i „Basenu Burowiec” pozostało ponad 
2,5 mln zł. Wszelkie informacje o programie 
Katowickiej Karty Mieszkańca dostępne są na 
www.kkm.katowice.eu.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzania „Base-
nu Zadole” i korzystania z atrakcji tego obiektu, 
który jest czynny codziennie od godz. 6.00 do 
godz. 22.00. Bieżące informacje dotyczące obiek-
tu dostępne są na jego stronie internetowej, tj. 
https://baseny.wodociagi.katowice.pl/.

Nowa kryta pływalnia
na południu Katowic

Symboliczne otwarcie basenu z uczniami katowickiej SP 64.

Basen�przetestował�zespół�pływania�synchronicznego�KS�AZS-AWF�Poznań.

Dzięki�KKM,�katowickie�rodziny�mogą�taniej�korzystać�z�miejskich�pływalni.
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Piw parę w jeden wieczór i co dalej? To jak przypusz-
czam wie każdy, co zadziać się może, a szczególnie 
jeśli wypijemy ich więcej niż parę… Ale takiego obro-
tu spraw, jestem przekonana, nie spodziewał się nikt.

Podczas wieczornego spotkania na jam session po konsumpcji 
kilku kufelków złocistego napoju powstał blues-rockowy zespół 
Pi�  Parre. A rzecz ta wydarzyła się niemal 20 lat temu w słynnej 
i kultowej knajpie, działającej przy Miejskim Centrum Kultury 
im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej w Nowym Bytomiu.

Tak! To było prawie 20 lat temu! Późną wiosną lub jak kto woli 
wczesnym latem 2003 roku… Pierwszy publiczny występ zespołu 
odbył się 30 listopada 2003 roku także w owym kultowym pubie 
i wszystko wskazuje  na to, że już w przyszłym roku Pi�  Parre 
będzie obchodzić swój jubileusz 20 lat istnienia. 

20 lat to dla tego typu muzyki ogrom czasu, a szczególnie dziś, 
kiedy nasze masowe upodobania oscylują raczej w kierunku nieco 
innym – komercyjnym. 

Mimo, że na przestrzeni tych lat skład zespołu niejednokrotnie 
się zmieniał, a nawet był taki moment że zespół niemal przestał 
istnieć, Pi�  Parre gra do dziś i rozgrzewa swoimi autorskimi 
tekstami i muzyką. No trudno się nie dziwić, bo choć w życiu 
zawodowym członkowie zespołu robią rzeczy zupełnie nie-
związane z muzyką, ona od zawsze była z nimi. Początkowo Pi�  
Parre sięgało w swym repertuarze po reggae, ska, czasem funky, 
mieszając je z bazą w postaci bluesa i rocka. Tak naprawdę trudno 
było jednoznacznie określić dominujący styl muzyczny zespo-
łu. Dziś tworzą mieszkankę blues rocka z charakterystycznym 
śląskim brzmieniem.  a niektóre z ich utworów rozpoznawalne 
są w całej Polsce.

Oprócz własnych kompozycji grają też covery znanych polskich 
i zagranicznych wykonawców, w szczególności tych, które są bli-
skie ich sercom i ideałom . Zespół ma na koncie kilka studyjnych 
nagrań „DemoStracja”, „Czas” i „...w południe”. Obecnie trwają 
przygotowania do wydania kolejnych utworow, które niebawem, 
bo już w listopadzie, ujrzą światło dzienne. 

Już niebawem, 27 listopada –  koncert w miejscu szczególnym 
dla wszystkich fanów blues-rocka nie tylko ze śląska, Pi�  Parre 
będzie można po raz kolejny usłyszeć w chorzowskiej Leśniczówce.

Obecnie zespół tworzą: Damian “Dziki” Skorupa- wokal, Marek 
“Malczik” Połap- gitara, Marcin “Lipa” Lipski - perkusja, Michał 
“Mazi” Gondek- bas, Daniel “Ohar” Wolny- trąbka. 

Od początku istnienia zespołu w składzie pozostał niezmiennie 
tylko Marek „Malczik” Połap, który wraz z perkusistą Arkiem 
„Yankesem” Jurkiewiczem (obecnie Highway) oraz byłym basistą 
Andrzejem „Andym” Pucem uznawani są za „ojców założycieli”. 
Daniel „Ohar” Wolny dołączył do Pi�  Parre wiosną 2004 i wraz 
z Mal3k’em są nieprzerwanie świadkami tej muzycznej przygody.

Wspominając początki kapeli, Daniel „Ohar” Wolny przywołuje 
zabawne anegdoty związane z samą nazwą. – „Na koncertach 
różnie nas zapowiadali, nazywali – uśmiecha się Ohar. – Niektó-
rzy mówili Pi�  Pa� , albo z francuskiego z charakterystycznym 
„r” w drugim członie. Czasem ludzie pytają – Skąd taka nazwa 
? Odpowiadamy zawsze prawdę i prawie zawsze geneza nazwy 
zespołu wywołuje uśmiechy na twarzach u naszych  rozmów-
ców – mówi Daniel Wolny. – Po prostu, podczas jam session, po 
spożyciu paru piw, kilka osób spotkało się na scenie wzbudzając 
miedzy sobą oraz w zgromadzonej publiczności niesamowite 
emocje  – podkreśla. – Kilka dni po tym spotkaniu padło hasło: 
Może spotkamy się na jakąś próbę? Jak będziemy się nazywać? 
No jak to jak - piw parę : -). Kilka tygodni później jedna z naszych 

koleżanek wymyśliła dla nas nawet logo: dwa „P” odwrócone do 
siebie tyłem – tak zostało po dziś dzień”. 

Oczywiście jak w każdym z zespołów, tak i w Pi�  Parre dochodzi 
do zmian w składzie, w tym na osoby znane przede wszystkim 
z innych kapel. „Blues-rockowe granie to jedna wielka rodzina 
– mówi Marcin „Lipa” Lipski. – Ja gram w zespole od 2015 roku 
i też tra� łem do niego przez wspólnych znajomych po odejściu 
Yankesa. Będąc obeznanym w „branży” się wie, słyszy. Ten zna 
kogoś, tamten kogoś innego i tak spotykamy się często na jam 
session i czasem wymieniamy się między kapelami– wyjaśnia. 
– Ja też gram na perkusji w innym zespole. Jest to częste zjawi-
sko, że członkowie jednego składu grywają w innych kapelach 
„– tłumaczy.

Gdyby pomyśleć o tym, jak różne zajęcia od muzycznych 
na co dzień wykonują członkowie Piff Parre, myślę, że dla 
co poniektórych byłoby to zaskoczenie: pracują w kopalni 
(zarówno przy wydobyciu jak i w nadzorze), w Urzędzie 
Miasta zajmując się energetyką i ochroną środowiska, czy 
w szeroko rozumianej branży motoryzacyjnej nadzorując 
produkcję i kontrolując jej jakość . „Żaden z członków Piff 
Parre nie ma wykształcenia muzycznego – zaznacza Daniel 
„Ohar” Wolny.  

Muzyka to dla nich pasja, niemierzalny ogrom wolności, „reset”. 
Jak pokazuje dyskogra� a, dalsze plany wydawnicze i koncertowe, 
nie jest to granie wyłącznie dla siebie. Zespół niejednokrotnie 
prezentował swój dorobek muzyczny zarówno w klubach, na ple-
nerach, zlotach motocyklowych czy też imprezach zamkniętych. 
Pi�  Parre można było usłyszeć jako support takich gwiazd jak 
Dżem, TSA, Proletaryat, Chaz de Paolo oraz Terry Men. Kilka 
razy Pi� Parre pojawiło się także poza granicami kraju. Były 
to Czechy, oraz szczególnie wspominane Zaduszki Bluesowe 
w Essen w Niemczech. Tam muzyków z Pi�  Parre spotkała nie 
lada niespodzianka – podczas występu do zespołu dołączył na 
kilka utworów Jan Błędowski, który także koncertował w tym 
czasie w Essen.

Pi�  Parre gościł też w projekcie muzycznym realizowanym 
przez Grupę Noel dla potrzeb TV Silesia. Program nosił nazwę: 
Made by Silesia (www.madebysilesia.com.pl), gdzie po pierw-
szych notowaniach, zespół mógł się pochwalić obecnością na 
I pierwszym miejscu w głosowaniu SMS-owym. W wyniku tych 
działań, powstał pierwszy Clip zespołu do utworu „� e Best O�  
� lm” https://www.youtube.com/watch?v=PbS64LTQ8yk

– Spotykamy się regularnie raz w tygodniu  w jednej z rudzkich 
szkół. Tu ogromny ukłon i podziękowanie dla dyrekcji szkoły, 
z którą nieprzerwanie współpracujemy od samego początku 
naszego istnienia. Wielu naszych muzyków to absolwenci tej 
placówki. Bez wsparcia i współpracy ze szkołą Pi�  Parre nie 
miałoby dachu nad głową.Oczywiście próby to jedno, ale kiedy 
gramy koncert to można sobie tylko wyobrazić, jak pięciu face-
tów wsiada do busa i niesie ich muzyka. To jest przygoda, jest 
adrenalina, są emocje – mówią Marcin Lipski i Daniel Wolny. 

No rzeczywiście! To musi być wspaniałe przeżycie! I trochę, 
powiedziałabym, nawet zazdroszczę. 

Nagrań Pi�  Parre szukajcie poza koncertami też tutaj: https://
www.youtube.com/channel/UCskPFycNlgYXApgUvQiVjWA/
featured

https://www.youtube.com/watch?v=GHFUhgnhuys&list=PL
DExHOgb-Njxo7rzlLeUxkuLm-upMuRPE&index=16

Facebook: https://www.facebook.com/pi� parre
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Co wydarzyło się kilkanaście lat temu 
nocną porą w pewnym rudzkim pubie?



Kto ogrzany, ten nie zmarznie
ekologiawww.goniec-gornoslaski.pl 5

„Za treści zawarte w publikacji do� nansowanej ze środków WFOŚiGW 
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja”.

A wszystko rzecz jasna dzięki działaniom Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

W chwili, gdy piszę ten tekst za oknem – słońce, temperatury 
sięgają blisko 22 stopni Celsjusza, a zatem nadzieje na polską złotą 
jesień, tak pięknie uwiecznianą przez młodopolskich artystów, czy to 
na płótnach, czy utworach poetyckich, są jak najbardziej niepłonne. 
I na pewno nie takie rodem z tych wielkich Dickensa. Czuję się więc 
co najmniej ogrzana ciepłem tejże jesieni. I trudno mam sobie wyob-
razić, że pewnie niebawem zmarznę. I przypuszczam, że w podobnej 
sytuacji jest wielu Czytelników Gońca Górnośląskiego.

Natomiast wraz z wydaniem październikowym sytuacja najprawdo-
podobniej się zmieni i to nie tylko w pogodzie. Październik bowiem 
kojarzony z sezonem grzewczym zwiastuje niechybnie nadejście chłodu, 
aczkolwiek jak pokazują ubiegłe lata i listopad potra�  prawdziwie za-
skoczyć słońcem i nie najniższymi temperaturami. Jednak niezależnie 
od panującej na dworze aury nasze mieszkania są już ogrzewane i… 
ciepłe! A przynajmniej taką mam nadzieję. Jeśli komuś doskwiera 
zimno, warto śledzić działania WFOŚiGW. Trwa bowiem nabór 
wniosków Programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”. Program 
swoim zasięgiem obejmuje województwo śląskie. 

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie 
emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł 
ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkal-
nych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Wsparcie obejmuje przedsięwzięcia polegające na wymianie nie-
efektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności 
energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych.

Więcej informacji o Programie na: www.czystepowietrze.gov.
pl (zakładka: Weź do� nansowanie - Ciepłe Mieszkanie) oraz na stronie 
WFOŚiGW w Katowicach www.wfosigw.katowice.pl. Tam także do 
pobrania wnioski i załączniki.

Na do� nansowanie przedsięwzięć przewidziano kwotę: 1 400 000 
tys. zł, w tym w województwie śląskim 124.900.000 zł.

A na chwilę obecną już wiem, kto nie zmarznie! Mysłowiczanie. 
Bo oto właśnie w Mysłowicach, jako pierwszej gminie w województwie 
śląskim podpisano umowy w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie. 
Sygnatariuszami umowy są WFOŚiGW w Katowicach i gmina My-
słowice. Program ten znakomicie konweniuje i uzupełnia Program 
Czyste Powietrze, którego 4lecie podsumował Paweł Mirowski, nowo 
powołany Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu 
„Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków. Czyżby fakt 
podpisania umowy akurat w Mysłowicach świadczył o tym, że to właśnie 
w tym mieście na Śląsku powietrze jest najczystsze? – Nie, nie jesteśmy 
pionierami, nie liderujemy, ale jesteśmy miastem, które zostało wy-
różnione w podejściu do tematu Czystego Powietrza. 660 wniosków 
to jest naprawdę bardzo dużo na takie miasto jak Mysłowice. I będzie 
dalej starać się, działać, by dobić do 1000 – mówi prezydent Mysłowic 
Dariusz Wójtowicz. Zatem… Efekt ekologiczny działa! I to bardzo. 
– Porozumienie związane z Programem Ciepłe Mieszkanie wdraża 
projekt. Będziemy sporządzać analizy, które budynki, które placówki 
w pierwszej kolejności będą modernizowane, gdzie będzie wymieniane 
źródło ciepła. Umowa pozwoli nam podjąć szybkie decyzje – kwituje 
Dariusz Wójtowicz. Powiedzieć zatem można, że wszystko zaczyna się 
w Mysłowicach! – Mam nadzieję, że wszystkie samorządy, które mają 
tego typu budynki wielorodzinne na swoich terenach, będą chętnie 
przystępować do Programu – mówi prezes Wojewódzkiego Programu 
Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz 
Bednarek. I dodaje: „Program Ciepłe Mieszkanie daje możliwość uzy-
skania wsparcia mieszkańcom budynków wielorodzinnych. Do tej pory 

takiej możliwości nie mieli. To pierwsza umowa podpisana w ramach 
tego programu, ale zainteresowanie Ciepłym Mieszkaniem jest duże”. 

Natomiast każde działanie Funduszu ma na celu poprawę jakości 
powietrza, dbałość o środowisko, a to wszystko przekłada się rzecz 
jasna na nasze zdrowie. Mniej zanieczyszczeń = więcej zdrowia. 
Warto o tym pamiętać! I jak się okazuje, mieszkańcy województwa 
śląskiego pamiętają coraz częściej. Chcą być zdrowsi i przez cały rok 
mieć nad sobą błękitne niego. O jakże byłoby cudownie, gdyby takimż 
błękitem można by było cieszyć się codziennie. No wszak nie od dziś 
wiadomo, że oprócz błękitnego nieba, nic nam dzisiaj nie potrzeba... 
Do szczęścia. I temu sprzyja Program „Czyste Powietrze”, przez cztery 
lata sukcesywnie i konsekwentnie wdrażany przez WFOŚiGW. - 
Wszystkim nam zależy, by to niebo nad nami było błękitne nie tylko 
latem, nie tylko przy pięknej słonecznej pogodzie, ale także przez cały 
rok – mówi prezes Tomasz Bednarek. W kontekście sezonu grzew-

czego nabiera to chyba już nie aż tak błękitnego wymiaru. - Dlatego 
promujemy potrzebę poprawy jakości powietrza, pokazujemy, jak 
ważna jest ona dla środowiska, ale też i naszego zdrowia - podkreśla 
Tomasz Bednarek. Jak mówi prezes Funduszu, z tą potrzebą dbania 
o poprawę jakości powietrza, jest coraz lepiej. - Ta świadomość eko-
logiczna wciąż się zmienia. My widzimy to głównie poprzez ilość 
składanych wniosków w Programie „Czyste Powietrze”. Na tę chwilę 
jest już 500, 600 wniosków tygodniowo, więc zainteresowanie przez 
te cztery lata trwania programu jest nieustające. W sumie ponad 82 
tysiące wniosków! 1 miliard, 200 milionów wartości do� nansowania, 
którego udzieliliśmy w ramach tego programu. To właśnie pokazuje, 
jak wzrasta ta świadomość, ta potrzeba wymiany starych źródeł ciepła 
na energooszczędne, ekologiczne - kwituje prezes Bednarek.

I tego się trzymajmy, by błękitnym niebem móc cieszyć się cały 
rok…. W ogrzanym ekologicznie mieszkaniu!

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Od Szekspira do Budki Su� era
ROZMOWA�Z�JACKIEM�KAWALCEM,�AKTOREM�FILMOWYM�SERIALOWYM,�TEATRALNYM�I�…�WOKALISTĄ�BUDKI�SUFLERA
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Znamy Cię z Randki w Ciemno 
jako prowadzącego, z „Rancza” i te-
atru jako aktora… Jak to się stało, że 
pojawił się Jacek Kawalec – wokalista 
rockowy, który śpiewał Joe Cockera, 
pokazywał Muzyczne Twarze Jacka 
Kawalca, a teraz… jesteś wokalistą 
Budki Su� era.

Rockowe śpiewanie zawsze mnie 
kręciło. Zaraz po studiach w Łódzkiej 
Filmówce (1985) śpiewałem w rockowej 
kapeli Mercedes. Fragmenty koncertu 
tej kapeli znalazły się w jednej z części 
„Dekalogu” Krzysztofa Kieślowskie-
go, w którym zagrałem epizodyczną 
rólkę rockowego wokalisty. W 1994 
nagrałem rockową płytę z wybranymi 
sonetami i fragmentami z dramatów 
Szekspira. Wszystko w oryginalnej 
staro angielskiej wersji językowej. Nie 
był to jakiś hit komercyjny na tamte 
czasy, ale w sumie 80 000 płyt i kaset 
rynek wchłonął. Widowisko telewizyjne 
Z kilkoma utworami z tego albumu 
było nominowane na międzynaro-
dowym festiwalu „Róże Mountreux” 
w Szwajcarii. Wytwórnia która wydała 
moją płytę już nie istnieje, ale utworów 
wciąż można posłuchać na YouTube. 
Wystarczy na YouTube wpisać frazę: 
Kawalec śpiewa Szekspira.

A jak doszło do spotkania z muzy-
kami Budki Su� era?

Zaczęło się od... zespołu Skaldowie. 
Wiosną 2020 roku miała się odbyć ju-
bileuszowa trasa tej grupy, która nie 
doszła do skutku z powodu covidu. 
Ale w fundacji „Gotowi do działania” 
powstał pomysł, żeby nagrać kilka pio-
senek tej formacji. Przygotowaliśmy 
cztery utwory, nagrywane zdalnie, na 
odległość, w lockdownowej izolacji. 
Można ich było potem posłuchać w In-
ternecie. Dzięki Piotrowi Bogutynowi,  
obecnemu gitarzyście Budki Su� era, 
który gościnnie wystąpił w jednym 
z moich projektów muzycznych, tra� ły 
do Tomasza Zeliszewskiego, perkusisty 
Budki Su� era, który w zespole jest od 
samego początku. Na tych nagraniach 
śpiewałem między innymi bardzo trud-
ny utwór „Nie widzę ciebie w swych 
marzeniach” Skaldów. Mam wraże-
nie, że to właśnie to moje wykonanie 
mogło skłonić Tomka do re� eksji, że 
„skoro ten facet poradził sobie z takim 
wyzwaniem, to może pasuje nam do 
obrazka”. A Budka szukała wtedy kogoś, 
kto mógłby zaśpiewać nowe niepubli-
kowane dotąd utwory Romualda Lipko, 
które ten fenomenalny kompozytor 
zostawił po sobie kolegom z prośbą, 
by wydali je na płycie po jego śmierci. 
Tomek zadzwonił, spotkaliśmy się i za-
częliśmy pracować. Płyta jest już goto-

wa. 19 września został opublikowany 
promujący ją singiel p.t. „Wontpliwości” 
(to nie błąd ortogra� czny tylko celowy 
zabieg autora tekstu Bobdana Olewi-
cza). Cały album p.t. „Skaza” ukaże się 
w listopadzie.

Budka Su� era to legenda polskiej 
sceny rockowej. To że zostałeś woka-
listą tejże kapeli było szeroko dysku-
towane, komentowane w mediach, 
na portalach społecznościowych. 
Więcej… to wywołało swoistą burzę 
kontrowersji, a nawet krytyki. Myślę, 
że krytykowali chyba ci, którzy nie 
słyszeli Twojego wokalu. Bo ci którzy 
słyszeli, wątpliwości chyba nie mieli, 
że właściwy artysta, znalazł się na 
właściwym miejscu.

Tego lata daliśmy w całej Polsce 
kilkanaście koncertów na których 
graliśmy dawne hity Budki. Ci którzy 
widzieli i słyszeli to na żywo mogą dać 
świadectwo. Śpiewali razem z nami. 
W mediach społecznościowych Bud-
ki Su� era i na moim fanpagu na FB 
i Instagramie można posłuchać frag-
mentów naszych występów i wyrobić 
sobie własną opinię. Jednak dla nas 
najważniejsza jest przyszłość i zaist-
nienie nowej płyty.

Ja na przykład bardzo się ucie-
szyłam z tej wiadomości, a jaka była 
Twoja pierwsza reakcja? 

Na współpracę z Budką zgodziłem 
się dość spontanicznie, bo zawsze by-
łem ich fanem, a jednocześnie działając 
intensywnie od kilku lat na muzycznym 
rynku, wiedziałem, że jestem w stanie 
poradzić sobie z tak trudnym wyzwa-
niem od strony warsztatowej. Zresztą 
cały czas pracuję nad tym i staram się 
doskonalić. Wiem i czuję, jak publicz-
ność na koncertach reaguje na moje 
śpiewanie i to daje mi siłę. Jestem lu-
dziom za to na prawdę wdzięczny.

Już 20 października spotkasz się 
z publicznością Kawiarenki Arty-
stycznej Miejskiego Centrum Kultury 
im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej. 
A co poza tym w najbliższych pla-
nach? 

Nie rezygnuję wciąż z aktorstwa. 
Pojawiam się w kilku sztukach teatral-
nych - „Winda do nieba”, „Kobieta na 
zamówienie”, „A miał być cud”, w mo-
nodramie „Ta cisza… to ja”, czy w serialu 
„Na Wspólnej”. Ale koncentruję się teraz 
przede wszystkim na pracy z zespołem. 
Nowa płyta, jej promocja, to dla mnie 
priorytet. To się należy Romualdowi 
Lipko, który był i jest moim idolem.

ROZMAWIAŁA:
HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK
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Hulaj dusza, piekło jest… Rzecz o tym,
by wódki z kielicha nie pić?
Bo nie daj Bóg… zaśwista, zazgrzyta, no 
a co w wódce na dnie, no to chyba każdy 
recytował niegdyś na lekcji języka pol-
skiego. Lepiej zatem uważać, by sztuczka 
nie była kusa.

Jakie są bowiem konsekwencje podpisywania cyro-
grafu na Łysej Górze, no to tłumaczyć, jak sądzę, nie 
trzeba, ale niestety nie zawsze moc czartowska pęka, 
gdy na kobitę się popatrzymy… A może i „stety”? Na 
szczęście to nie o Mistrzu Twardowskim, ale o skrom-
nym, prawym, pracowitym, ambitnym, uczynnym, 
szczerym i niepopijającym bynajmniej wódki Gustliku, 
(on boi się gorzołki), synku ze Śląska, który miał nieco 
silniejszą wolę, niż wspomniany już Twardowski. Acz-
kolwiek… kropla drąży skałę… – Gustlik żyje wedle 
swoich własnych przekonań, zasad wiary i jest ich 
pewny i im wierny – mówi Jakub Podgórski wcielający 
się w postać Gustlika. Wydawać by się mogło, że nie ma 
takiej siły, która by go na ciemną stronę mocy skusić 
potra� ła. – On czuje, że wedle tego, jak on żyje, po-
winien żyć każdy: dla dobra swojego, innych. Pomaga 
i szerzy dobro, a swoje plany na przyszłość snuje na 
solidnych podwalinach dobrego wychowania. Chce, 
próbuje tym dobrym przykładem „zarażać” innych, 
zmieniać ich – podkreśla Jakub Podgórski.

Twardy orzech do zgryzienia zatem dla pań 
i mocno musiały knuć, tkać pajęczynę intryg, cza-
rować, by oczarować. No ale nie od dziś wiadomo 
i co nas dodatkowo utwierdzi w tym przekonaniu: 
„w kożdej babie trochę heksy siedzi”. Do tego diab-
licy! No zatem moc czartowska pęka, słabnie, ale 
zgoła inaczej niż to Mickiewicz wymyślił. Czyżby 
heksom znudziło się heksowanie, diobłom diabło-
wanie? – Kusimy Gustla nie do końca uczciwymi 
sposobami, uciekamy się do kłamstwa, fałszu. Ja 
to robię aż cztery lata i nic z tego! Nawet na godka 
polsko nie udaje się go nabrać - mówi Nina Siwy, 
która gra jedną z heks. -  No, ale ostatecznie… Inny 
fortel – nieco połamany stosuję, ale czy na Gustla? – 
rozbudza naszą ciekawość Nina Siwy. – No ja gram 
najstarszą z heks – mówi Jolanta Niestrój-Malisz. 
– Do zastawiania sideł na kochasia podchodzę już 
z większą rozwagą, bo mam już jakiś bagaż doświad-
czeń. Nieudane małżeństwo… z Utopcem. Nasze 
potrzeby i spojrzenie na świat, życie, było zupełnie 
inne. On wciąż taplał się w wodzie, a żona… stała, 
że tak to ujmę „odłogiem”. No to nie miało szans 
powodzenia, więc już przy kolejnym „delikwencie” 
mam więcej rozumu i tak układam plan, by wzbudzić 
nieco zazdrości, ale robię to celowo, a � nał moich 
intryg na pewno zaskoczy widzów - stwierdza Jo-
lanta Niestrój-Malisz. Jak to się mówi: siła złego 
na jednego? Bo jest i trzecia kusicielka. To kreacja 
Magdaleny Chrostek, która po raz pierwszy w tej 
produkcji pojawi się na scenie. Przypomnijmy, że 
w poprzedniej produkcji – „Szery� e z Fryn City”  
pełniła rolę inspicjenta, a także namalowała kwiaty 
na drzwiach do salonu. – W „Heksach z hołdy” 
jestem 3 w 1, bo moje poprzednie funkcje są nadal, 
ale w tym przedstawieniu dostałam też rolę – mówi 
Magdalena Chrostek. – „Moja” heksa jest najmłod-
sza, wyluzowana, ruchliwa, a czasem i zmierzła, nie 

do końca wierzy w sens „działań” swoich sióstr, 
ale swojej okazji nie przegapi – zaznacza. A zatem 
trzy… A może i cztery… Od nadmiaru powodzenia, 
prawdziwie może zakręcić się w głowie…

No cóż nie ma to, jak nie móc opędzić się od za-
lotnic. A przyklaśnie temu poniekąd i sam łojciec, 
który nieco niechętnym okiem patrzy na to, że synek 
miast z frelą, szlaja się ze książką. Pewnie mu się 
marzy już dziadkowanie… A może sam wpadnie 
w sidła… Miłości? I da się poderwać zupełnie nie-
banalnie? O czymś takim, to chyba jeszcze nikt nie 
słyszał! – Ach, to jest cała intryga! – mówi Krzysztof 
Wierzchowski, kreujący rolę ojca Gustlika. – Nie 
będę zdradzał za bardzo treści, ale powiem tak, że 
moja postać opiera się do czasu.. Gram ojca, który 
ma dobrego syna, ale on nie jest już taki młody, więc 
widziałbym go już u boku z jakąś miłą żoną, a tu 
niestety… Ta jego postawa i odmienne od ojcowskich 
spojrzenie na przyszłość nie do końca jest przeze mnie 
zrozumiane – podkreśla Krzysztof Wierzchowski.

Co tu się zatem wydarzy? Tego przewidzieć nie 
sposób, ale już teraz uchylając rąbka tajemnicy - nie 
będzie Me� stofelesa, wbijania bratnali, budowania 
gmachu z ziarenek orzecha, strzechy z bród ży-
dowskich, ani toczenia bicza z piasku. Nie będzie 
też Łysej Góry, ale - hołda! No skoro jesteśmy na 
Śląsku? To inaczej być nie może.

Dodam też, że bisy nie będą słuchać 
rymu, ale słuchać za to będzie pub-
liczność. Rymu autorstwa Zbigniewa 
Stryja, autora tekstu pisanego sylabo-
tonikiem po śląsku, reżysera i aktora 
najnowszej produkcji Miejskiego 
Centrum Kultury im. Henryka Bisty 
w Rudzie Śląskiej „Heksy z hołdy”. 
No jakże to nie słuchać Belzebuba? 
Nie polecam! Mimo, że mam tylko na 
głowie trzy włoski na krzyż, to jestem 
do nich bardzo przywiązana…

Ku przestrodze: uważajmy na 
tę wódkę/gorzołkę, czy inksze trunki 
z kielicha, bo gdy sam Belzebub na dnie 
nam się pojawi, to bez zdejmowania kapelusza 
i dawania susa i nie gościom Karczmy Rzym, ale 
widzom rudzkiego MCK-u twórcy „Heks z hołdy” 
kłaniać się będą ze sceny…

I wodzić na pokuszenie, by bilety na kolejne spek-
takle rezerwować! A ja jestem bardziej niż pewna, że 
nikt z Was przez dziurkę od klucza nie czmychnie. 
No chyba, że ktoś ma zdolność do nadinterpretacji, 
albo po prostu „ała”. A o tym czy dobro zwycięży 
i będzie ten tak uwielbiany przez nas wszystkich 
happy end, przekonajcie się sami. Ale proszę mi wie-
rzyć, nie trzeba się obawiać, że przekraczając wrota 

MCK-u, stracimy wszelką nadzieję… Bo to historia 
bez kantu i  bez podwójnego dna… gdyby napisał 
ją Dante, to nie tak by to szło… No ale nie napisał 
Dante, ale Zbigniew Stryj…! Zapraszam zatem! Bo to 
nie żadne Strachy na Lachy, ale śląska demonologia 
wciąż tak żywa, bliska, ludyczna w nieco innym 
jednak entourage’u, uniwersalna, a do tego podana 
z pomysłem, nieprzeciętnym i znakomitym humorem. 

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Aby�przygotować�smaczny�krem,�potrzebujemy�wywar.

Dla�mięsożerców�wywar�mięsno-jarzynowy�dla�wegan�

i�wegetarian�-�jarski�(na�warzywach)�oraz�Dynię,�Hokkaido�

lub�Piżmową,�a�jej�wielkość�dopasować�do�ilości�zupy,�

jaką�chcemy�przygotować.

Dynię�należy�dobrze�wymyć,�a�następnie�upiec�ją�w�pie-

karniku.�Pieczenie�dyni�powoduje,�że�skórka�z�niej�łatwo�

odchodzi,�i�lepiej�usuwa�się�pestki.�(ja�w�swoim�kremie�

wykorzystuje�pieczoną�dynię�ze�skórką)

Po�usunięciu�pestek,�które�dobrze�jest�wysuszyć,�dynię�

wkładamy�do�wywaru�gotujemy�do�całkowitego�jej�

zmiękczenia�i�blendujemy��blenderem.�Tak�przygotowa-

ną�zupę�dobrze�jest�przetrzeć�przez�dość�gęste�sitko,�

aby�zupa�była�gładka.�Następnie�krem�podprawiamy�

śmietaną�kremówką�(weganie�i�wegetarianie�mogą�

użyć�śmietan�roślinnych),�doprawiamy�solą,�imbirem,�

białym�pieprzem�oraz�odrobiną�cynamonu.�Zupę�

najlepiej�podać�z�delikatnymi�grzankami�pszennymi�

przygotowanymi�na�maśle�oraz�z�obranymi�palonymi�

pestkami�dyni.

Na�danie�główne�polecam�wspomniany�stek�z�udka

kurczaka.

Udko�kurczaka�należy�obraz�ze�skóry�usunąć�wszystkie�

kości�i�chrząstki,�tak�przygotowane�udko�należy�pobić�

młotkiem.�Doprawić�solą�pieprzem�czosnkiem�i�papry-

ką.�(możemy�sobie�pracę�ułatwić�i�zakupić�gotowe�już�

mięso�z�uda�kurczaka�które�nie�ma�ani�skóry,�ani�kości)�

Następnie�należy�przygotować�warzywa.�

Marchew,�cukinia,�seler,��por,��świeża�papryka�-�najlepiej�

trzy�kolory.�Marchew�obrać,�resztę�warzyw�opłukać�

wszystko�pokroić�w�cienkie�paski,�przesmażyć�na�oliwie,�

dodając�łyżkę�koncentratu�pomidorowego�i�lekko�podlać�

bulionem�lub�wodą.�Tak�przyrządzone�warzywa�doprawić�

wg�uznania�mniej�lub�bardziej�na�ostro.�

Udko�oprószyć�mąka�usmażyć�z�dwóch�stron�na�rozgrza-

nym�tłuszczu�przełożyć�na�warzywa�i�lekko�poddusić�

na�wolnym�ogniu�około�10�minut.

Podawać�z�dobrymi�już�o�tej�porze�naszymi�ziemniakami�

puree�lub�ugotowanymi�w�całości�oraz�surówką�na�

przykład�z�białej�kapusty.

Danie�w�miarę�szybkie�i�proste�w�wykonaniu,�a�efekt�na�

pewno�zaskoczy�nie�jedno�podniebienie.
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W tym miesiącu pragnę  Państwu polecić doskonały jesienny obiad… 
Krem z dyni oraz  udko z kurczaka…,
tylko nie byle jakie udko kurczaka…, 
a stek, stek z udka kurczaka podany na warzywach

LANGFORT POLECA:

Mają wpływ na ich potencjał
Harmonijny rozwój naszych dzieci 

zależy od wielu czynników. Czym szybciej 
i mocniej wspieramy młodego człowie-
ka, tym większe i lepsze ma on szanse 
osiągniecie społecznego i indywidual-
nego  sukcesu. Na pewno  duży wpływ 
na rozkwit potencjału mają osoby ze 
otoczenia, do którego m.in.    zaliczają 
się nauczyciele. 

To oni są tą grupą społeczną, która 
swoje życie zawodowe, a czasem osobiste 
w pełni poświęca naszym dzieciom. Czy 
jesteśmy im za to wdzięczni, czy potra� -
my docenić odpowiedzialną społecznie 
pracę pedagogów i wychowawców?  

Każdy z nas zna komunikat nadawany 
w samolocie o zastosowaniu maski z tle-
nem w sytuacji awarii, którą w pierwszej 
kolejności podajemy najpierw matce, 
a później dziecku. To osoba dorosła 
musi  mieć siłę, aby zadbać o słabszych 
i mniejszych.  

Taką analogię możemy zastosować 
w stosunku do sytuacji w dzisiejszej 
szkole, która znajduje się w kryzysie 
kadrowym i � nansowym. Szkoła po-
trzebuje wsparcia, pomocy i rozwiązań, 
które zmienią jej oblicze, na bardziej 
współczesne, empatyczne, bez przemocy, 
oparte na współpracy i współdziałaniu. 
Tak, aby każdy uczeń czuł się lubianym 

i pożądanym elementem wspólnoty, mógł 
swobodnie rozwijać swoje zainteresowa-
nia, poznawać swoje potrzeby rozwojowe 
i być uczonym przez szanowanych i do-
brze opłacanych nauczycieli .  

Szkoła i pracujący w niej nauczyciele, 
tworzą dobro wspólne, ważne dla dzie-
ci, rodziców, ale także dla  całego spo-
łeczeństwa.  Dobra oświata nie bierze 
się znikąd. Dobra edukacja to wspólna 
odpowiedniość wielu, to synergia róż-
nych podmiotów. Jednak najważniejszy 
wpływ ma państwo, ustalając warunki 
brzegowe potrzebne do realizowania po-
lityki oświatowej. A z tymi warunkami 
w naszej oświacie jest nie najlepiej. Pen-
sja nauczyciela przegrywa z zarobkami 
uzyskiwanymi w sieciach handlowych, 
korporacjach i prywatnych instytucjach, 
co jest pewnie jednym z czynników bra-
ku zainteresowania pracą w zawodzie 
nauczyciela. Ale są także inne: zbyt duża  
biurokracja, permanentna reforma, nie-
do� nansowanie, mały prestiż zwodu.  

Praca nauczyciela jest bardzo od-
powiedzialna, jest gwarancją sprawnie 
funkcjonującego systemu edukacji oraz 
życia społecznego. Bez zawodu i pracy 
nauczyciela nie może funkcjonować żadna 
inna  instytucja. Powierzając przedszkolom 
i szkołom nasze dzieci,  oczekujemy, że będą 

zaopiekowane,  bezpieczne, wierzymy, że 
nie stanie im się żadna krzywda. Oddajemy 
w ręce obcych ludzi nasze najważniejsze 
i największe dobro, nasze potomstwo. Jeśli 
twoje dziecko jest dla Ciebie ważne, to za-
dbaj także o ważność zawodu  nauczyciela.  

l Czy uważasz, że jako społeczeństwo 
potra� my go doceniać? 

l Czy praca nauczyciela jest adekwatnie 
wyceniana w stosunku do naszych 
oczekiwań? 

Jeśli chcemy zainwestować w przy-
szłość, nie tylko naszych dzieci ale także 
całego kraju, to należy zainwestować 
w dobrych nauczycieli. 

Nauczyciele są zobowiązani do róż-
nych czynności, czasem nieprzewidy-
walnych i zaskakujących. Ich osobowość 
powinna być gotowa na przyjmowanie 
wyzwań i zadań wymagających wiele 
specy� cznych cech. Oczekujemy od 
nauczycieli mądrości, wiedzy, kreatyw-
ności, zaradności, opanowania, życzli-
wości, troskliwości, a także stanowczości, 
obowiązkowości, zdecydowania i wielu  
innych. 

Oczekujemy, że nasze dzieci będą 
w rękach ludzi wiedzących jak zareago-
wać i co zrobić, aby młodzi ludzie mogli 
wzmacniać swój biologiczny potencjał. 

Kształtowanie osobowości 
młodego człowieka zaczyna 
się i toczy  głownie w domu 
rodzinnym. Jednak szkoła, 
kadra pedagogiczna i na-
uczyciele, z którymi młodzi 
ludzie spędzają wiele czasu, 
są kluczowi dla ich rozwoju . 
To oni obserwują nasze dzieci, 
widzą kiedy wymagają wsparcia, 
pomocy, widzą, kiedy skierować do 
psychologa lub pedagoga. 

Oni sami (pedagodzy) też potrzebują 
wsparcia i pomocy, zanim będą mogli wspie-
rać innych, muszą zadbać o siebie samych. 
Nikt kto nie potra�  dbać o swoje potrzeby, 
nie nauczy innych tej umiejętności. Dlatego 
nauczyciel dbający o swój dobrostan, jest na 
wagę złota w polskiej szkole. 

Drogi Nauczycielu!  
l Dbaj o siebie najlepiej, jak potra� sz  
l Naucz się asertywności i konstruowania 

informacji zwrotnej 
l Skupiaj się na tym, na co masz wpływ 
l Zawsze staraj się być sobą  
l Myśl i mów o sobie dobrze 
l Ufaj swojej intuicji
l Szukaj kompromisów
l Zaznacz wyraźne granice pomiędzy 

czasem pracy z czasem prywatnym

l Zaakceptuj niepowodzenia jako coś na-
turalnego i występującego podczas pracy

l Zadbaj o wypoczynek i relaks
l Rozważ dobrze swoje edukacyjne prio-

rytety 
l Znajdź czas na przyjemności i bądź 

dobry dla  siebie   
l Celebruj osiągniecia i sukcesy

Wszystkim pracownikom oświaty życzę 
radości i satysfakcji z wykonywanego zawo-
du oraz wdzięczności swoich uczniowi. Nie 
tylko z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

URSZULA KOSZUSTKA,
PSYCHOLOG , PSYCHOTERAPEUTA,

PRZYCHODNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

W ZABRZU 
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PONIEDZIAŁEK�–�PIĄTEK

TELEWIZJA
NAZIEMNA
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ZASUWA BURZOWA, 
to specjalny zawór zwrotny posia-

dający�zawieszoną�klapkę�z�uszczelką,�
która�pozwala�na�swobodne�odpro-
wadzanie�ścieków�z�budynku,�ale�
uniemożliwia�cofanie�się�ich�do�po-
mieszczeń.�

Ta�prosta�konstrukcja�pozwala�
zabezpieczyć�sieć�kanalizacyjną�na�
wypadek�sytuacji,�takich�jak�burze�
i�ulewne�deszcze,�roztopy�czy�też�
powodzie.�

Zdarzenia�te�niejednokrotnie�skut-
kują�cofaniem�się�ścieków�do�budynku�
i�zalaniem�najniżej�położonych�par��i�
budynku,�np.�piwnic�czy�garażu�na�sku-
tek�przeciążenia�sieci�kanalizacyjnej.�

Swoją�funkcję�urządzenie�zaczyna�
pełnić�dopiero,�gdy�pod�wpływem�
intensywnych�opadów�dochodzi�do�
przepływu�zwrotnego.�Wówczas�
cofające�się�ścieki,�dociskają�klapę�
zasuwy�do�jej�korpusu,�zamykając�
sobie�drogę�do�wnętrza�budynku.

ZMYWARKA�TO�MNIEJSZE�ZUŻYCIE�WODY
Średnio�zmywarki�podczas�jednego�cyklu�mycia�zużywają�

około�10�litrów�wody�w�trybie�ECO�w�porównaniu�z�urządze-
niami�bez�takiej�możliwości.��

Tryb�Eco�w�zmywarkach�trwa�dłużej�niż�standardowe�progra-
my.�Jak�więc�jest�to�możliwe,�że�zapewnia�większą�oszczędność?�
Otóż�ze�względu�na�wydłużony�czas�pracy,�woda�do�mycia�
nie�musi�być�podgrzewana�do�temperatury�tak�wysokiej,�jak�
w�krótszych�programach.�Co�więcej,�zmywarka�w�tym�trybie,�
dłużej�namydla�naczynia.�Dzięki�tym�różnicom,�program�Eco�
w�zmywarce�pozwala�na�oszczędność�wody�i�energii.

WŁAŚCICIELE�STUDNI�ZAPOMINAJĄ�
o�obowiązku�badania�wody�i�często�użytkują�wodę�z�ujęcia,�

które�charakteryzuje�się�niedozwoloną�liczbą�mikroorganizmów�
lub�przekroczonym�stężeniem�substancji�chemicznych.�

Zawsze�trzeba�mieć�na�uwadze,�że�woda�która�pochodzi�
z�ziemi,�nie�jest�poddawana�procesom�uzdatniania,�stąd�może�
być�zanieczyszczona,�co�często�ciężko�stwierdzić�na�pierwszy�
rzut�oka.

Eksperci�zalecają,�aby�woda�z�własnego�ujęcia�podlegała�
badaniu�minimum�raz�na�12�miesięcy.

Bardzo�istotne�jest�utrzymanie�regularności,�ponieważ�to�
procentuje�pewnością�bezpiecznego�użytkowania�wody.

CZY�PIJESZ�WYSTARCZAJĄCĄ�ILOŚĆ�WODY?�
Woda,�woda,�woda�jest�niezbędna,�aby�nasz�organizm�dobrze�funkcjonował.
3/4�organizmu�człowieka�to�woda.�I�tutaj�nie�ma�wymówki�-�picie�wody�jest�

warunkiem�koniecznym,�abyś�mógł�cieszyć�się�zdrowiem�i�piękną�sylwetką�.
Czasami�właściwie�nie�wiemy,�czy�pijemy�wystarczającą�ilość�tego�ży-

ciodajnego�płynu.�Jest�na�to�sposób.�Można�ściągnąć�na�telefon�aplikację�
„przypomnienie�o�wodzie”

Będziecie�bardzo�zaskoczeni,�jak�mało�wypijacie�wody�w�ciągu�dnia.�

WODA,�KTÓRĄ�WIĘKSZOŚĆ�Z�NAS�WYLEWA�DO�KANALIZACJI,�
zawiera wie-

le� minerałów�
i�witamin,�któ-
re�mogą�pomóc�
zaspokoić�po-
trzeby� domo-
wych�roślin.�

WODA� po�
g o t ow a nyc h�
w a r z y w a c h�
może�być�świet-
nym�sposobem�
na� nawożenie�
i� odżywianie�
roślin.�

G o t o w a n e 
warzywa zawie-
rają�cenne�wita-
miny�i�składniki�
mineralne,�m.in.�
witaminy� C,�
z� grupy� B,� A,�
K� oraz� wapń,�
magnez,� żela-
zo,�fosfor.�Wywar�z�marchewki,�pietruszki,�selera,�ziemniaków,�buraków,�ryżu�sprawdzi�
się�jako�nawóz�do�kwiatów.�Nie�stosuj�raczej�warzyw�kapustnych�(albo�w�naprawdę�
minimalnych�ilościach),�np.�kalafi�ora�czy�brokułów,�bo�woda�po�ich�ugotowaniu�ma�dość�
intensywny�i�raczej�niezbyt�przyjemny�zapach.�

Pamiętaj�tylko�o�jednej�ważnej�kwes��i�–�w�trakcie�gotowania�warzyw�nie�możesz�ich�
posolić,�bo�sól�źle�wpływa�na�rośliny�doniczkowe.

Jeśli�więc�będziecie�chcieli�użyć�wody�z�gotowanych�warzyw��jako�nawozu�do�roślin,�
po�prostu�przed�osoleniem�wywaru,�odlej�część�wody�do�podlania�kwiatów.
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TEATR NOWY W ZABRZU ZAPRASZA:Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...
Dżdżystym�świtem�w�październiku
gdy�zawiewał�wiatr�okrutny
w�małym�mieście�na�placyku
pan�poeta�stanął�smutny
�
Kamienice�spały�jeszcze
a�poeta�wpadł�w�zadumę
ptaki�w�berka�grały�z�deszczem
marzył�o�herbacie�z�rumem
�
Myśli�w�głowie�pędzą�żwawo
dusza�milczy�jakby�niema
w�tanim�barze�siadł�nad�kawą
małą�wódkę�wziął�pod�temat
�
Ale�temat�nie�przychodził
dusza�drzemie�milczą�usta
kawę�pił�wódki�domawiał
przed�poetą�kartka�pusta
�
Jesień�to�nie�moja�pora
w�październiku�trudno�tworzyć
chyba�trzeba�mi�znachora
szepnął...muszę�się�położyć
�
Wszedł�do�domu�z�bladą�twarzą
wątpiąc�w�talent�i�natchnienie
...dusza�się�ocknęła�z�radą
...opisz�swoje�niespełnienie...

 ZBIGNIEW STRYJ

Najnowszy premierowy spektakl został zainspi-
rowany książką autorstwa Pawła Czado „Górnik 
Zabrze. Opowieść o złotych latach”. Ale nie będzie to 
dokument o słynnym zabrzańskim klubie, ale lokalna 
opowieść o ludziach, którzy tworzyli historię Górnika 
Zabrze. Reżyseria Jacek Głomb, dyrektor Teatru im. 
Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, twórca znany 
i ceniony w Teatrze Nowym. Jego wieloobsadowe 
spektakle nigdy nie pozostawiają widzów obojętny-
mi, a interesująca, bardzo charakterystyczna forma 
sceniczna, jaką prezentuje, robi wrażenie niekiedy 
spektakularne, wciskające w fotel. Warto przekonać 
się, jak będzie i tym razem. W obsadzie: Hanna Bora-
tyńska, Anna Konieczna, Joanna Romaniak, Maciej 
Kaczor, Krzysztof Urbanowicz, Andrzej Kroczyński, 
Jakub Piwowarczyk, Marian Wiśniewski.

15–23.�10.�XXI�OGÓLNOPOLSKI�FESTIWAL

�DRAMATURGII�WSPÓŁCZESNEJ�

„RZECZYWISTOŚĆ�PRZEDSTAWIONA”�

ZABRZE�2022

Prawdziwa uczta dla wszystkich teatromanów 
i niepowtarzalna możliwość poznania twórczości 
ludzi teatru z całej Polski. Bo to właś- nie tu do 

Zabrza co roku w połowie października przyjeżdżają 
zespoły teatralne z całego kraju, by zaprezentować 
swoje sceniczne odsłony rzeczywistości wokół nas. 
Każda kolejna edycja porusza tematy, dotyka zjawisk 
społecznych, politycznych, z którymi aktualnie bo-
rykamy się w naszej codzienności. Pomysłodawca 
festiwalu - Stanisław Bieniasz – polski dramaturg, 
prozaik, reżyser, publicysta oraz autor sztuk scenicz-
nych i scenariuszy � lmowych i zabrzanin, inicjując 
festiwal, w swoim przesłaniu podkreślał, że nie jest on 
dziełem przypadku, ale wynikiem głębokiej potrzeby 
lepszego zrozumienia własnych problemów. I tak jest 
do tej pory. Propozycje festiwalowe są zawsze bardzo 
przemyślane, niełatwe w odbiorze, skłaniające widzów 
do re� eksji, a nierzadko wysiłku intelektualnego, bo 
niosą coś więcej, niż tylko ładne obrazki. W tym roku 
Teatr Nowy w Zabrzu pokaże aż dwie swoje festiwa-
lowe propozycje. – Będzie to nasze najnowsze przed-
stawienie premierowe „Chopcy z Roosevelta” – mówi 
Paweł JaNic Janicki, specjalista do spraw promocji 
Teatru Nowego. – Spektakl troszkę o Górniku Zabrze, 
ale też trochę o latach 60. i 70. W Zabrzu. Myślę, 
że to będzie taki mocno ludzki spektakl, opowieść 
o nas, o zabrzanach, ludziach nie tylko związanych 
z klubem. Drugą naszą propozycją będzie też spek-
takl premierowy – „Ucieczka” w reżyserii Krzysztofa 
Prusa autorstwa Stanisława Bieniasza. Pokażemy 
go na Scenie Kameralnej. Premiera ta wiąże się też 
z nadaniem imienia Stanisława Bieniasza „małej” 
scenie i stąd właśnie pomysł, by jego tekst pokazać 
na festiwalu – podkreśla Paweł JaNic Janicki.

HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

Premiera w Teatrze Rozrywki:

HAROLD I MAUDE  
To niezwykła komedia, która niesie za sobą pochwałę życia 

i odrzucenie stereotypów, które krępują życie.
Bohaterem jest Harold. Harold jest młodym mężczyzną, 

który jeszcze nie wyprowadził się z rodzinnego domu i miesz-
ka w pięknej, acz mrocznej posiadłości z matką. Harold ma 
przyjemność w urządzaniu scen udawanych samobójstw - 
jak z horroru - przed swoją matką. Matka ma już dość tych 
„szczeniackich” zabaw Harolda i planuje znaleźć żonę dla 
syna. Harold jednak w niebanalny, teatralny sposób pozbywa 
się kandydatek. Harold jest oryginalny. Ma szczególne upodo-
bania, ponieważ ma przyjemność chodzenia na… pogrzeby. 
W czasie jednego z pogrzebów poznaje Maude bardzo doj-
rzałą kobietę, która mogłaby być jego babcią. Maude mieszka 
w kolorowym i pozytywnej energii mieszkaniu. Starsza pani 
jest pełna radości i temperamentu. Ma pozytywne spojrzenie 
na życie, a jej zachowanie jest intrygujące i niestandardowe. 
Maude imponuje Haroldowi odrzucaniem krępujących norm 
zachowań i dostrzega w każdym małym szczególe piękno 
otaczającego świata. Jak potoczą się losy Harolda i Maude? 

Obsada: Maria Meyer, Anna Surma, Zuzanna Marszał, 
Aleksandra Gajewska, Jarosław Czarnecki. Jakub Wrób-
lewski, Sławomir Banaś

premiera: 21 października!

Siemianowickie Centrum Kultury 
– Bytków, 30.10., godz. 19.00 

Koncert zespołu 
WaluśKraksaKryzys

Ta trasa koncertowa promuje romantyczny styl życia. 
Po o� cjalnym debiucie – płycie „Atak” z 2021 roku – Wa-
luśKraksaKryzys został okrzyknięty zbawcą polskiego rocka, 
ale ta historia zaczęła się wcześniej. W 2019 r. netlabel Trzy 
Szóstki wydał w formie albumu nagrania demo muzyka – 
piwniczne, niedoskonałe, szczere aż do bólu. Od depresji do 
euforii, od cierpienia do miłości i z powrotem. Te piosenki 
to samo życie. Po gorącym okresie festiwalowym, między 
innymi Męskim Graniu, OFF Festiwalu, Stay Wild i innych 
imprezach WaluśKraksaKryzys zawita do Siemianowic Ślą-
skich, aby pograć materiał z ostatniego albumu zanim nowy 
rok przyniesie nowe rzeczy. Do zobaczenia!

Bilety w cenie 69 zł. do nabycia w kasach SCK i on-line 
na www.bilety.siemck.pl
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7.10.,�GODZ.�19.00�PREMIERA

„Chopcy 
z Roosevelta”

Za mundurem panny sznurem?
No chyba nie! Bo jak przypatrzyłam się 

zarówno uczestnikom, jak i publiczności, to 
wśród wielbicieli Festiwalu Piosenki Woj-
skowej i Powstańczej były nie tylko panny!

Sama jestem najlepszym przykładem! 
Panną już dawno bowiem nie jestem, a mi-
łośniczką utworów o tej tematyce, jak najbar-
dziej! Niezmiennie! Stali Czytelnicy Gońca 
Górnośląskiego z pewnością kojarzą moje 
„przygody” z udziałem pewnych „ułanów” 
z bułgarskich Złotych Piaskach, którzy wra-
cając z nocnych eskapad, ze śpiewem na ustach budzili wszystkich hotelowych gości, 
oznajmiając beztrosko, że przybyli pod okienko. A tak naprawdę przybywali do własnego 
pokoju. Dziw, że tra� ali?!? To zdarzenie z perspektywy czasu wydaje się nawet zabawne, 
wówczas moja re� eksja była inna. Jasne, że wściekłość, bo wyrwali mnie ze snu… Ale 
pomyślałam, nie jest najgorzej, skoro młodzi chłopcy znają takie utwory. Przyznajcie, 
że fantazja prawdziwie ułańska, by taki repertuar w środku nocy wyśpiewywać, kiedy 
dookoła egzotyka i rytmy raczej copacabańskie, a nie okopowe… No ale było, minęło. 
Piosenka powstańcza, patriotyczna, wojskowa była mi bliska zawsze. Od kiedy sięgam 
pamięcią. To pewnie zasługa moich rodziców – „starych” harcerzy, których śpiewniki 
chętnie zgłębiałam. Ci „ułani” z Bułgarii nie mieliby, jak sądzę, ze mną szans! Tym chęt-
niej wybrałam się na koncert � nałowy Festiwalu Piosenki Wojskowej i Powstańczej „Za 
mundurek panny sznurem”. Na widowni: całe pokolenia, które znakomicie łączą tego typu 
utwory. Na scenie! Wspaniali młodzi artyści, co najlepiej pokazuje, że młodzież garnie się 
do takich propozycji. – Jestem bardzo zadowolony z piątej już edycji Festiwalu Piosenki 
Wojskowej i Powstańczej „Za mundurem panny sznurem” – mówi dyrektor festiwalu dr 
Sylwester Targosz-Szalonek. – W tym roku do organizacji wydarzenia dołączył Dowódca 
Komponentu Wojsk Specjalnych Gen. Dyw. Dr Inż. Sławomir Drumowicz który to ufun-
dował Nagrodę Grand Prix i to dodaje dodatkowej rangi festiwalowi  i partner Klub Wojsk 
Specjalnych z Mjr Stanisławem Krupą. Dzięki temu festiwal rozwija się, ewoluuje. Trzy 
miejsca: inauguracja w Teatrze Ziemi Rybnickiej, część konkursowa w Centrum Kultury 
w Trzebini, � nał w Bytomskim Centrum Kultury. Ponad 20 wykonawców: solistów, duetów 
i zespołów! - stwierdza Sylwester Targosz Szalonek. I kwituje: młodzi, chcą i garną się do 
śpiewania tego typu utworów.

HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK
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A jeśli dodatkowo poniosą nas przy tym 
ballady, to emocji na pewno nie zabrak-
nie. No i tak powinno być! Cóż to bowiem 
za romanse bez wzruszeń i uniesień.

Ogromną dawkę emocji funduje mi Zespół Śląskiego 
Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w kooperacji z Teatrem 
Pinokio w Łodzi, proponując „Ballady i romanse”… 
W nieco innym, niż ten do którego przyzwyczajeni 
jesteśmy, entourage’u. Jakim? Zabójczym! Niemal na 
miarę zbrodni niesłychanej, jak tej w wykonaniu pani, 
co zabija pana! Efekt? Trudny do opisania. Ale czuję 
się co najmniej tak, jakby ktoś chwycił mnie za kurtkę 
i solidnie potrząsnął, i tym samym wyrwał z letargu 
romantyczności i marzycielskiego snu. No cóż… Kiedyś 
w końcu trzeba zejść na ziemię! 

Niebywała energia i rytm spektaklu, dobry, inteli-
gentny humor to atut absolutny – ten spektakl jest po 
prostu świetny aktorsko! Widać po prostu, że aktorzy 
grając, sami świetnie się bawili. Warto tutaj podkreślić, 
że pracując nad konwencją spektaklu, bardzo wnikliwie 
eksplorowali świat współczesnych młodych ludzi: ich 
styl, slang. Ciekawym zabiegiem na pewno też jest 
ten z zastosowaniem jednego wyrazistego rażącego 

akcentu kolorystycznego – różnego dla każdej ballady. 
W zderzeniu z kompletną czernią, daje wrażenie pio-
runujące. Spektakl, mimo, że składa się z prezentacji 
każdej ballady z osobna, tworzy jednak jedną, spójną 
całość. Natomiast co do formy… Tu zadziała się dla mnie 
rzecz co najmniej zaskakująca! Jak moi stali Czytelnicy 
wiedzą, jeśli chodzi o sztukę, a szczególnie o teatr, jestem 
tak straszną, starą „konserwą”, że przekonać mnie, co 
do innej odsłony klaski, niż ta powielana i utrwalana 
przez lata, graniczy niemal z cudem. No jeśli „Ballady 
i romanse”, to muszą być rusałki, topielice, opary mgły 
unoszące się znad Jeziora Świteź, bose stopy i wianki! 
I mimo mojej natury marzycielki, której bliżej do leśnych 
pagórków i ogrodów, w którym czerwonym rumieńcem 
dzięcielina pała, ja pałam rumieńcem po tym spektaklu. 
I sama jestem zdziwiona, że Mickiewicz w takiej formie 
do mnie też tra� ł. Natomiast pytanie jest takie, czy taka 
odsłona „Ballad i romansów” to klucz do tego, by tra� ć 
do współczesnego młodego widza, który dzięki temu 
zrozumie, co poeta miał na myśli? Chyba! Moja córka 
była zachwycona… No najwyraźniej wyrosła już z bycia 
księżniczką (o nie!). – Poszukiwaliśmy tego kierunku, 
którym bylibyśmy w stanie przełożyć, przetłumaczyć to 
na język współczesny – mówi Gabriel Gietzki, reżyser 
„Ballad i romansów”. – Chyba wszyscy mamy to poczu-

cie, że z tą literaturą romantyczną, czy z jeszcze wcześ-
niejszych epok i z jej recepcją i percepcją przez młodego 
człowieka różnie bywa – podkreśla Gabriel Gietzki. (No 
ja nie mam takiego poczucia). – Zastosowanie zatem 
takiej formy wynika z tego, żeby to jak najlepiej przybli-
żyć, zrozumieć i wydaje mi się, że to poszukiwanie się 
powiodło – zaznacza reżyser „Ballad i romansów”. No 
powiodło się! Młodzież bowiem tak wspaniale wypo-
wiadała się na temat spektaklu, tak mądrze uczestniczyła 
w dyskusji, że jestem tym prawdziwie zbudowana. I, co 
szokujące, patrzyli z zainteresowaniem… na spektakl! 
A nie w ekran smartfona!  Czy młodzież jednak „nie 
kupi” Mickiewicza w tej dawnej, tradycyjnej formie? – 
Tego nie wiem. Ale pierwsi młodzi widzowie już mówili, 
że dzięki tej odsłonie zobaczyli, że ta literatura wcale nie 
musi być „piłą” literacką, że tak naprawdę te obrazy są 
bardzo współczesne, tylko że są „ubrane” w taki kostium 
romantyczności – stwierdza reżyser. 

„Ballady i romanse” Mickiewicza oparte mocno na 
dawnym, współczesnym poecie folklorze, ludyczności, 
wierzeniach, obyczajowości i kulturze plebejskiej tak 
naprawdę konweniują z tą współczesnością dziś. Czy 
gdyby wieszcz żył obecnie, pisałby by zatem rap? Być 
może? Na pewno warto się o tym przekonać i wybrać 
na „Ballady i romanse”! A co do „literackiej piły”. Nie 

sądzę by jakakolwiek klasyka miałaby nią być. Stwo-
rzyć, napisać taki utwór to, moim skromnym zdanie, 
rzecz wielka! Dowód? Utwory te pamiętamy, znamy, 
a twórców od lat inspirują! Chętnie po nie sięgają 
i porywają się na ich nowe interpretacje, adaptacje. 
Zauważmy, że nawet bardzo dobre teksty dramaturgii 
współczesnej, czy literatury w ogóle adaptowane są raz, 
może dwa. A klasyka? Fredro, Mickiewicz, Słowacki, 
Witkacy… Są, wydawać by się mogło, wiecznie żywi. 
Czego najlepszym przykładem są „Ballady i romanse” 
w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum”.

Co w podsumowaniu? To, że Teatr Lalki i Aktora 
„Ateneum” nie zwalnia tępa. Już 15 października – ko-
lejna premiera. Tym razem będzie to… „Piotruś Pan”! 

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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NASZE RECENZJE

Romanse? Wyłącznie z Mickiewiczem!

Niezupełnie było aż tak, ale Polska i Katowice? A z pew-
nością festiwalowi goście, którzy do stolicy Śląska przyje-
chali, by wziąć udział w 14 Międzynarodowym Festiwalu 
Teatrów Lalkowych „Katowice Dzieciom”. A wśród nich i ja!

Przyjechali z różnych zakątków Polski i Europy! Na zaproszenie organiza-
tora – Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” swoje najnowsze spektakle, 
nierzadko tuż popremierowe prezentowały zespoły teatralne z Polski, Węgier, 
Litwy, Słowenii i Niemiec. Konkursowo i poza konkursem. Miałam to szczęście, 
widzieć niemal wszystkie. Od 28 września entuzjastycznie pędziłam do centrum 
Katowic, by na scenie Ateneum o 9.30 rozpoczynać każdy festiwalowy dzień, 
który przeważnie kończył się blisko godziny 20.00. Tak właśnie wypełniony 
był kalendarz festiwalowych dni. 4-5 spektakli, w tym dodatkowo wydarzenia 
okołofestiwalowe. O spektaklach za chwilę. Słów kilka napisać trzeba o nieco-
dziennej wystawie, którą dyrektor Małgorzata Langier, jako pierwsza spośród 
wszystkich ludzie teatru w Polsce sprowadziła do Katowic. Zobaczyć na niej 
można koncepcje form i procesy twórcze laureatów konkursu „Animatus”. – To 
niezwykłe wydarzenie i bardzo się cieszę, że udało się pozyskać te animanty, 
obiekty – zaznacza Małgorzata Langier. - Powstałe w trakcie czterokrotnej 
odsłony „Animatusa” - nigdy wcześniej nie zaistniały w przestrzeni galeryjnej. 
Tu w Galerii Ateneum prezentujemy je po raz pierwszy – dodaje dyrektor 
sceny „Ateneum”. 

Mnie za to zaskoczyła różnorodność form lalkarskich. Niektóre widziałam 
po raz pierwszy w życiu. Ogromne, nienaturalnej wielkości, które animować 
musiało aż trzech rosłych mężczyzn, po zupełnie maleńkie, wycięte, narysowane, 
nakładane na aktora, bądź jego dłonie. Przegląd od bardzo tradycyjnych form, 
jak chociażby cudownie kojący i błogi „Lew i ptak”. Szkoda, że bez nagrody. 
Tak odprężający, rozczulający, że po jego obejrzeniu mój dzień był po prostu 
piękny. To taki teatr lalkowy, jaki pamiętam z dzieciństwa właśnie między 
innymi z „Ateneum”. Tego zadziornego ptaszka chętnie bym przytuliła, a na 
pewno zaopiekowała się nim, jak ten lew. Nagrodzony ob� cie za to „Pinokio” 
zafascynował z jednej strony formą tak prostą, a jednocześnie pomysłową, 
a nade wszystko zabawną, ciepłą, po prostu uroczą! Nie mówiąc już o tym, co 
animując lalki, wyprawiał Miha Bazeljak. Najlepsza rola męska, jak najbardziej 
zasłużona! „Czy umiesz gwizdać, Joanno” zaciekawił nieprawdopodobnym 

pomysłem scenogra� cznym, animacyjnym. Mimo dość przewidywalnej fabuły 
i bez happy endu niestety, to poprzez właśnie tę ciekawą i wesołą formę, bynaj-
mniej nie zasmucał. Pozostawiał widza w takim poczuciu pogody i pogodzenia 
się z tym co nieuniknione i światełkiem w tunelu, że być może i on nauczy się 
w końcu gwizdać… Prawdziwa petarda: wirtualny spektakl z Niemiec „Król 
Elfów” inspirowany balladą Geothego. Wielki koń przeskakujący nad głową 
i obrotowy odbiór (spektakl oglądało się w słuchawkach przez specjalne oku-
lary na krzesłach obrotowych), to jedno z takich doświadczeń, którego się nie 
zapomina. Każdy spektakl to była dla mnie absolutna wartość dodana, każdy 
dał mi inne emocje, mądrość i zawsze odnalazłam w nim coś interesującego.

Festiwal wszechogarniał. Spektakle prezentowane były nie tylko w „Atene-
um”, ale gościły w Pałacu Młodzieży, na Scenie w Malarni i Kameralnej Teatru 
Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego. Goście przemieszczali się zatem 
pomiędzy tymi przestrzeniami. Było to świetnym zabiegiem promocyjnym 
samych Katowic. Co poniektórzy przecież byli w mieście po raz pierwszy 
i mogli dzięki temu je zobaczyć, choć trochę zwiedzić. No i jak tu nie napisać, 
że festiwalem żyły całe Katowice! Szczególnie uwiodło mnie też zaangażowanie 
całego zespołu „Ateneum”. Aktywnie uczestniczyli, nie tylko zapowiadając 
spektakle, ale prawdziwie po królewsku podejmowali swoich przyjezdnych 
gości, opiekowali się, czuwali, dokładali wszelkich starań, by czuli się dopiesz-
czeni. Dali z siebie 100%! I jeszcze o „Ptaszarni”, projekcie wielowymiarowym: 
oprócz instalacji, którą można było oglądać w trakcie festiwalu (pewnie zostanie 
w przestrzeniach okołoteatralnych już na stałe), powstało też słuchowisko 
i program telewizyjny. – Ptaki stworzyły dzieci wspólnie z artystką Moną 
Tusz – mówi Anna Nowak, koordynatorka projektu. – Zaczęło się od wypraw 
do lasu, szukania ptaków, zbierania patyków i zastanawiania się, który patyk 
do jakiego ptaka jest podobny. Ważne są tu przede program telewizyjny i słu-
chowisko z ciekawymi motywami! Kruk, który walczy z ma� ą ptasią, próbuje 
zaprowadzić porządek w ptasim świecie i między innymi podejmuje walkę 
z wojną. Do odsłuchania w Internecie. Słuchowisko skupiło dzieci z różnym 
wieku, w tym niepełnosprawnych oraz niewidomych i powstało na podstawie 
naszych wcześniejszych wypraw do lasu – podkreśla Anna Nowak.

Festiwal został do� nansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

NAGRODY�14�MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU�TEATRÓW�LALEK�
KATOWICE�DZIECIOM

NAGRODY�PREZYDENTA�MIASTA�KATOWICE
Grand�Prix�za�najlepsze�przedstawienie�Fes��-
walu:
Czy�umiesz�gwizdać,�Joanno?�Teatru�Guliwer�w�War-
szawie 
NAGRODA�ZA�NAJLEPSZĄ�ROLĘ�KOBIECĄ:
Bori�Varga�za�role�w�spektaklu�„Lenka�i�wróżka”
Mesebolt�Bábszínház�w�Szombathely,�Węgry
NAGRODA�ZA�NAJLEPSZĄ�ROLĘ�MĘSKĄ:
Miha�Bazeljak�za�role�w�spektaklu�„Pinokio”
Lutkovno�gledališče�Maribor,�Słowenia
Nagroda�za�reżyserię�spektaklu�„Pinokio”�
Ma��eo�Spiazzi
Lutkovno�gledališče�Maribor,�Słowenia
NAGRODA�ZA�KONCEPCJĘ�INSCENIZACYJNĄ�
SPEKTAKLU�„TATA”
Tomasz�Maśląkowski
Teatr�Lalek�Arlekin�w�Łodzi�
NAGRODA�ZA�MUZYKĘ�DO�SPEKTAKLU�„KSIĘ-
GA�DŻUNGLI”
Hubert Pyrgies
Teatr�Baj�Pomorski�w�Toruniu
NAGRODY�POZAREGULAMINOWE
Nagroda�jury�dziecięcego
dla�przedstawienia�Pinokio,�Lutkovno�gledališče�
Maribor,�Słowenia
DYPLOM�HONOROWY�POLSKIEGO�OŚRODKA�
LALKARSKIEGO�POLUNIMA
dla�spektaklu�„Pinokio”�Teatru�Lalek�Maribor�
(Słowenia)
za�szlachetność�kreacji�świata�scenicznego
NAGRODA�ŚLĄSKIEGO�ODDZIAŁU�ZASP
za�animację�w�przedstawieniu�Czy�umiesz�gwiz-
dać,�Joanno?”
Teatru�Guliwer�w�Warszawie

Nim żyła cała Europa!
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