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JARMARK BOŻONARODZENIOWY
WKATOWICACH
... ponownie zachwyca! 
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R E K L AM A

W ostatni poniedziałek października na ulicach Siemianowic Śląskich pojawiły się, niektóre przebrane na 
biało, ze skrzydłami na plecach, uśmiechnięte... anioły. 

Dlaczego? W jakim celu? Szczegóły na str. 7
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„Zintegrowany, partnerski sy-
stem monitoringu i informa-
cji o mieście, jako narzędzie
wsparcia rozwoju społeczno-
-gospodarczego Siemianowic
Śląskich” - to nazwa projektu
stworzonego przez pracowni-
kówWydziału Rozwoju Miasta
UrzęduMiasta w Siemianowi-
cach Śląskich, w ramach kon-
kursu Human Smart Ci�es.
W 2019 roku – jako jedyny
w województwie śląskim –
został pozytywnie zweryfi-
kowany przez Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regional-
nej.W efekcie otrzymał on do-
finansowanie, a tym samym,
zielone światło na realizację
w naszym mieście.

WSIEMIANOWICACH ŚLĄSKICHWYSTARTOWAŁBANKDANYCHOMIEŚCIE

Szczegóły związane z projektem na str. 8
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PUNKTY DYSTRYBUCJI: 

KATOWICE –Muzeum Śląskie, Uniwersytet Śląski – Rektorat,
Miejski Dom Kultury „Koszutka”, Miejski Dom Kultury Filia „Dąb”,
GabinetWeterynaryjny „AS”, MuzeumHistorii Katowic, ul. Koperni-
ka 11, Sklep - SerwisWrona Sport, AWF, Biuro TurystyczneWolta,
Przychodnie Unii Brackiej, Sekcja Obsługi Ubezpieczonych NFZ.

CHORZÓW: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny”, Cho-
rzowskie Centrum Kultury, Miejski Dom Kultury „Batory”, Teatr
Czarnego Tła, Czytelnia NaukowaMBP i filie, Muzeumw 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; SalonMeblowy Honoratka ul. Katowicka 30a; Muze-
um Powstań Śląskich ul. Polaka 1.

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE:UrządMiasta, 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 filie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

RUDAŚLĄSKA:Urząd Miasta, MCK im. H. Bisty.

ZABRZE:Teatr Nowy Zabrze

To największa stacja regionalna w Polsce. Powstała 
4.12.1927 roku. Pierwszą audycją - była transmisja gór-
niczej mszy świętej.

- Wracamy do korzeni i zaczynamy tak jak 95 lat temu” - mówi 
prezes radia, redaktor naczelny Piotr Ornowski. - 4-ego grud-
nia o 9.00 zabrzmią nasze radiowe młotki, potem rozpoczniemy 
transmisję jubileuszowej mszy św. z Archikatedry Chrystusa Króla 
w Katowicach. Oprawę muzyczną zapewni Zespół Śpiewaków Miasta 
Katowice Camerata Silesia. A wieczorem wielka gala jubileuszowa 
w NOSPRZE. 

Radio Katowice przez 95 lat swojej historii zawsze było, jest i będzie 
częścią tego regionu. - W naszym programie łączymy historię z no-
woczesnością. Mamy najnowocześniejszy w Polsce pion antenowy, 
studio nagrań ze sprzętem światowej klasy. Nadajemy program od 
4ej rano do 2ej w nocy.  Dla 

naszych słuchaczy rozszczepiamy także program na programy 
lokalne: w Bielsku, Częstochowie i Aglomeracji. Tak naprawdę 
tworzymy nie 24, a 27 godzin programu na żywo – podkreśla Piotr 
Ornowski. - Chcemy być zawsze blisko naszych słuchaczy. Dlatego 
też w audycjach radiowych stawiamy na region i lokalność. Cieszymy 
się, że słuchacze do nas piszą, dzwonią. 

Podczas naszej jubileuszowej, wakacyjnej akcji 95 km na 95 uro-
dziny radia” razem z naszymi słuchaczami, podczas plenerowych 

programów przebiegliśmy...nie 95 km a ponad 3500 tysiąca – to 
pokazuje jaką siłą są nasi słuchacze i że tak jak my chcemy być blisko 
nich- oni chcą być blisko nas i bawić się z nami.

Słychać nas nie tylko w eterze ale naszą siłą jest także Internet. 
Poprzez media społecznościowe kontaktują się z nami słuchacze 
z całego świata. Stawiamy na nowe media, w których tworzymy 
prawdziwą radiową społeczność.

Siłą Radia Katowice jest zespół: Dziennikarze, technicy, admi-
nistracja. Jesteśmy jedną wielką, radiową rodziną. Lubimy się i to 
słychać – dodaje prezes rozgłośni.

„TROPICIELEWMUZYKOWICACH – ŻYWIOŁTEATRU OPEROWEGO”

Innowacyjny projekt edukacyjny, silnie akcentujący rozwijanie
kreatywności uczestników, syntezę sztuk oraz nowoczesne
formy ekspresji artystycznej w przestrzeni miejskiej, na co
dzień niekojarzonej z działaniami kulturalnymi.
Stanowi to znaczącą wartość dodaną w stosunku do reali-
zowanej standardowej działalności edukacyjnej, bazującej
na tradycyjnej formie audycji muzycznej z dostosowanymi
do poszczególnych grupwiekowych komentarzem słownym
i elementami interakcji.
Idea projektu zakłada udziałdzieci z katowickich szkół (wwieku
10-12 lat) w spotkaniachwprzestrzeniach związanych z operą,
warsztatach obejmujących zakres tematyczny związany z za-
gadnieniem teatru operowego jakomiejsca i opery jako gatunku
muzycznego (zapoznanie się z elementami składowymi teatru
operowego, przestrzenią, pracą artystów), wynikiem czego będą
twórcze działania w formie happeningów, zaprezentowane
szerokiej publiczności w przestrzeni 2 katowickich galerii han-
dlowychwokresie przed świętami BożegoNarodzenia. Całość
ujęta zostaniew atrakcyjną formułę ramową, nawiązującą do
gier planszowych czy komputerowych: uczestnicywarsztatów
na starcie otrzymają Książeczki Tropiciela w których znajdą
instrukcję gry, ciekawe informacje i miejsce na potwierdzenie
udziału w poszczególnych etapach oraz zdobycia kolejnych
sprawności Tropiciela. Najbardziej aktywni Tropiciele wezmą
udziałw końcowych happeningach, a także otrzymają dyplomy
i nagrody rzeczowe.
Warsztaty poprowadzą wybitni specjaliści w swoich dziedzi-
nach, mający doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą:
- sopranistka ElżbietaGrodzka-Łopuszyńska i Grzegorz Eckert 
(przewodnicy po Akademii Muzycznej)
- dyrygent Maciej Tomasiewicz wraz ze Śląską Orkiestrą
Kameralną (przewodnicy po Filharmonii Śląskiej)
- chórmistrzyniKrystyna Krzyżanowska-Łoboda i ChórOpery
Śląskiej (przewodnicy po Operze Śląskiej)
- nauczycielka baletu ze Szkoły Baletowej w Bytomiu
- sopranistka ElżbietaMazur z muzealniczkąKatarzyną Gliwą
(przewodniczki poDziale Filmowo-TeatralnymMuzeumHistorii
Katowic - pracowni Barbary Ptak)
- AgnieszkaNowok-Zych - główna przewodniczka po teatrze
operowym, opiekun projektu
- Iga Eckert - opiekun projektu, autorka happeningu

Przewidziano obszerną dokumentację foto-
graficzną projektu oraz nagranie audio-video
w formie teledysku do rozpowszechnienia
w Internecie. Tytuł projektu – „Tropiciele
wMuzykowicach” – po pierwsze akcentuje
formułę gry, określając uczestników war-
sztatów jako Tropicieli, aktywnie odkrywających zjawiska
związane z zagadnieniem teatru operowego. Po drugie, nazwa
„Muzykowice” nawiązuje do Katowic jako Miasta Muzyki
UNESCO i akcentuje wiążącą rolę muzyki w tym i potencjal-
nych przyszłych projektach opatrzonych niniejszym tytułem.
Sprawności Tropiciela: Pogromca taneczny kroków (balet),
Odkrywca dyrygenckich tajemnic (praca dyrygenta i orkiestry),
Mistrz wcieleń (praca śpiewaka-aktora), Chórmajster (praca
chórmistrza i chóru), Konstruktor scenicznych rozmaitości
(praca scenografa i kos�umografa).
Specjaliści: Iga Eckert,AgnieszkaNowok-Zych, Dominika Joń-
czyk,MaciejTomasiewicz, prof. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska,
Grzegorz Eckert, prof. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda,
Katarzyna Gliwa, ElżbietaMazur
Finałowe happeningi:
3.12.2022 12:00 Katowice, Silesia City Center, pl. Śląski;
10.12.2022 12:00 Katowice, Centrum Handlowe Supersam,
poziom -1
Partnerzy: Szkoła Podstawowa OMEGA im. Górnośląskich
NoblistówwKatowicach, Filharmonia Śląska im. Henryka Mi-
kołaja Góreckiego, Opera ŚląskawBytomiu, Ogólnokształcąca
Szkoła Baletowa im. Ludomira RóżyckiegowBytomiu, Muzeum
Historii Katowic, Miejski Dom Kultury „Koszutka” wKatowi-
cach, Silesia City Center, DH Supersam
Patroni medialni: Presto Junior, Goniec Górnośląski, Gość
Niedzielny, portal Silesia Kultura, TVP3 Katowice, Ultramaryna
Organizator: Fundacja Konsek Kultury / Scena za szybą
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Z lodowiska już korzystają łyż-
wiarze, a na placu przed teatrem 
kręci się konstrukcja młyńskiego 
koła. Tegoroczny Jarmark Bożo-
narodzeniowy w Katowicach za-
chwyca nie tylko ofertą przygo-
towana przez wystawców ale też 
atrakcjami dla odwiedzających 
w każdym wieku! Przypomnij-
my, że będzie on dostępny do 
8 stycznia.

– 80 budek pojawiło się na katowickim 
Rynku, a przy ul. Mickiewicza mieszkań-
cy chętnie korzystają z przygotowanego 
lodowiska. W przestrzeni Rynku pojawi-
ły się też świąteczne ozdoby. Wszystko 
zostało dopięte na ostatni guzik, więc 
cieszymy się, że tegoroczna edycja Jar-
marku Bożonarodzeniowego przyciąga 
mieszkańców naszego miasta! – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Kto 
jeszcze nie był, tego gorąco zapraszam, 
zarówno mieszkańców Katowic, jak i całej 
Metropolii do odwiedzenia naszego jar-
marku. To doskonała okazja, by poczuć 
klimat zbliżających się świąt. Jak co roku 
na płycie Rynku stanęło też świąteczne 
drzewko – tym razem to 14-metrowy 
świerk, który przyjechał do nas z Orzesza 
– dodaje prezydent.

Na jarmarcznych stoiskach gosz-
czą unikatowe wyroby i najróżniejsze 
pyszności. Kupić można na przykład 
bombki szklane z częstochowskiej ma-
nufaktury, a także ceramiczne kwiatki, 
bombki i grzybki z węgierskiej manu-
faktury z Budapesztu. Nie może obejść 
się też bez pyszności - na stoiskach 
znajdziemy m.in. podpłomyki alza-
ckie, owoce w czekoladzie, langosze, 
churrosy, kurtosze, orzeszki prażone, 
pieczone kartofle, bigos z dziczyzny, 
pierogi, żurek, fasolkę, bogracz, barszcz 
czerwony, pajdę ze smalcem, herbatę 
zimową, nalewki śląskie, wina Bio, li-
kiery, poncze, a także herbaty i kawy 
z całego świata.

- Pięć budek stanowi tak zwaną Stre-
fę Ukraińską. Prowadzą je osoby, które 
dotychczas wystawiały swoją ofertę na 
jarmarku we Lwowie. Z racji tego, że 
ściśle współpracujemy ze Lwowem, a w 
Ukrainie nadal trwa wojna zaprosili-
śmy te osoby do Katowic – mówi Ewa 
Lipka, zastępca naczelnika wydziału 
komunikacji społecznej. W stre  e tej 
można znaleźć takie rzeczy jak: ręcznie 
robiona biżuteria z koralików, ceramika, 
magnesy, skóry, ręcznie robione zabawki,  

szklane świeczniki,  ozdoby choinkowe 
wykonane ze szkła.

Wizyta na jarmarku to także moż-
liwość skorzystania z szeregu atrakcji. 
Wiktoriańska karuzela, bożonarodze-
niowa, szopka wykonana ze słomy, drew-
niany pociąg, do którego można wejść, 
by pooglądać sceny z polskich bajek – to 
tylko niektóre z nich. Nowością jest Mini 
Park Świateł. To teren rozświetlony  gu-
rami bożonarodzeniowymi. To atrakcja 
bezpłatna. Priorytetem tegorocznej edycji 
jarmarku było to, by jego oświetlenie 
było przede wszystkim oświetleniem 
LED-owym. Jak pokazują wyliczenia 
dostarczone przez organizatora - w przy-
padku Mini Parku Świateł koszt zużytej 
energii elektrycznej, dzięki zastosowa-
nemu oświetlenia LED-owego będzie 
wynosił niecałe 1,5 tys. zł za cały czas 
działania parku (tj. 52 dni).

Natomiast na Placu Teatralnym, po-
dobnie jak w ubiegłym roku, stoi koło 
widokowe – tzw. młyńskie koło. Będzie 
ono dostępne do 26 lutego.

LODOWISKO
Dzięki sprzyjającej pogodzie już od 18 

listopada działa także lodowisko. Ta  a 
o wymiarach 10 na 40 metrów stoi na 
ulicy Mickiewicza, tuż obok DH Skar-
bek. Obsługują ją pracownicy MOSiR-
-u Katowice. Dla posiadających łyżwy 
korzystanie z lodowiska jest bezpłatne. 
Ci, którzy sprzętu nie mają będą mogli 
go na miejscu wypożyczyć. Za łyżwy czy 
kask trzeba zapłacić 8 zł za godzinę. Za 
pingwina lub misia do nauki jazdy – 15 
zł za godzinę. Wypożyczalnia jest czynna 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
12.00-20.00 oraz w weekendy w godzi-
nach 10.00-20.00.

POCZUĆ ŚWIĄTECZNYKLIMAT
Jarmark Bożonarodzeniowy na ka-

towickim Rynku jest najjaśniejszym 
punktem jeśli chodzi o świąteczny kli-
mat w stolicy województwa śląskiego. 
Na ulicach pojawiło się zdecydowanie 
mniej świątecznych ozdób. Zamonto-
wane zostały wyłącznie elementy de-
koracyjne będące własnością MZUiM. 
Zrezygnowano z wypożyczania instalacji 
świątecznych od  rm zewnętrznych. 
Ponadto oświetlenie świąteczne zostało 
ograniczone i zamontowane w każdej 
dzielnicy – tak, aby pomimo oszczęd-
ności, zaznaczyć jednak charakter okre-
su świątecznego. W dzielnicach, gdzie 
dotychczas pojawiały się świąteczne 
drzewka montowana/przyozdabiana 
została tylko jedna choinka.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Katowicach ponownie zachwyca.

Młyńskie koło to jedna z atrakcji tegorocznego
Jarmarku.

Na jarmarcznych stoiskach znaleźć można
unikatowe wyroby i najróżniejsze pyszności.

Sporo atrakcji skierowanych jest do najmłodszych, ale każdy znajdzie coś dla siebie.
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Do chwili obecnej, od 2012 roku za granicę 
wyjechało 616 uczniów. Aby nauczyciele nie tylko 
pełnili rolę opiekunów podczas takich wyjazdów, 
dla nich też został napisany projekt, dzięki któ-

remu mogą się szkolić i cieszyć pięknem kultury 
krajów europejskich. „Pandemic and changes in 
the education system of education in various Eu-
ropean countries” to współpraca chorzowskiej 

kadry i kadry szkół średnich z Viseu w Portugalii 
i Izmiru w Turcji. 

W dzisiejszych czasach, gdy koniecznością sta-
ło się dostosowanie naszych metod nauczania do 
wymogów narzuconych przez życie, nauczyciele 
zmuszani są dokonywać ponownej oceny swojej 
samoświadomości oraz własnych umiejętności pod 
każdym względem. Uczą się języków obcych w celu 
nawiązywania kontaktów i dostępu do aktualnych 
informacji osiągając w ten sposób określone cele. 

Stale szkolą się w zakresie TIK, aby móc prowadzić 
wartościowe zajęcia, dla nowego pokolenia, które jest 
już pokoleniem cyfrowym. Dzięki realizowanemu 
projektowi, nauczyciele wymieniają doświadczenia, 
spostrzeżenia i rozwiązania, a także wdrażają do-
bre praktyki dotyczące pracy i nauki na odległość, 
zwłaszcza, że nauczanie zdalne zapewne pozostanie 
z nami na dobre.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 
23655,00 euro, na okres 01.09.2020-31.08.2023.

Od ponad 10 lat Zespół Szkół Technicznych nr 1. im. W. Korfantego przy ul. Sportowej 
w Chorzowie, dzięki zaangażowaniu nauczycieli, realizuje projekty międzynarodowe 
w ramach programu Erasmus+. Jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie eduka-
cji, szkoleń, młodzieży i sportu. 
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„Za treści zawarte w publikacji do  nansowanej ze środków WFOŚiGW 
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja”.

To chyba najważniejsza wartość! 
Edukacja, która podnosi naszą 
świadomość ekologiczną, a co za 
tym idzie – ochronę środowiska!

I w tym temacie Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach dokłada wszelkich 
starań, by edukować różnymi sposobami 
– mądrze i atrakcyjnie. Dzięki temu ciągle 
wzrasta szansa dla nas, że będziemy od-
dychać i cieszyć się czystym powietrzem, 
co w sezonie grzewczym wcale niestety 
takie proste nie jest. 

W dalszym ciągu zdarzają się takie dni, 
kiedy ten sezon grzewczy czuć w powie-
trzu… i niejednokrotnie… też widać! 
Dlatego wciąż jest wiele do zrobienia!

Warto przypomnieć o Konkursie Pla-
stycznym „TAK dla CZYSTEGO POWIE-
TRZA”. Każda kolejna edycja pokazuje, 
jak wiele dzieci i młodzież wiedzą na 
temat ekologii, ochrony środowiska. 
Sama doświadczam tego niemalże na co 

dzień. Moja 11-letnia córka potra   mnie 
prawdziwie zaskoczyć i pilnuje czasem aż 
do przesady, by rodzice proekologiczne 
postawy przyjmowali. Ostatnio robiąc 
porządki w pokoju, wyrzuciła wszystkie 
kartonowo-plastikowe pudła. Informacja 
była prosta: „Nie dziwię się, że mamy 
problem z papierem, skoro wszystkie 
zabawki z tych wielkich pudeł zabez-
pieczonych toną plastiku,  zmieściłam 
w tym jednym małym. To marnowanie 
surowców!” 

W konkursie WFOŚiGW biorą udział 
dzieci już w wieku przedszkolnym! Tak, na-
prawdę już w tak młodym wieku przekazuje 
się tę cenną wiedzę. A nie od dziś wiadomo, 
że im młodsze umysły, tym bardziej chłon-
ne. Uczestniczą też i starsi, a konkurs ma 
zasięg wojewódzki i jest przeprowadzany 
w różnych kategoriach wiekowych. 

A tymczasem trwa nabór wniosków 
o do  nansowanie w ramach Programu 
Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekolo-
gicznej! Celem jest podnoszenie poziomu 
świadomości ekologicznej, upowszechnianie 

wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego i kształtowa-
nie postaw proekologicznych społeczeństwa. 
Bene  cjentami mogą być jednostki samo-
rządu terytorialnego i ich jednostki organi-
zacyjne, związki metropolitalne, instytucje 
kultury, uczelnie wyższe, stowarzyszenia 
oraz związki stowarzyszeń, a także funda-
cje, których przedmiotem działalności jest 
ochrona środowiska lub edukacja ekologicz-
na, ale które nie działają w celu osiągnięcia 
zysku oraz przeznaczają całość dochodu na 
realizację celów statutowych.

Wnioski można składać do 15.01.2023 
roku do godz.15:30, wyłącznie w formie 
elektronicznej za pośrednictwem elektro-
nicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej (ePUAP), na elektroniczną 
skrzynkę podawczą WFOŚiGW.

Jakie obszary tematyczne dotyczą 
programu? 
 Ochrona środowiska, gospodarka 

wodna i zrównoważony rozwój.
 OZE i efektywność energetyczna.
 Przeciwdziałanie emisjom.

Fundusz Niskoemisyjnego Trans-
portu.

Warunki dofinansowania, a także 
wszystkie niezbędne dokumenty i regula-

min dostępne na www.wfosigw.katowice.
pl/program-regionalnego-wsparcia-edu-
kacji-ekologicznej.
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Walka o czyste powietrze w Katowicach.
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ROZMOWA ZADAMEM RYBAKIEM, KOMPOZYTOREM, ARANŻEREM, PIANISTĄ, PEDAGOGIEM I CZŁONKIEM ZESPOŁU GADMU TRIO
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Już 16 grudnia zagrasz koncert w Sa-
lonie Artystycznym Miejskiego Domu 
Kultury „Koszutka”. To będzie wyjątko-
wy „Salon”, bo świąteczny, a wyjątkowy 
też głównie z tego powodu, że usłyszy-
my w jego trakcie kolędy niekonwen-
cjonalne. Jak to rozumieć? Oczywiście 
zdradzając i wyjaśniając tyle, by nie 
zaspojlerować koncertu, ale ja czekam 
co najmniej niecierpliwie!

Adam Rybak: Włodzimierz Nahor-
ny, muzyk jazzowy, pianista, saksofoni-
sta, ale też kompozytor, aranżer, który 
współpracuje między innymi z naszym 
kolegą z GaD Mu Trio Tomkiem Mu-
chą, wystawił nam bardzo fajną opinię. 
Podarowaliśmy mu naszą płytę z kolę-
dami i powiedział, że bardzo podobają 
mu się te kompozycje, ponieważ nie 
są przekombinowane. Oddają ducha 
polskich kolęd, a jednocześnie dają 
im takie świeże tchnienie dla młodego 
pokolenia. Co to znaczy? Ano to, że 
nie są zbytnio udziwnione. Myślę, że 
tak to można wyjaśnić, bo o muzyce 
się nie mówi. Albo się jej słucha, albo 
się ją gra. A na koncercie będą nie 
tylko kolędy, ale też utwory znanych 
artystów: Zbigniewa Wodeckiego, 
Grzegorza Markowskiego, Andrzeja 
Zauchy, Marka Grechuty, Stanisława 
Soyki.  

No to są takie nazwiska, że na pewno 
nasza publiczność będzie zachwyco-
na, ale właśnie! Nie od dziś wiadomo, 
że muzycy bardzo chętnie sięgają po 
słynne i uwielbiane utwory światowych 
gwiazd. W muzyce rozrywkowej to zja-
wisko bardzo popularne, że ktoś znane 
hity na nowo interpretuje, na nowo 
aranżuje, a potem w stacjach radio-
wych puszczane są na przykład „historie 
niejednej piosenki”. I do tego jakby 
jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast 
jeśli chodzi o kolędy, to powiedziała-
bym, że to duże wyzwanie, bo jednak 

nasze przywiązanie do staropolskiej jest 
bardzo silne, powiedziałabym nawet – 
bezwzględne.

AR: Oj tak. Ludzie znają te utwory, 
lubią je też śpiewać, śpiewać je wspólnie 
z nami. Potupać sobie przy tym nóżką. 
Trzeba uważać, żeby nie przedobrzyć po 
prostu, żeby ze znanej kolędy nie wyszedł 
jakiś nierozpoznawalny dziwoląg. Trzeba 
działać w granicach zdrowego rozsądku. 
To jednak jest polska tradycja i nie wolno 
jej naginać.

Jeśli mówisz o granicach… Do ja-
kiego stopnia twórca może ingerować 
w znany utwór? 

AR: Granice? Ja myślę, że są to te tylko 
dobrego smaku. Tego rozsądku. Czyli 
oczywiście – szaleństwo, swoboda, ale 
do pewnego stopnia. Tu chodzi o jakąś 
przyzwoitość po prostu. Trzema mieć to 
wyczucie, ten zmysł, który nakazuje nie 
przekraczać pewnych norm, bo po ich 
przekroczeniu ktoś stwierdzi: „no fajnie, 
ale… bez przesady”. 

W przypadku kolęd, nowe aran-
że muszą być chyba szalenie trudne. 
Przeważnie autorzy tychże są nieznani, 
więc nikt się nie przyczepi do praw au-
torskich, ale właśnie ta powszechność 
ogranicza, stwarza ramy.

AR: Polskie kolędy są absolutnie arcy-
dziełami. Dzięki nim Boże Narodzenie 
jest dla mnie jednym z najbardziej ma-
gicznych okresów w roku. Są to utwory 
ludowe i w związku z tym, tak jak po-
wiedziałaś, nikt nie ma do nich praw 
autorskich. To bardzo ważne. Na dobrą 
sprawę mógłbym z nimi zrobić, co tylko 
chcę. Jedynym i najważniejszym wery  -
katorem jest słuchacz. 

Jakie są reakcje publiczności na Two-
je aranże? I czy cenzus wieku ma tu 
jakieś znaczenie?

AR: Powiem może tak. Naszą płytę 
nagraliśmy w 2014 roku i wciąż docierają 
do nas opinie, że ona się jeszcze nie zesta-

rzała. A wiem, że dotarła do szerokiego 
grona odbiorców. Utwory z niej ciągle 
gramy też na koncertach i odbiór jest 
nadal entuzjastyczny. Tra  a zarówno do 
młodych ludzi, jak i seniorów. Całych 
pokoleń. Wiek tu nie ma żadnego zna-
czenia. Dzieci po 8, 9 lat są zaciekawione, 
a seniorzy – zdarzyło się kiedyś, że grali-
śmy dla publiczności w okolicach „80-tki”  
i po koncercie gratulowali, wyściskali 
nas nawet. Zagraliśmy ogromną ilość 
koncertów, gdzie bywało, że na przykład 
w Filharmonii Górnośląskiej w Jeleniej 
Górze dostawiono kilkadziesiąt krzeseł, 
aby wszyscy zainteresowani mogli się 
pomieścić. To są dla nas takie przesłanki, 
że chyba jest ok.

16 grudnia zagrasz w pełnym skła-
dzie z GaD Mu Trio. Powiedzmy, jakie 
były Wasze początki?

AR: Bardzo dobrze je pamiętam. 
Z Tomkiem Muchą, który z rodzinnej 
Jeleniej Góry już jako zawodowy skrzypek 
przyjechał do Katowic, by studiować na 
Wydziale Jazzu w Akademii Muzycznej 
znaliśmy się jeszcze przed GaD Mu Trio 
z innego składu. Taka ciekawostka – To-
mek gra na skrzypcach 5-sturnowych – co 
wyróżnia go w gronie muzyków, bo to 
rzadkość. Ale z GaD Mu Trio wszystko 
zaczęło się w jednym z gliwickich kubów 
muzycznych. Od włodarzy tego klubu 
padła propozycja zagrania koncertu ko-
lęd. Tomek zadzwonił do nas: do mnie 
i Michała Gasza, że jest taka sprawa, 
żeby zagrać i zagraliśmy. 250 osób, klub 
wyładowany po brzegi i od tego czasu 
gramy, ale dopiero po 7 latach współpracy 
nagraliśmy płytę. Ale zrobiliśmy to w dwa 
tygodnie – ona była nagrana, wytłoczona, 
opracowana gra  cznie. To był bardzo in-
tensywny czas. No a potem pojechaliśmy 
w tak zwaną „srogą” trasę, bo zagraliśmy 
wtedy 40 koncertów w różnych miejscach: 
salach koncertowych, bankietowych. 
Pamiętam taki koncert w chorzowskiej 

„Sztygarce”. To był bankiet Najwyższej 
Izby Kontroli. W pewnym momencie 
ten bankiet przerodził się w koncert, 
ludzie przestali jeść, odwrócili krzesła 
do sceny i słuchali nas. Niezapomniane 
wrażenia. Tak że można powiedzieć, że 
prowodyrem GaD Mu Trio był Tomek 
Mucha, a ja i Michał dołożyliśmy to, co 
potra  my. Ja instrumenty klawiszowe 
i aranże, a Michał swój wspaniały głos.

No właśnie czas świąteczno-nowo-
roczny dla artystów, a zwłaszcza dla mu-
zyków jest taki „srogi”. Kiedy wszystko 
zwalnia, wycisza się, Wy intensywnie 
pracujecie. A jak będzie w tym roku? 
Znajdziecie chwilę oddechu, by z bli-
skimi celebrować Boże Narodzenie? 

AR: Czas jak srogi, tęgi mróz. Moje 
zeszłoroczne święta były dość trudne. Na 

krótko przed odszedł mój tata. Wigilia 
bez taty, mimo że zawsze przy stole jest 
nas bardzo dużo, nie była za wesoła. 
Bronka nie było już z nami. Ciężko było 
się z tym oswoić. Natomiast same świę-
ta – miałem z Zespołem Tulia cztery 
koncerty, więc nie było mnie w ogóle 
w domu. Byłem w pracy. Koncerty były 
piękne, no ale po powrocie do domu 
miałem lekkiego kaca moralnego, że 
wolałbym być z rodziną. Mam nadzieję, 
że w tym roku już takich sytuacji nie 
będzie. Na szczęście mam ten komfort, 
że mogę odmówić, powiedzieć, że nie 
jestem zainteresowany grą w święta, 
bo to czas dla rodzinny, czas święty, 
a rodzina jest święta.
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Heaven Wins w Siemianowicach Śląskich czyli...

W ostatni poniedziałek października na 
ulicach Siemianowic Śląskich pojawiły się, 
niektóre przebrane na biało, ze skrzydła-
mi na plecach, uśmiechnięte anioły. Byli 
to wolontariusze z siemianowickich szkół 
podstawowych oraz ponadpodstawo-
wych, którzy z koszykami pełnymi sło-
dyczy wyruszyli w miasto, by promować 
pozytywne postawy. Akcja ta wieńczyła 
Tydzień Dobrych Uczynków, zaś wydarze-
nie, które mamy nadzieję, na stałe wpisze 
się w kalendarz siemianowickich imprez, 
było Dniem Aniołów Heaven Wins.

– Cukierek i dobry uczynek – z uśmiechem na us-
tach 13-letnia Małgosia „zaczepiała” przechodniów 
w centrum Michałkowic. Reakcje mieszkańców były 
bardzo pozytywne. Sympatycznie przekomarzając 
się, częstowali się cukierkami i losowali dla siebie 
dobry uczynek, który zobowiazywali się wypełnić.

Wachlarz owych uczynków był bardzo szeroki. 
Od posprzątania swojego kąta w domu, poprzez 
bycie miłym dla rodzeństwa, aż do zrobienia i przy-
niesienie zakupów starszym sąsiadom. Niektórym 
tak udzieliła się pozytywna atmosfera tego dnia, 
że wychodzili poza schemat i pozwalali sobie na 
bardzo ambitne obietnice, jak np. obietnica usu-
nięcia dawno nieużywanego... samochodu, który 
w międzyczasie uzyskał „status” wraku.

– W bieżącym roku podjęliśmy się w Siemiano-
wicach Śląskich rzeczy niepowtarzalnej, jaką jest 
zainicjowanie zupełnie nowej formy spędzania 
w tym dniu wolnego czasu przez najmłodszych - 
mówi Prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech, 
inicjator imprezy. – Heaven Wins czyli Święto 
Aniołów, to połączenie zabawy i akcji społecz-
nej, która poprzez interakcję międzypokoleniową 
najmłodszych z ich rodzicami i dziadkami ma 
zachęcić nas wszystkich do częstszego czynienia 
dobrych uczynków wobec naszych najbliższych 
i znajomych – dodaje.

Heaven Wins w Siemianowicach Śląskich to nie 
tylko anioły z łakociami. To również szlachetna 
rywalizacja sportowa. Na stadionie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” odbyła 
się wyjątkowa sztafeta. W promieniach ponie-
działkowego słońca wspólnie biegli ze sobą dzieci, 
młodzież szkolna oraz seniorzy. Ci, którzy prefe-
rowali stateczny sposób spędzania wolnego czasu, 
mogli obejrzeć projekcje  lmowe w sali kinowej 
Siemianowickiego Centrum Kultury Park Tradycji.

Jednak tym, na co wszyscy tego dnia czekali, 
był wielki  nał imprezy w Kompleksie Sportowym 
„Michał”. To tam znalazła się tzw. Aleja Dobrych 
Uczynków, czyli galeria dziecięcych rysunków 
z utrwalonymi na nich zdarzeniami ilustrującymi 
czynienie dobra. Przy ścianie stał olbrzymi po-
jemnik w kształcie serca, do którego ustawiała się 
kolejka chętnych, by wrzucić do środka obietnicę 
swojego dobrego uczynku. 

– Obiecałam mamie i tacie, że zawsze będę po 
sobie sprzątała zabawki – uśmiecha się nieśmiało 
5-letnia Kasia, z przejęciem trzymając zgiętą kar-
teczkę w małej dłoni. – Jeszcze trochę i w prawo 
– instruuje mamę, która podnosi ją do góry.

Od 16.00 do 
19.00 hala KS 
„Michał” była 
pełna dzieciaków, 
które wśród nadmu-
chanych białych balo-
nów, biegały od jednego 
dmuchańca do drugiego. 
Na scenie dwoił się i troił 
didżej, który animował i wymyślał 
coraz to bardziej wymyślne zabawy, zaś Ci którzy 
chcieli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobud-
ce, namalować wymyślny motyw z bajki na buzi czy 
ozdobić głowę kolorowym warkoczykiem – mogli 
zrobić to bez żadnych ograniczeń. Oczywiscie dla 
nikogo nie zabrakło cukrowych obłoczków, słody-
czy oraz uwielbianego przez wszystkich popcornu.

Wydaje się, że można śmiało powiedzieć, iż Hea-
ven Wins, czyli Dzień Aniołów w Siemianowicach, 
zaowocował wieloma inicjatywami promującymi 
dobro. Zwłaszcza, że został on dostrzeżony również 
w innych miastach Polski.

– Cieszę się, że po licznych publikacjach w me-
diach ogólnopolskich, zgłasza się do nas coraz 
więcej gmin, szkół i organizacji, chętnych do tego, 
by wykorzystać naszą ideę, a także materiały gra-
 czne promujące akcję na ich terenie – cieszy się 

prezydent Rafał Piech.
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p r o m o c j a

W ramach tego pilotażowego 
przedsięwzięcia na początku listopa-
da uruchomiony został Bank Danych 
o Mieście. To multimedialna platforma 
informacyjno-statystyczna działająca 
pod adresem https://dane.siemiano-
wice.pl która jest na bieżąco aktua-
lizowana informacjami dotyczącymi 
m.in. mieszkalnictwa, administracji 
czy ochrony środowiska w Siemianowi-
cach Śląskich. Powstała ona w ramach 

unijnego Programu Operacyjnego Po-
moc Techniczna 2014-2020 (POPT 
2014-2020).

– Celem projektu było przede wszyst-
kim uporządkowanie chaosu informa-
cyjnego w zakresie zbiorów danych 
agregowanych w naszym urzędzie 
i jednostkach miejskich – wyjaśnia 
Magdalena Faracik-Nowak, Naczelnik 
Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Mia-
sta w Siemianowicach Śląskich.

Narzędzie to ma w maksymalny sposób 
ułatwiać dostęp do kluczowych informa-
cji o mieście zarówno jego mieszkańcom, 
urzędnikom, pracownikom jednostek 
pomocniczych czy też przedsiębiorcom. 
Po wejściu na stronę Banku będzie moż-
na wybrać kategorię danych, która ich 
interesuje, wyszukać zbiór plików oraz 
przejrzeć wyniki na przestrzeni ostatnich 
kilku lat. Są one prezentowane w postaci 
wykresów i tabel.

– Przygotowując analizy statystyczne 
czy diagnozy choćby do wniosków 
o dofinansowanie często był problem 
z pozyskaniem danych, bo np. nie były 
w ogóle zbierane informacje których 
poszukiwaliśmy – mówi Magdalena 
Faracik-Nowak. –  Żeby ten cel osiąg-
nąć stworzyliśmy narzędzie, które duże 
miasta jak Gdynia czy Warszawa już 
posiadają – dodaje.

Bank Danych o Mieście jest częścią 
szerszej koncepcji Human Smart Cities 

czyli koncepcji inteligentnego miasta 
tworzonego przez jego mieszkańców. 
W założeniu ma to pomóc w rozwo-
ju Siemianowic Śląskich jako miasta 
„smart”. Jak podkreślają autorzy pro-
jektu, narzędzie to otworzyło drogę 
do dalszych działań w tym kierunku. 
Oczywiście nie bez znaczenia jest tu-
taj ścisła współpraca z mieszkańcami 
Siemianowic Śląskich.

–  Każde kolejne przedsięwzięcie, 
a szczególnie związane z nowymi tech-
nologiami warto przede wszystkim 
konsultować z młodzieżą w szkołach. 
W tym projekcie tak zrobiliśmy. Za-
angażowaliśmy młodzież szkół ponad-
podstawowych w działania projektowe 
i już wiemy, że takie inicjatywy należy 
powtarzać. Młodzi ludzie chętnie dzie-
lą się swoimi przemyśleniami, a do 
tego są kreatywni i spostrzegawczy 
– mówi Naczelnik Wydziału Rozwo-
ju Miasta. – Nie możemy zapominać 

o pozostałych grupach społecznych. 
Kursy komputerowe, a szczególnie 
te dla seniorów cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem i chcielibyśmy 
kontynuować te działania jak tylko 
pozyskamy dodatkowe fundusze ze-
wnętrzne – dodaje.

Podsumowaniem tego unikatowego 
na skalę regionu przedsięwzięcia była 
dwudniowa konferencja „Miasto na 
BANK otwarte”. Wzięli w niej udział 
wszyscy, którym idea SMART jest 
bliska. Nie zabrakło na niej przedsta-
wicieli Ministerstwa Funduszy i Poli-
tyki Regionalnej, władz regionalnych, 
samorządowych, a także ekspertów 
z sektora prywatnego.

- Szczególnie ucieszyła nas obecność 
mieszkańców, których rola w przy-
szłych wdrożeniach inteligentnych 
będzie kluczowa – mówiła Magdalena 
Faracik-Nowak.

„Zintegrowany, partnerski system monitoringu i informacji 
o mieście, jako narzędzie wsparcia rozwoju społeczno-gospo-
darczego Siemianowic Śląskich” - to nazwa projektu stworzo-
nego przez pracowników Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu 
Miasta w Siemianowicach Śląskich, w ramach konkursu Human 
Smart Cities. W 2019 roku – jako jedyny w województwie ślą-
skim – został pozytywnie zwery  kowany przez Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej. W efekcie otrzymał on do  -
nansowanie, a tym samym, zielone światło na realizację w na-
szym mieście.



PRZEDSTAWIAMY CIEKAWY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA WODY OPADOWEJ 
Na terenach silnie zurbanizowanych jakimi są

miasta podczas deszczy, szczególnie nawalnych 
występuje duży spływ powierzchniowy (z dróg,
parkingów, dachów i wszystkich powierzchni 
nieprzepuszczalnych), który trafia do często
już przeciążonej kanalizacji. Mogą występować
wtedy lokalne podtopienia.
Dlatego każda forma retencji jest wskazana

w tak szybko zmieniającym się klimacie i problem
z krótkotrwałymi, intensywnymi deszczami.
Retencjonować w swoim otoczeniu możemy

m.in. poprzez:
zakładanie łąki kwietnej częstotliwość ko-

szenia to 1-2 razy do roku, co zmniejsza czas
i energię poświęcana pielęgnacji trawnika.

zbieranie wody opadowej poprzez ustawianie zbiorników przy lejach spustowych 
z rynny, zbiorniki można wkomponować w aranżacje ogrodu lub balkonu
zakładanie ogrodu deszczowego, co najważniejsze można to zrobić również w pojemni-

kach na mniejszych obszarach - rośliny na specjalnie dobranych warstwach filtracyjnych,
zasilane wodą opadową z rynny oczyszczają i zatrzymują ją w krajobrazie poprawiając
mikroklimat miejsca. Ogrody deszczowe nie są trudne w założeniu, a materiały informa-
cyjne można znaleźć m. in. w Internecie.
na etapie projektowania domów oraz budynków z możliwością wykorzystywania wód

opadowych np. do spłukiwania toalet w budynkach.
zmiana nawierzchni nieprzepuszczalnych (np. kostka brukowa) na nawierzchnie prze-

puszczalne tj. żwir, ażury, beton wodoprzepuszczalny.

SZTUKĄ NIE JESTWIEDZIEĆ, LECZ DZIAŁAĆ.
Zasobywodne Polski są jednymi z najniż-

szych w Europie. Mimo deszczu nadal mamy
suszę. Woda szybko spływa po powierzchni
terenu nie nawilżając gleby.
Na poprawę sytuacji mają wpływ nasze in-

dywidulane działania w zakresie gromadzenia
i wykorzystywaniawody opadowej oraz ogra-
niczanie powierzchni nieprzepuszczalnych.
Pamiętajmy, że WODA OPADOWA jest

bezcennym zasobem, który jest zupełnie ZA
DARMO. Dzięki jej wykorzystaniu zwracamy
wodę naturze, wspieramy zasilanie wód pod-
ziemnych. Nasze EKONAWYKI są największą
wartością. Każde, nawet najmniejsze działa-
nie ma znaczenie. To suma małych kroków
przynosi wielką zmianę.

OGRODYDESZCZOWE - Zatrzymują wodę i ożywiają otoczenie
Ogrody deszczowe posiadają wiele

zalet. Przede wszystkim wspomagają
gospodarowanie wodą opadową, a do
tego upiększają przestrzeń publiczną.
Taki ogród można założyć w gruncie

(przepuszczalnym i nieprzepuszczal-
nym) lub pojemniku i wykorzystać
wodę, która spływa po ulewie z da-
chów, chodników i parkingów.
Dzięki przekierowaniu wody opadowej do ogrodu deszczowego, woda

jest oczyszczana i wprowadzana do głębszych warstw gleby. W ten sposób
w krajobrazie zostaje zatrzymana woda opadowa. Jeżeli warunki gruntowe
nie sprzyjają wsiąkaniu wody, to nadmiar wody może być odprowadzony
do oczka wodnego lub kanalizacji deszczowej.
W ogrodach deszczowych kluczowy jest właściwy dobór roślin o ce-

chach amfibiotycznych: znoszących zarówno okresowe zalewanie jak
i przesuszenie. Rośliny nie tylko będą rosnąć i zdobić otoczenie, ale także
przyczynią się do oczyszczenia brudnej deszczówki i powoli zwrócą ją
do środowiska.

ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH
Wraz z nastaniem okresu jesienno-zimowego warto

przypomnieć podstawowe zasady i przepisy dotyczące
zagospodarowania wód opadowych na terenie własnej
nieruchomości. Sprawa jest szczególnie istotna na
terenach, gdzie nie ma jeszcze sieci kanalizacji desz-
czowej, do której można odprowadzić wody opadowe.
Należy pamiętać, że obowiązujące prawo budowlane

nakłada na właścicieli posesji obowiązek zagospo-
darowania wód deszczowych tak, by ich odpływ nie
naruszał stosunkówwodnych na działkach sąsiednich.
Dlatego też zagospodarowanie wody deszczowej na-
leży zapewnić w obrębie swojej działki. To obowiązek,
o którym nie wszyscy wiedzą, lub pamiętają.
W myśl obowiązującego prawa spływ deszczówki

z posesji nie może być kierowany na sąsiednie dział-
ki, ani również na drogi publiczne. Wodę opadową należy zagospodarować na własnym terenie
nieutwardzonym, do studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie
własnej nieruchomości.
Zdarza się również, że właściciele posesji decydują się na nielegalne odprowadzenie wód opado-

wych do kanalizacji deszczowej lub sanitarnej. Tego typu praktyki powodują awarie i uszkodzenia
sieci. Należy pamiętać, że zgodnie z Prawem zabrania się wprowadzania wód opadowych do kana-
lizacji sanitarnej

dzieje się wMysłowicach Nr 12 (93)  1 grudnia 2022 r. 9
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SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA:Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...

 

SCK BYTKÓW, 9.12., GODZ. 19.00: 
KONCERT ZESPOŁU IRA
Jeden z najważniejszych zespołów w historii pol-

skiego rocka. Każda płyta grupy sprzedaje się w wie-
lu tysiącach egzemplarzy, a różnorodność gatunków 
muzycznych po które sięga sprawia, że zdobywa serca 
zarówno fanów mocniejszych brzmień, jak i wielbicieli 
rockowych ballad.

SCK PARK TRADYCJI, 12.12.,
GODZ. 18.00: MONODRAM
WWYKONANIU
ROBERTA TALARCZYKA PT. „BYK”.

„Byk” to drugi po „Pokorze” tekst dramatyczny Szcze-
pana Twardocha, autora bestsellerowych powieści m.in 

„Króla”, „Mor  ny” i „Dracha”. Bohaterem monodramu 
jest Robert Mamok, który w dwóch językach, po polsku 
i po śląsku zmaga się z własną tożsamością klasową i et-
niczną. Oto mężczyzna w kryzysie: mocuje się ze swoją 
winą i słabościami, waży sukcesy i klęski, konfrontuje się 
z wagą rodzinnej tajemnicy, z brzemieniem surowego, 
śląskiego wychowania, z rozpaczą, gniewem i goryczą.

SCK PARK TRADYCJI, 1.01., GODZ. 19.00:
KONCERT NOWOROCZNY – GALĘ „VIVAT
OPERA! VIVATOPERETKA!”

Podczas koncertu usłyszymy największe przeboje 
operowe i operetkowe w wykonaniu solistów Opery 
Lwowskiej, Opery Kijowskiej, K&K Berliner Filharmo-
niker, Narodowego Lwowskiego Teatru, Opery i Baletu 
oraz Royal Vienna Orchestra. 

SCK BYTKÓW: 28.01., GODZ. 19.00: 
KONCERT ZESPOŁU LUXTORPEDA.
Będzie to okazja nie tylko do wysłuchania dobrze 

znanych hitów zespołu, ale też materiału z najnowszej 
płyty „Omega”. Album „Omega” ujrzał światło dzienne 
wiosną 2022. Na najnowszej płycie Luxtorpedy znalazło 
się 11 premierowych utworów ostro komentujących 
rzeczywistość. Do takich liryków musiała powstać 
mocna i surowa muzyka, brzmieniem nawiązująca 

do lat 90. To analogowe i bezkompromisowe oblicze 
Luxtorpedy, jest najmocniejszym albumem w historii 
tego zespołu. W trakcie koncertu nie zabraknie również 
utworów z poprzednich płyt grupy. 

Bilety na wszystkie wydarzenia dostępne są w kasach 
SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl Więcej 
informacji o imprezach na www.siemck.pl 

DziałOrganizacji Widowni:
tel. 32 253 79 26, 32 602 92 56,
e-mail: dow@ateneumteatr.pl

GRUDZIEŃ 2022

  napisała:  
 morderstwo
  napisała:  
 morderstwo     

KRYMINALNE TRIO JUŻ OD GRUDNIA W

D E T E K T Y W

Poniedziałek 
- Czwartek 

16:45, 19:00

Poniedziałek 
- Czwartek 

13:40, 20:00

Poniedziałek 
- Czwartek 

18:00, 21:40

Uwielbiany przez widzów tytuł powraca 
na a  sz. I nie ma chyba lepszej daty, by 
napięcie co najmniej wysokie wywołać 
i spiąć, jak 31 grudnia, a zatem termin, 
kiedy o emocje te najwyższe i napięte chyba 
nie trudno! Tak to już jest, że ten magicz-
ny przełom roku wywołuje w nas taaakie 
napięcie, niczym skrząca instalacja elek-
tryczna… A może to emocje wynikające 
z (napiętych) relacji międzyludzkich… 
małżeńskich… partnerskich? 

Trudno mi sobie wyobrazić, by ktoś 
z widzów „Wysokiego napięcia” autorstwa 
i w reżyserii Zbigniewa Stryja nie widział. 
Fabuły zatem przybliżać nie muszę, bo 
każdy ją zna. Nie zachęcam więc, by zo-
baczyć „Wysokie napięcie”…, ale gorąco 
(wręcz elektrycznie wysoko!) zachęcam, 
by zobaczyć ponownie! Będzie iskrzyć? 
Na pewno. Jestem o tym więcej niż prze-
konana… A kiedy do tego dodamy bąbelki 
szampana… To będzie się działo!

Grają: Zbigniew Stryj, Magdalena Wa-
ligórska-Lisiecka oraz Mateusz Lisiecki-
-Waligórski. Takie trio to gwarat wspaniałej 
zabawy – szampańskiej na miarę sylwe-
strowej nocy. Przedstawienie 31 grudnia 
zostanie zagrane dwa razy: o godzinie 18.00 
i 21.30! Przypuszczam, że biletów już brak, 
ale informacja jest cenna o tyle, że spektakl 
będzie ponownie dostępny w repertuarze 
Teatru Nowego!

Teatr Nowy w Zabrzu: 
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Zdziwicie się jak taka postawa może wpłynąć na relacje 
międzyludzkie. Jak piękne, będące absolutną a  rmacją 
życia, być mogą. Bez stereotypów krępujących życie.

Daje nam to Teatr Rozrywki proponując zupełnie niecodzienną 
komedię „Harold i Maude według tekstu Colina Higgsa w reżyserii 
Tomasza Mana. To najnowszy spektakl chorzowskiej sceny. Premiera 
odbyła się 21 października. Zakończenie dość przewidywalne i nie 
najweselsze, ale ta opowieść jest tak przyjemnie kojąca, pełna nadziei 
i wiary w drugiego człowieka. Pokazuje, jak zupełnie przypadkowe 
spotkanie w zgoła absurdalnym miejscu może przerodzić się w coś tak 
niebanalnego, niezwykłego. 

Harold, młody mężczyzna, któremu mamusia (w tej roli znakomita 
i po prostu elektryzująca Aleksandra Gajewska) na siłę szuka kandy-
datki na żonę. Syn skutecznie broni się przed ożenkiem, odstraszając 
kolejne wybranki matki w sposób najoględniej ujmując ekscentryczny 
i bardzo efektowny, teatralny… urządzając… sceny udawanych samo-
bójstw! Grający Harolda Jakub Wróblewski tak bardzo przekonujący 

jest w praktykowaniu nietypowego hobby, że dziewczyny uciekają co 
najmniej tam, gdzie pieprz rośnie. A z Aleksandrą Gajewską tworzą tak 
demoniczny duet, że tak naprawdę nie wiadomo, kogo bać się bardziej. 
Ale synalek nie boi się matki i konsekwentnie z pasją i zaangażowaniem, 
bardzo kreatywnie aranżuje swoją śmierć, a w między czasie chodzi na 
śmietniska, czy pogrzeby… Jeden z nich skutecznie odmieni jego świa-
topogląd, odmieni życie! A wszystko za sprawą pewnej Maude, kobiety 
tak wyjątkowej, nietuzinkowej, która jednak swobodnie mogłaby być 
jego babcią. Takie radosne, pozytywne i pełne temperamentu, dobrej 
energii starsze panie nie zdarzają się codziennie. Dzięki tej znajomości 
Harold zaczyna postrzegać świat przez pryzmat piękna i już nie jest tak 
niechętny zaślubinom. Trudno mu się dziwić! Kreująca postać Maude 
wielka Maria Meyer po prostu rozsadza scenę w sposób tak zabawny, 
a z drugiej strony wzruszający, pełen delikatności, subtelności. Maude 
bowiem pomimo dojrzałego wieku, ma w sobie rozczulającą ufność 
dziecka, mocno stąpa po ziemi, a jednocześnie jest krucha, nieco naiwna, 
szalona, że ktoś mógłby pomyśleć: „wariatka”! Ale jej wielka dobroć jest 
niewątpliwa, absolutna. Pewnym jest, że takiej Marii Meyer jeszcze nie 
widziałam! Po prostu petarda!

Dlatego sami powinniście sprawdzić, jak potoczą się losy Harolda 
i Maude i jak najszybciej zarezerwować bilety. Jestem przekonana, że 
spotkanie z tym dwojgiem niezwykłych ludzi na pewno Was oczaruje, 
a być może też i odmieni światopogląd co najmniej o 180 stopni!
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NASZE RECENZJE

Oddział Teatralno-Filmowy
ul. Kopernika 11

ZAPRASZAW GRUDNIU 2022

– wystawa stała „Muzeum Barbary i
Stanisława Ptaków”

Galeria pod 11:
– Jola Barnaś „RÓWNONOC”.
Malarstwo /do 6.01.2023/

WYDARZENIA

– 1.12. godz. 18.oo – OKNONA
MUZYKĘ.  Koncert kwartetu 

smyczkowego dr Marka Szopy. 
Wstęp wolny.

– 5, 6, 7.12. godz. 9.oo – 16.oo –
„ZagadkowyMikołaj”

- muzealna gra edukacyjna i pełne
niespodzianek warsztaty plastyczne 

dla najmłodszych.
Zapisy: 

tel. 514 499 614, 32 745 17 28

– 8.12. godz. 18.oo – SILESIA PRESS
CAFE. 95 lat Radia Katowice!
Spotkanie z Anną Sekudewicz i

Markiem Mierzwiakiem prowadzi 
Maria Trepińska. Wstęp wolny.

– 12, 13, 14. 12. godz. 9.oo - 16.oo
– „Skrzaty wMuzeum” – świąteczne

warsztaty kreatywne dla dzieci. 
Zapisy: tel. 514 499 614, 32 745 

17 28

– 15.12. godz. 18.oo - Spotkanie
z cyklu PRZYJACIELE BARBARY
I STANISŁAWA - OPŁATKOWE.  

Wspólne kolędowanie
z Sylwestrem Targoszem-Szalonkiem

Wstęp wolny

Więcej informacji:
– Facebook: Kopernika 11 Muzeum 
Historii Katowic /www.facebook.

com/kopernika11/
– strona: www.mhk.katowice.pl

– tel. 514 499 614, 32 745 17 28        

ZAPRASZAMY!
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Nie wszyscy rzecz jasna i słowo 
jasna z jego wieloma synonima-
mi będzie tu kluczowe!

Bowiem historia ta jest nie tylko jasna, 
ale rozświetlona, jarząca się „miliardem” 
kolorowych światełek (energooszczędnych 
– żeby nie było!) i tak piękna, że mimo 
tęgiego mrozu, każdy chce ją poznać. Ja 
przynajmniej nie wyobrażam sobie, by 
mogło być inaczej.

Na takie właśnie poznawanie i doświad-
czanie przygód słynnego pajacyka, żywej 
marionetki wystruganej z kawałka drewna 
prze mistrza Gepetto, którego perypetie 
w sposób mądry i ponadczasowy opisuje 
Carlo Collodi zaprasza Ogród Świateł, któ-
ry powstał w Legendii w Chorzowie. A hi-
storię tę znają już ci, którzy do Legendii już 
się wybrali. W tym ja i zachwyt świetlną 
opowieścią towarzyszy mi do tej pory. 
To zachwyt jak u małego dziecka, no bo 
zamysł twórców Ogrodu Świateł właśnie 
temu ma służyć. To cel, by go wzbudzić, 
ale i przybliżyć dziecięcą literaturę, taką 
jaką pamiętamy, znamy (a przynajmniej 
taką mam nadzieję!) właśnie z książki, 
a nie okrojonej, chociaż skądinąd także za-
chwycającej produkcji Walta Disneya. Jak 
podkreśla Paweł Cebula, dyrektor Parku 
Legendia w Chorzowie, założeniem twór-
ców Ogrodu Świateł było, by po wizycie 
w ogrodzie sięgnąć po książkę, przeczytać 
samemu, bądź wspólnie z rodzicami. – No 
tak, magia Disneya działa tak bardzo, że 
myślimy już, że większość kojarzonych 
bajek, to Disney. I tak też jest w przypad-
ku „Pinokia”. Natomiast „nasz” Pinokio 
wzorowany jest tu na książce – zaznacza 
Paweł Cebula.

O zmroku Ogród Świateł naprawdę robi 
wrażenie! A teren Legendii z ogromnym 

zbiornikiem wodnym dodaje mu tajemni-
czego uroku. Ponadto – taka ciekawostka 
– w trakcie zwiedzania można skorzystać 
z innych atrakcji: czynnych karuzel, takich 
jak między innymi Filiżanki, Diabelski 
Młyn, czy Balerina. 

Jak mówi Paweł Cebula, to znakomity 
sposób na to, by Legendia poza sezonem 
była także odwiedzana, a Ogród Świa-
teł jest dodatkową niewątpliwą atrakcją! 
– Tego typu parki tematyczne całoroczne 
działają na przykład w Skandynawii od 
wielu lat. Duńczycy, Norwegowie, czy 
Szwedzi odwiedzają je nie tylko w okresie 
letnim i tam ta tradycja jest daleko idąca. 
Legendia także znalazła rozwiązanie na 
to, by funkcjonować w przestrzeni całego 
roku. Otwarta 270 na 365 dni. Ogród Świa-
teł powoduje, że do miejsca, które w zimie 
niekoniecznie kojarzy się z jeżdżeniem na 
karuzelach, ludzie chętnie przychodzą 
– stwierdza Paweł Cebula.

A ja bardzo gorąco zachęcam, by 
przekonać się, czy tradycja całorocznie 
otwartych parków tematycznych ma 
szansę zakorzenić się równie mocno, jak 
w Skandynawii, na gruncie polskim. Oby! 
Ogród Świateł w chorzowskiej Legendii 
można odwiedzać w godzinach otwarcia 
Parku do 26 lutego 2023 roku.

PAULINA ROLA

Wydawnictwo Novae Res
Życie białego elfa w świecie ludzi przy-

pomina koszmar. Wyszydzany i poniewie-
rany Estalavanes, pracujący jako pomywacz
wnoclegowniwCichobrzegu,ma tylko jedno
marzenie: by inni przestali na niego zwracać
uwagę.Tymczasemwmiasteczku zjawiają się
wysłannicyZłowieszczegoNiedźwiedzia, któ-
rzy całkowicie odmienią życie niepozornego
młodzieńca. Est porzuci codzienność, by trafić
pod skrzydłaMaga, staregomnicha.Wkrótce
dowie się, jak poskramiać emocje, jak sobie
radzić znadmiaremmagii zgromadzonejwcie-
le, ale przedewszystkim, jak odnaleźć swoją
prawdziwą życiową drogę. Rzucony w wir
niesamowitych wydarzeń chłopak jeszcze
nie wie, że w ślad za nim podąża ciemność, która z wolna spowija pogrążoną
wkonflikcie krainę zwaną Estarionem…

Czyli poezja 20-lecia Międzywojenne-
go! Będzie tematem rozważań, które na 
pewno wprawią nas nie tylko w nastrój 
pełen nadziei, lekkości i radości, wiary 
w odradzającą się Polskę, ale skłonią też 
do re  eksji… A to wszystko rzecz jasna 
w trakcie wieczoru poetyckiego, litera-
ckiego „Ze sztuką mi do twarzy”, na które 
cyklicznie zaprasza Nina Siwy, poetka, 
aktorka, a nade wszystko nauczycielka ję-
zyka polskiego, która przekonuje młodzież 
– swoich uczniów, że literatura: poezja, 
proza, poza lekcyjną salą nabiera zupełnie 
innego blasku, wydźwięku. Jest inaczej 
odbierana, przeżywana. Bardziej emo-
cjonalna, wrażliwa. Proszę mi wierzyć, 
że spotkania „Ze sztuką mi do twarzy” to 
czas wyjątkowy, który pozwala na chwilę 

zwolnić, przystanąć, ochłonąć, zatrzymać 
się w naszej gonitwie codzienności, zła-
pać oddech i cudownie zrelaksować się, 
słuchając lubianych utworów w oprawie 
muzycznej. Można prawdziwie się zasłu-
chać! Zasłuchać w ciszy, odprężyć. A co 
więcej odkryć niekiedy zupełnie nowe 
oblicze, na nowo spojrzeć na literaturę 
dobrze nam znaną. Polecam gorąco! 

Chorzowskie Centrum Kultury, 15.12, godz. 18.00
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