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KATOWICE
– MIASTO OBYWATELSKIE
A to w ogromnej mierze dzięki zaangażowaniu
mieszkańców.
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No tak to mogłabym biegać bez końca! Wszystkie trofea dla najlepszego maratończyka byłyby moje. 
Str. 7 ZD
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„SEKRETY CHORZOWA”

Autor: Janina Omańkowska, wydawnictwo: KsiężyMłyn Wydawniczy
Premiera: 3 października

Zdecydowanie musisz poznać Janinę Omańkowską, jedną z tych bezczelnych politykujących polskich kobiet,
niezwykle zręczną w działaniu i w mowie, która wtyka swój nos wszędzie, która przysporzy państwu pruskie-
mu sporo kłopotów. Nie daj się prosić i znajdź w książce rozwiązanie zagadki: co
wynalazł noblista, na cześć którego w 1979 roku jeden z kraterów na księżycu
nazwano Adler? Masz na to mało czasu, bo już plotkarze z okolicznych stron
szepczą Ci do ucha odpowiedź na pytanie, czy spotkania Stanisława Ignacego
Witkiewicza z Jadwigą Trembecką-Ziębiną przy ul. Wolności 41 w Królewskiej
Hucie były czysto platoniczne... Uciekniesz przed nimi, kupując na stacji Elki bilety
na szaloną podróż śladami bohaterów serialu Daleko od szosy. Z góry będzie lepiej
widać skazanego na bluesa Riedla, podbijającego serca nastolatek z Chorzowa
Mirka Bregułę i błysk Oscara Franza Waxmana. Po takich przeżyciach polecamy
odwiedzinyw Pierwszej Śląskiej Fabryce Samolotów. Jeśli ukończysz kurs – polatasz
szybowcami! Wierzymy w Ciebie!
Wspominaliśmy, że sekrety towehikuł czasu? Przewróć kartkę i razem z U2 zaśpie-

waj NewYear’s Day na chorzowskim stadionie albo pozwiedzaj Państwową Fabryką
ZwiązkówAzotowych, której dyrektorem został... znany chemik IgnacyMościcki.
Niech Sekrety Chorzowa wprawią Cię w ruch!
Goniec Górnośląski objął patronuje wydaniu medialnie.



Muzeum „Górnośląski Park Etno-
graficzny w Chorzowie” zaprasza
dzieci i młodzież do wzięcia udziału
w konkursie literacko – etnograficz-
nym „Oczami naszych pradziadków”.
To wyjątkowa akcja zachęcająca

uczestników do rozmów z najbliż-
szymi na tematy związane z trady-
cjami górniczymi oraz wydarzeniami
dotyczącymi domu rodzinnego.
Chcemy zainspirować młode poko-
lenie do aktywnego słuchania tego,
co mają do powiedzenia o życiu ich
przodkowie. Praca, którą poświecą
na zebranie materiałów i porząd-
kowanie wspomnień, z pewnością
uświadomi dzieciom jak ważna jest
Pamięć.
- Opowiadania mogą stać się

swoistym mostem, który połączy
historie dziadków, rodziców ze
współczesnym światem, gdzie obraz
przemysłowego Śląska w wielu do-
mach staje się bardzo odległy. To
najlepsza i być może ostatnia okazja
by pojęcie „żywej historii” nabrało
realnego wymiaru. Działania te sta-
nowią jeden z elementów projektu
realizowanego z dofinansowaniem
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego „Publikacja dzieła
depozytariusza niematerialnego
dziedzictwa kulturowego: Tu się
wszysko zaczło” – wyjaśnia Paulina
Cius – Górska p.o. dyrektora Muze-
um „Górnośląski Park Etnograficzny
w Chorzowie”.
Co należy zrobić aby wziąć udział

w konkursie? Porozmawiać z kimś
z bliskich i spisać jak najwierniej
przekazywane zwyczaje i wydarze-
nia. Dodać czas i miejsce rozgrywają-
cych się historii lub rejon i okres, w którym kultywowane były przytaczane zwyczaje. Gotową pracę, liczącą od 400
do 800 słów należy przesłać do 14 listopada na adres: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul.
Parkowa 25, 41-500 Chorzów z dopiskiem: „Oczami naszych pradziadków”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!
Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski

Redaktor naczelna: Hanna Grabowska-Macioszek
 
Reklama: reklama@goniec-gornoslaski.pl
Telefony 534 675 613, 534 679 493
Poczta elektroniczna kontakt@goniec-gornoslaski.pl
Strona internetowa http://www.goniec-gornoslaski.pl
Wydawca Hanna Grabowska-Macioszek

Goniec Górnośląski

Druk POLSKAPRESSE Sp. z o.o.
 Drukarnia w Sosnowcu

ul. Baczyńskiego 25a
tel. (32) 36 42 100

Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega
sobie prawo do dokonywania w nich zmian i skrótów.
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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

WARTO PIELĘGNOWAĆWSPOMNIENIA. KONKURS LITERACKI „OCZAMI NASZYCH PRADZIADKÓW”

XXXVII edycja jednego z najstarszych 
polskich festiwali szantowych rodem ze 
Śląska. Festiwal mający wpływ na kształt 
i rozwój polskiej kultury marynistycznej 
swą pierwszą edycję miał w 1983 roku, 
a w latach świetności odbywał się w ka-
towickim „Spodku”, gdzie gromadził ty-
siące widzów.

Od 2008 roku Festiwal Tratwa odbywa 
się w Chorzowie, gdzie dzięki doskonałej 
publiczności i przychylności władz lokalnych 
i środowisk twórczych Miasta, został wpisany 
na listę cyklicznych imprez w Chorzowie.

12 LISTOPADA - godz. 18.00
 Chorzowskie Centrum Kultury
ul. Sienkiewicza 3 Chorzów

KONCERT PAMIĘCI STANA HUGILLA

prowadzenie: Marek Szurawski, Marek 
„Wiklina” Wikliński 

wystąpią: Andrzej Korycki i Dominika 
Żukowska, Marek Szurawski, Sąsiedzi

bilety: 65 zł
Sprzedaż internetowa: www.rezerwacje.

hals.krakow.pl

W historii szanty, powiedzenie „the last 
working shantymen” kojarzy się tylko z jed-
ną postacią - Stanem Hugillem. 13 maja b.r. 
minęło 30 lat kiedy ten wybitny szantymen 
oddał cumy na ląd, by popłynąć w ostat-
ni rejs, rejs do Hilo...W trakcie koncertu 
przybliżymy postać ostatniego pracujące-
go szantymena.

W przerwach koncertu zapraszamy na:
- wystawę gra  k marynistycznych Stana 

Hugilla (w hollu ChCK)
- stoisko z wydawnictwami marynistycz-

nymi i muzyką żeglarską

Zanurz się w fascynujący świat wspomnień swoich Bliskich!

Zapraszamy do udziału w konkursie literacko-etnograficznym 
dla dzieci i młodzieży pn. „Oczami naszych pradziadków” 
organizowanym przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”!

Jak przygotować pracę konkursową?
Porozmawiaj z kimś z Bliskich o pracy i zwyczajach górniczych bądź 
wydarzeniach związanych z Twoim domem rodzinnym, kamienicą, 
blokiem, osiedlem, miastem lub wsią i ich okolicami.
Poproś o wspomnienia w tym zakresie.
Spisz je, dbając o szczegóły i wierne oddanie opisywanych zwyczajów 
czy wydarzeń.
Dodaj miejsce i czas rozgrywających się wydarzeń lub rejon i okres, 
w którym kultywowane były przytaczane zwyczaje.

–

–
–

–

Prace konkursowe – liczące od 400 do 800 słów – należy przesłać pocztą 
(list polecony) lub przynieść osobiście do siedziby muzeum do 14.11.2022 r.

Adres:
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
ul. Parkowa 25
41-500 Chorzów
z dopiskiem „Oczami naszych pradziadków”.

Na zwycięzców czekają nagrody!
Szczegóły na stronie internetowej: h p://muzeumgpe-chorzow.pl

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKO-ETNOGRAFICZNY DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY „Oczami naszych pradziadków”

Muzeum „Górnośląski Park 
Etnograficzny w Chorzowie” 
jest instytucją kultury 
Samorządu Woj. Śląskiego.

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.
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Katowiczanie uczestniczą w życiu miasta i dynamizują 
jego procesy rozwojowe na wielu różnych płaszczy-
znach. Dużą popularnością cieszą się mechanizmy party-
cypacyjne, jak inicjatywa lokalna czy budżet obywatelski 
i zielony budżet. Mieszkańcy Katowic angażując się w te 
projekty tworzą silną wspólnotę samorządową. 

- Katowice tworzą i rozwijają przede wszystkim nasi mieszkańcy 
– dlatego otwieranie się na potrzeby katowiczan uważam za swój 
obowiązek. Stawiamy na budżet obywatelski, a także od trzech edycji 
wyodrębniliśmy z niego zielony budżet. Mieszkańcy chętnie korzystają 
z tych narzędzi partycypacji, bo widzą efekty swojego zaangażowania 
w życie społeczności lokalnych. Wsłuchujemy się także w głosy naszych 
mieszkańców w zakresie kwestii takich jak np. nazewnictwo ulic, 
przystanków czy też planowanych inwestycji – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. – Wszystkie nasze działania mają jeden wspólny cel 
– nieustanne podnoszenie jakości życia w mieście – dodaje prezydent.

TRWA NABÓR WNIOSKÓW
DO INICJATYWY LOKALNEJ
Inicjatywy lokalne adresowane są do osób w różnym wieku. Wśród 

pomysłów mieszkańców najczęściej zgłaszane są np. konkursy i warsztaty 
dla młodzieży, muzyczne wydarzenia, aktywizacja seniorów, festyny są-
siedzkie, warsztaty rękodzieła, akcje sprzątania oraz inicjatywy sportowe. 

Nie byłoby inicjatywy lokalnej bez silnego zaangażowania mieszkańców. 
Przykładowo, w 2021 roku, w 105 inicjatywach mieszkańcy wnieśli 26 552 
godziny pracy społecznej. Warto to podkreślić, bo praca społeczna jest 
kluczowym elementem zgłaszanych inicjatyw. Łącznie praca ta została 
wyceniona na kwotę ponad 720 tys. zł, a wkład rzeczowy wniesiony przez 
mieszkańców wyceniony został na kwotę 664 tys. zł. W ramach tego 
programu możliwy jest również wkład  nansowy, ten wyniósł 42 tys. zł.

W 2021 roku mieszkańcy zgłosili 196 pomysłów, z czego do realizacji 
tra  ło 120 inicjatyw wartych milion zł. – Największą aktywnością 
wykazali się mieszkańcy Zawodzia i Giszowca, zgłaszając po 14 ini-
cjatyw, a następnie Szopienice i Burowiec skąd wpłynęło ich 12 oraz 

Ligota-Panewniki, Załęże i Bogucice - po 9 – mówi Agnieszka Lis, 
pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych. 

Nabór wniosków na 2023 rok już trwa i zakończy się 15 listopada. 
Wnioski można zgłaszać w formie papierowej oraz elektronicznej, 
przy czym należy pamiętać, że opinia Rady Dzielnicy, której dotyczy 
dana inicjatywa, jest jednym z kryteriów oceny. Więcej informacji 
można uzyskać, dzwoniąc pod numer telefonu 32 2593-118 lub drogą 
mailową: inicjatywalokalna@katowice.eu. 

39 TYSIĘCY GŁOSUJĄCYCH!
W IX edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy Katowic spośród 

323 zgłoszonych projektów, do realizacji wybrali 148. Pięć zadań, 
ze względu na swój złożony charakter, konieczność uzgodnień oraz 
uzyskania pozwoleń podczas wery  kacji merytorycznej otrzymało 
status projektu dwuletniego. Najwięcej zadań zostało wybranych 
w dzielnicach: Śródmieście (12), Ligota-Panewniki (11), Giszowiec (10). 

W głosowaniu na zadania ogólnomiejskie mieszkańcy zdecydowali 
o przeznaczeniu do realizacji 2 projektów: budowa nowego pawi-
lonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 
w Katowicach (2,2 mln zł) oraz tor do jazdy na rowerze, hulajnodze 
i rolkach PUMPTRACK na Dolinie Trzech Stawów (798 tys. zł), 
wyczerpując tym samym pulę środków przeznaczonych na zadania 
w tej kategorii. Mieszańcy na wspomniane projekty oddali kolejno 
17 860 i 8 078 głosów. 

Tradycyjnie wiele wybranych zadań dotyczy wydarzeń - w 2023 
roku odbędą się m.in. Jarmarki Bożonarodzeniowe na Kostuchnie 
i Podlesiu oraz lokalne festyny (np. w Bogucicach, Koszutce i Załężu). 
Poprawi się także bezpieczeństwo mieszkańców w związku z realizacją 
projektów związanych z instalacją monitoringu miejskiego (os. Ty-
siąclecia), zamontowaniem elektronicznych wyświetlaczy prędkości 
(Podlesie, os. Paderewskiego-Muchowiec), montażem dodatkowego 
oświetlenia na przejściach dla pieszych (Os. Witosa) czy przebudową 
dzielnicowych latarni (Koszutka). Zadania z zakresu oświaty za-
kładają m.in. modernizację i unowocześnienie, ogólnodostępnego 
placu zabaw z miejscem do spotkań rodzinnych (Dąbrówka Mała), 
stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej (os. Tysiąclecia), 

remont i doposażenie pracowni fryzjerskiej do praktycznej nauki 
zawodu (Zawodzie).

Informacja o wynikach głosowania dostępna jest na stronie 
bo.katowice.eu.

KATOWICE JESZCZE BARDZIEJ ZIELONE!
Po publikacji zadań wybranych do realizacji przez mieszkańców 

Katowic w budżecie obywatelskim, nadszedł czas na wyniki III edycji 
zielonego budżetu. W 2023 r. zostanie zrealizowanych 96 zadań za 
kwotę prawie 2,8 mln zł. To rekordowa edycja zarówno pod wzglę-
dem liczby wybranych do realizacji zadań jak i złożonych wniosków.

W Katowicach oprócz środków w ramach budżetu obywatelskiego, 
mieszkańcy dysponują dodatkową pulą pieniędzy, które mogą przeznaczyć 
na swoje pomysły wspierające poprawę środowiska naturalnego w mieście. 

– Zielony budżet stał się elementem wyróżniającym Katowice. To 
niezwykle ważne narzędzie w zakresie zazieleniania dzielnic i edukacji 
ekologicznej. O tym jak ważne to zadanie najlepiej świadczy liczba 
złożonych wniosków. W tym roku padł rekord – było ich 222. 146 
wniosków przeszło pozytywną rekomendację i zostały poddane ocenie 
przez Zespół Oceniający. Biorąc pod uwagę wyniki prac zespołu i jego 
rekomendacje, postanowiłem wyznaczyć do realizacji 96 spośród 
zgłoszonych zadań – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

W tegorocznej edycji wśród zadań wybranych z propozycji  mieszkań-
ców znalazło się sporo ciekawych projektów. Wśród tych o charakterze 
ogólnomiejskim wymienić można chociażby nasadzenie drzew na ul. 
Stawowej, czy zadanie obejmujące montaż 50 pojemników retencyjnych 
przy budynkach miejskich. Ponadto wybrane do realizacji zadania polegać 
mają m.in. na: nasadzeniu pnączy na ekranach akustycznych w obrębie 
miasta czy zakupie przenośnych donic miejskich z drzewkami, krzewami, 
kwiatami - do ustawienia tam, gdzie nie ma możliwości posadzenia drzew 
bezpośrednio w gruncie, np. na rynku w Murckach, placu Wyzwolenia 
w Nikiszowcu czy wzdłuż ul. Le Ronda. Poza zazielenieniem Katowic, 
wybrano także zadania o charakterze edukacyjnym

Listę zadań przeznaczonych do realizacji w ramach III edycji 
Zielonego Budżetu miasta Katowice znaleźć można na stronie www.
katowice.eu/zielonybudzet.

Inicjatywy lokalne angażują
mieszkańcóww różnym wieku..

Pump track na Muchowcu nie będzie
pierwszym, który powstanie z BO - tu
realizacja na os. Witosa.

Nasadzenia z Zielonego Budżetu
w Katowicach.

Z każdym rokiem Katowice stają się
coraz bardziej zielone.

ZDJĘCIE: SŁAWOMIR RYBOKZDJĘCIE: ZZM KATOWICE ZDJĘCIE: RADOSŁAW KAŹMIERCZAKZDJĘCIE: AGATA CZEN
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Tak czuję się po XXI odsłonie Festiwalu 
Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość 
przedstawiona”, który odbył się w Teatrze 
Nowym w Zabrzu.

Nic odkrywczego… Zabrzański Festiwal co roku 
bowiem proponuje taki repertuar, by widza poruszyć, 
skłonić do re  eksji i tak scenicznie ukazać otaczającą 
nas realnie rzeczywistość, że, jestem przekonana, 
każdy wychodzi ze swojej strefy komfortu. Ja na 
pewno: rozmyślam, przeżywam i niejednokrotnie 
płaczę. Ze wstydu, poczucia bezradności, złości, 
winy…, czy tego jak błaha i nieważna wydaje się 
moja codzienność. Jak moje problemy w zderzeniu 
z tymi z rzeczywistości przedstawionej są nieistotne. 
A może wcale tak nie jest? I te moje, nasze małe 
codzienne problemy są tak samo ważne? Niewąt-
pliwie jednak Festiwal Dramaturgii Współczesnej 
niesie ze sobą taką dawkę emocji, którą ja zawsze 
chłonę, niczym gąbka wodę i zanim się uspokoję 
i wrócę na właściwie tory, minie dużo czasu. I nie 
jest to łatwe o tyle, że czasem wcale wracać nie chcę. 
A szczególnie po tegorocznej edycji. Żadna chyba 
wcześniejsza nie była aż tak bardzo blisko człowieka 
i tej rzeczywistości, w której dziś przyszło mu żyć, 
mierzyć się z nią i stawiać jej czoło. Żaden z tytułów, 
jak sądzę, nie pozostawił widza obojętnym. 

Festiwal zabrzańskiej sceny dla mnie, poza scenicz-
nym lustrem dla naszej rzeczywistości, ma jeszcze 
zawsze ładunek edukacyjny, poznawczy, odkrywa, 
zwraca uwagę na to, o czym na co dzień się nie myśli, 
zapomina. Tym razem dowiedziałam się, że istnieje 
takie zwierzątko jak golec. No cóż nigdy nie byłam 
orłem z biologii. A ten z familijnego przedstawienia 
Teatru im. Heleny Modrzejewskiej z Legnicy jakże 
sympatyczny był i zasłużenie nagrody festiwalowe 
zdobył. Zachwycił moją córkę, a ponadto dał takiego 
pozytywnego „kopa”, że nie należy się poddawać, 
bo nawet jeśli wydaje nam się, że się nie uda, bo nie 
mamy na przykład predyspozycji psycho  zycznych, 
warto się starać, walczyć, próbować, marzyć! No 
z tym ostatnim, to bym polemizowała, bo marzyć 
trzeba mądrze, o czymś realnym, co można zrea-
lizować, wtedy marzenia się spełniają, a my mamy 
mniej rozczarowań. No bo przecież, jeśli marzymy 
o gwiazdce z nieba (taki oklepany przykład, który 

jednak może oznaczać bardzo wiele), to wiadomo, że 
nawet jeśli polecimy w Kosmos, tej gwiazdki  zycznie 
nie dostaniemy. Jak przekonała mnie jednak profesor 
Vivian Bering świetnie można czuć się nawet wtedy, 
gdy umieramy. Co więcej możemy nawet żartować 
ze swojej śmiertelnej choroby. I tu właśnie chodzi 
o ten „Dowcip”, jaki sprawił mi Teatr im. Wojciecha 
Bogusławskiego w Kaliszu. Tak bardzo dałam się 
omotać, że zapomniałam, że ja przecież nie mam 
poczucia humoru. Ogromnym odkryciem po raz 
kolejny dla mnie był fakt, że monodram wcale nie 
musi być nudny. Jak każdy chyba, wolę wieloobsadowe 
widowiskowe spektakle, kiedy aktorzy wypełniają 
swoją kreacją całą przestrzeń sceny. Nato-
miast tak, jak całym sobą przestrzeń 
różowego trójkąta wypełnił Kamil 
Maćkowiak (Teatr Kamila Mać-
kowiaka z Łodzi w spektaklu 
„Mężczyzna z różowym trój-
kątem”), fundując taki teatr 
wyobraźni, że czułam się 
jak naoczny świadek opo-
wiedzianych przez niego 
wydarzeń. Coś nieprawdo-
podobnego. Aktor, można 
powiedzieć, wygłaszając swój 
monolog, prawie wcale się nie 
poruszał. Tak niezwykłe doświad-
czenie, ale proszę mi wierzyć, nie 
wyłączyłam się ani na ułamek sekundy. 
A tematycznie zwrócił uwagę na coś, o czym 
mówi się bardzo rzadko, albo nie mówi się wcale. 
Homoseksualista kontra obóz koncentracyjny… 
Pozostawię to bez rozwijania tej myśli. Niech każdy 
sobie to wyobrazi! Niemniej takich tragicznych lo-
sów w trakcie festiwalu było więcej. Dramat służącej 
Zosi, czy Gärtnera, to przecież historie, w których 
szczęśliwe zakończenie jest po prostu niemożliwe. 
By w nie wierzyć, trzeba być człowiekiem wiary 
niezłomnej. Wobec takiej postawy czuję tak bardzo 
 zycznie swoje ułomności, małości. Trudno dobrać 

słowa, opisując pojawiający się na festiwalu akcent 
ukraiński. Wiara i nadzieja. Mimo braku planów, 
strachu, niepewności, co będzie jutro! Co będzie? 
Będzie dobrze! Żadne chyba przesłania teatralne, 
w żadnych wcześniejszych spektaklach, żadne ich 
wykonania nie poruszyły, nie dotknęły mnie tak, 

jak przybyli z Ukrainy artyści. Konwencja teatru 
w zderzeniu z rzeczywistością poraziła. Poruszyła 
i wzruszyła!

Teatr Nowy w Zabrzu zaprezentował w tym roku 
dwa spektakle. Pierwszy „Chopcy z Roosevelta” i tu 
ogromny sukces Macieja Kaczora! – To moja osobista 
radość, bo docenienie mojej pracy na scenie – mówi 
Maciej Kaczor, który otrzymał pierwszą nagrodę ak-
torską za rolę w tym spektaklu. – „Chopcy z Roose-
velta” to połączenie moich dwóch pasji: aktorstwa 
i futbolu. Ta nagroda to coś, o czym nawet trudno 
było mi marzyć, a tu jury doceniło mnie, za co jestem 

bardzo wdzięczny – podkreśla Maciej 
Kaczor. Indywidualną nagro-

dę za swoją rolę otrzymała 
także Hanna Boratyń-

ska, wielka znakomi-
tość sceny Teatru 
Nowego. „Chopcy 
z Roosevelta” na 
podstawie książki 
Pawła Czado i ad-
aptacji Katarzyny 
Knychalskiej to 

historia o złotych 
latach słynnego klu-

bu piłkarskiego Gór-
nika Zabrze, ale to tak 

naprawdę opowieść bardzo 
lokalna, bliska zabrzanom, któ-

ra pokazuje, jak klub jest ważny dla 
mieszkańców. – Jestem absolutnie o tym przekonana 
i mogę to powiedzieć z całą świadomością i mocą, 
że Górnik Zabrze po prostu równa się Zabrze – 
stwierdza prezydent Zabrza Małgorzata Mańka 
Szulik. – To wyjątkowe miasto, wyjątkowy klub 
i śmiało można postawić znak równości pomiędzy 
tymi dwoma wartościami. Piękna opowieść, która 
mówi o tej drużynie, która porwała wszystkich 
i jestem przekonana, że spektakl powinien zobaczyć 
każdy kibic – kwituje Małgorzata Mańka-Szulik. I to 
się dzieje! Publiczność bowiem w trakcie spektaklu 
szalała na widowni, niczym na trybunach stadionu. 
Reżyser spektaklu Jacek Głomb odebrał nagrodę 
za otwarcie teatru dla niestandardowego odbiorcy. 

I mimo jako zagorzała antyfanka futbolu, po-
lecam gorąco ten spektakl. Powołany do składu 

zespół Teatru Nowego zagrał po mistrzowsku! I to 
trzeba zobaczyć!

Drugim spektaklem, którego premiera miała 
miejsce właśnie w trakcie Festiwalu Dramaturgii 
Współczesnej, była „Ucieczka” w reżyserii Krzysztofa 
Prusa, autorstwa Stanisława Bieniasza, inicjatora 
powołania festiwalu, znakomitego dramaturga, 
literata, pisarza. Wciśnięty w system PRL-u Rysiek 
Szyma szuka drogi ucieczki z matni, w której tkwi. 
Czy ją znajdzie?  Wybierzecie się koniecznie do 
Teatru Nowego w Zabrzu, by się o tym przekonać. 
Premiera zainaugurowała ponadto otwarcie Sceny 
Kameralnej, której nadano imię Stanisława Bieniasza. 
- To bardzo dobrze – mówi dyrektor naczelny Tea-
tru Nowego w Zabrzu Jerzy Makselon. – Stanisław 
Bieniasz, najbardziej znaczący dramatopisarz rodem 
ze Śląska, zabrzanin, najwięcej jego sztuk zostało 
zainscenizowanych, doczekało się znakomitych 
realizacji telewizyjnych - chociażby w reżyserii 
Kazimierza Kutza. No i inicjator naszego festiwalu 
ma rzeczywistą, realną zasługę w tym, że festiwal jest 
i odbywa się od 21 lat, a tak naprawdę trwa 22, bo rok 
pandemiczny tę przerwę spowodował. W 2020 roku 
festiwal się nie odbył - zaznacza dyrektor Makselon. 
Nie można też zapomnieć, że tegoroczna edycja 
z inauguracją Sceny Kameralnej pięknie wpisuje 
się w obchody 100-lecia Miasta Zabrze.

A jakie są moje nadzieje względem Festiwalu? Takie, 
by trwał i odbywał się rok rocznie, bo poza mądrością, 
ważnością, aktualnym uniwersalizmem, niesie ze sobą 
coś jeszcze: dla widza - jako wielka miłośniczka sztuki 
teatru, nie ukrywam, że pewnie nieprędko, a może 
i nigdy nie wybiorę się na spektakl do Gniezna, czy 
Szczecina. (Sądzę, że w podobnej sytuacji jest wiele 
widzów). Zabrzański festiwal tę możliwość daje. 
A dla wszystkich ludzi teatru to piękne spotkanie 
z twórcami – „kolegami” po fachu z całej Polski. To 
wartość wymiany uwag, doświadczeń, podpatrzenia, 
jak pracują, co i jak inscenizują. 

 XXI Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rze-
czywistość przedstawiona” Zabrze 2022 został do-
 nansowany z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu oraz przez Miasto Zabrze.
Protokoły jury, jury młodych, nagrody publiczno-

ści oraz nagrody indywidualne dostępne na https://
teatrzabrze.pl/werdykt-xxi-festiwalu/
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„Za treści zawarte w publikacji do  nansowanej ze środków WFOŚiGW 
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja”.

Pasja, zaangażowanie, determinacja i kon-
sekwencja. To niewątpliwie cechy wspólne 
laureatów najważniejszego w Polsce kon-
kursu ekologicznego, a mianownikiem jest 
tu ochrona środowiska, którą klamruje Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach.

Warto podkreślić tu ten wektor pasji, natomiast, jak 
zaznacza prezes WFOŚiGW Tomasz Bednarek, pasja ta 
nie dotyczy tylko osób  zycznych, ale także gmin, orga-
nizacji pozarządowych, czy inwestycji ekologicznych. 
– Od kilku lat doceniamy Zielonym Czekiem szersze 
spectrum podmiotów działających na rzecz ochrony 
środowiska, podejmujących inicjatywy edukacyjne 
w tym temacie. W sposób szczególny jednak oceniamy 
Kategorię Osobowość Ekologiczna i tu działalność 
tych osób – pasjonatów, którzy robią coś dobrego na 
rzecz ekologii i promują to szeroko – wyjaśnia Tomasz 
Bednarek. – Zielone Czeki dla samorządowców – to 
Kategoria Gmina Przyjazna dla Czystego Powietrza. Tu 
doceniamy te samorządy, które najaktywniej włączają się 
w walkę ze smogiem. Chcemy w ten sposób pokazać, że 
ten priorytet w tej działalności jest dla nas bardzo ważny. 
Kolejna Kategoria – Inwestycja Roku – przedsiębiorcy, 
samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe – które w danym 
roku realizowały najciekawsze przedsięwzięcia pod 
względem dbałości o ochronę środowiska, to bardzo 
konkretna kategoria. I ostatnia – skierowana do organi-
zacji pozarządowych – Kategoria dotycząca programów 
i akcji edukacyjnych, promująca i wskazująca właśnie 
te dobre kierunki ekologii – dodaje prezes WFOŚiGW.

Przypomnijmy, że Konkurs Zielone Czeki przez 
lata został rozszerzony właśnie wyłącznie poza osoby 
 zyczne i organizacje pozarządowe na te dotyczące in-

westycji i edukacji, promocji działań proekologicznych. 
Jak mówi Tomasz Bednarek, pomiędzy Funduszem, 
a Konkursem Zielone Czeki można postawić znak 
równości. – Zielone Czeki przyznawane są z okazji Dnia 
Ziemi, a historia konkursu to historia Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Od samego początku funkcjonowania Funduszu te 
nagrody są przyznawane i chcemy tę tradycję konty-
nuować – zaznacza Tomasz Bednarek.

W tym roku w Kategorii Osobowość Ekologiczna 
laureatkami Zielonego Czeku została Gabriela Ka-
czyńska i jej córka Maja Lipś, które na antenie Pol-
skiego Radia Katowice od ośmiu lat prowadzą audycję 
„Ekoranek” adresowaną do dzieci i z udziałem dzieci.  
Tworzą i kreują ekologiczny „teatr wyobraźni” swoim 
młodym słuchaczom. Taka ciekawostka: Maja zaczęła 
wspierać radiowo i ekologicznie swoją mamę, kiedy 
ukończyła cztery lata. Dziś ma już 12! Za pan brat 
zatem z ekologią? – Maja chyba nie do końca pamięta 
swoje początki w programie – uśmiecha się Gabriela 
Kaczyńska. -Zaczęła bardzo wcześnie i od zawsze jest 
z naszym mikrofonem w „Ekoranku”. Myślę, że teraz 
już bardziej zdaje sobie sprawę, w czym uczestniczy. 
Choć audycja ma charakter swobodny i luźny porusza 
jednak ważne zagadnienia, trudną tematykę, a działamy 
głównie w terenie, wchodząc w tłum dzieci i to jest już 
zupełnie niełatwe, bo dzieci to najbardziej wymagający 

odbiorcy, współpracownicy, ale jest to na pewno nauka 
poprzez zabawkę – mówi Gabriela Kaczyńska. 

Goczałkowice Zdrój zostały nagrodzone Zielonym 
Czekiem w Kategorii Gmina Przyjazna dla Czystego 
Powietrza. – W związku z tym, że to miejscowość 
zdrojowa, to zawsze przywiązywaliśmy ogromną wagę 
do czystego powietrza – mówi wójt gminy, Gabriela 
Placha. – Podejmujemy szereg działań, inwestycji skie-
rowanych na ochronę środowiska. Jesteśmy dumni z tej 
nagrody, ona nas uskrzydla i zobowiązuje do kolejnych 
przedsięwzięć w zakresie ekologii i czystego powietrza. 
Jak mówi Gabriela Placha, budującym jest fakt, że 
świadomość mieszkańców gminy stale wzrasta. Widać 
duże zainteresowanie wymianą starych pieców – tak 
zwanych kopciuchów. – Bardzo wiele gospodarstw 
wymieniło te stare kotły: węglowe na gazowe, czy 
też inne ekologiczne. To wciąż się dzieje i edukujemy 
w tym temacie bardzo intensywnie i od wielu lat. No 
jako uzdrowisko jesteśmy zobligowani, by przedsta-
wiać w Ministerstwie Zdrowia operat uzdrowiskowy, 
w którym są nasze parametry. Tak że nie jest to dla nas 
temat nowy. I ponad 600 inwestycji na rzecz poprawy 
czystego powietrza udowadnia to, jak bardzo goczałko-
wiczanie są świadomi tematu. A jak to działa najlepiej? 
Szeptany marketing. Sąsiad podpatruje u sąsiada, że 
ten wymienił i jest lepiej, że można, dowiaduje się co, 
jak i sam składa wniosek – stwierdza Gabriela Placha.

Z gminą Goczałkowice mocno i efektywnie współ-
pracuje pszczyńskie Stowarzyszenie „Nie dokarmiaj 
smoga”. Nagrodzone w Kategorii dotyczącej programów 
i akcji edukacyjnych. -  Zdecydowana poprawa i te 
działania edukacyjne, informacyjne przynoszą efekt. 
Były bannery, organizujemy też różne happeningi, 
które pokazują, jak smog wpływa środowisko, a tym 
samym na nasze zdrowie. Jednym z nich była instalacja 
– wielkie płuca, które „oddychały” tym powietrzem 
i w ten sposób mieszkańcy mogli zobaczyć, czym oni 
naprawdę oddychają i to chyba tak najbardziej tra  ło 
do ich świadomości, bo zobaczyli, czym pokryta była 
potem instalacja – mówi prezes Stowarzyszenia „Nie 
dokarmiaj smoga” Aleksandra Antes-Szewczyk. 

I nad Gliwicami z pewnością mamy czystsze po-
wietrze, a to dzięki Inwestycji Roku. – Z pewnością 
tak jest - mówi prezes Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Gliwicach Krzysztof Szaliński. – Bardzo 
ważna inwestycja nie tylko dla mieszkańców Gliwic, 
ale i całej Aglomeracji. Największa bowiem w historii 
51 lat istnienia naszego przedsiębiorstwa! Instalacja 
pod nazwą odsiarczanie i odazotowianie, oczyszcza 
gazy z kotłów węglowych – nie tylko odsiarczająca 
i odazotowująca, ale odpylająca, odparowująca, od-
 uorowująca spaliny. Tych chemicznych związków jest 

całe mnóstwo. Wśród tej całej Tablicy Mendelejewa 
jest tego dużo więcej. Tłumacząc – jesteśmy w stanie 
od  ltrować, wyłapać nawet 100 procent zanieczyszczeń, 
te niebezpieczne związki, które działają na człowieka 
w sposób niepożądany. Puenta jest taka, że bez tej 
instalacji jakość powietrza byłaby znacznie gorsza – 
tłumaczy Krzysztof Szaliński. 

Ekologiczna instalacja to Zielony Czek w Kategorii 
Inwestycja Roku.
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Kiedy rozmawialiśmy przez telefon, 
próbując umówić się na wywiad, mia-
łam to szczęście „złapać” Pana pomię-
dzy próbą, a spektaklem? Chyba dzieje 
się! Czy można powiedzieć zatem, że 
obecnie teatr determinuje Pana życie 
zawodowe? No bo jak „wklikamy” w In-
ternet Bogdan Kalus, to wyskakuje tyle 
tytułów  lmów i seriali, że chyba nie ma 
dziś takiego, w którym Pan by się nie 
pojawił. I to zarówno komediowych, 
obyczajowych, ale są też i dramaty, 
przygodowe. 

Teatr zawsze był dominującą częścią 
mojego zawodu. Filmy czy seriale były, 
i są jedynie dodatkiem do spektakli. 
Oczywiście  lmy, a zwłaszcza seriale, 
przynoszą popularność, która z kolei 
przekłada się na propozycje teatralne, bo 
w dzisiejszych czasach do teatru chodzi 
się na „gęby”, a później dopiero na tytuł, 
czy konkretny teatr. Takie prawa rynku. 
Co do tych seriali, to jest wiele w których 
nie zagrałem… A chciałbym… 

To są bardzo popularne seriale, co-
dzienne, chętnie oglądane, lubiane. 
Pan może swobodnie chodzić ulicą? 
Zaczepiają Pana i prozą o autograf?

Owszem zdarzają się takie sytuacje. 
Oczywiście najczęściej ludzie wspominają 

„Ranczo”, ale także wracają do „Świętej 
wojny”. 

Rozpoznawalność przyniosło Panu 
właśnie „Ranczo”? To był i nadal jest 
serial już kultowy! 

Właśnie ta rozpoznawalność, czy po-
pularność, którą przyniosło mi „Ranczo”, 
jak każdy kij ma dwa końce. Z jednej 
strony, jak wspomniałem wcześniej prze-
łożyło się to na propozycje teatralne, 
a z drugiej strony zostałem w jakiś sposób 
„zaszu  adkowany” i przez kilka lat po 
zakończeniu zdjęć do „Rancza”, robiłem 
serialowo bardzo niewiele. Dopiero od 
ubiegłego roku coś się ruszyło. 

A co ze słynnym Mamrotem? Jak to 
smakuje? 

W naszych Mamrotach, które piliśmy 
pod sklepem, była woda z sokiem. Nato-
miast jak smakuje prawdziwy nie spraw-
dzałem. Raz otworzyliśmy prawdziwego 
Mamrota na planie, przypadkiem zresztą, 
i zapach tego „trunku” skutecznie mnie 
do niego zniechęcił. 

„Ranczo” to chyba jeden z takich 
seriali, gdzie ekipa na planie znako-
micie się bawi? 

No właśnie muszę zaprzeczyć. Jest takie 
stare powiedzenie: ”Im śmieszniej na pla-
nie, tym smutniej na ekranie”. Staraliśmy 
się tonować nasze emocje, chociaż fak-

tycznie czasami nas ponosiło. Na planie 
„Rancza” doskonale wiedzieliśmy, kiedy 
mamy czas na solidną pracę, a kiedy mo-
żemy pożartować. 

Pamiętam, że kiedy ostatnio mia-
łam przyjemność spotkać się z Panem, 
to na topie był „Klub włóczykijów”. 
Czekaliśmy na premierę. Tych klubów 
coś sporo, bo tu włóczykije, tu mężusie? 

Faktycznie mały zbieg okoliczności. 
W styczniu 2013 roku odbyła się premiera 
spektaklu pt. ”Klub mężusiów” w Teatrze 
Capitol, po którymś ze spektakli spotka-
łem się z Tomkiem Szafrańskim, reżyse-
rem „Klubu włóczykijów’ i zaproponował 
mi rolę w tym  lmie. Ogoliłem głowę na 
łyso, przytyłem kilka kilogramów i kiedy 
właśnie miały ruszyć zdjęcia, okazało się, 
że jakiś sponsor się wycofał i musieliśmy 
przełożyć zdjęcia o rok. A, że w mię-
dzyczasie robiłem „Ranczo” - stąd łysy 
Hadziuk w dwóch sezonach „Rancza”. 

Wróćmy teraz na chwilę do począt-
ków Pana kariery aktorskiej. Zaczęło się 
od teatru jednak. Teatru Korez, którego 
spektakle z Pana udziałem wspominam 
z prawdziwym sentymentem. Pierwszy 
raz bowiem widziałam Pana na scenie 
w auli swojego liceum. I tak mi się po-
dobało, że mimo wielu ról  lmowych, 
serialowych, teatralnych, to Bogdan 
Kalus dla mnie to zawsze Korez! Świet-
ny, dawny Korez. Pan, Robert Talarczyk 
i Mirosław Neinert. Tak zaczynaliście? 

Początek Korezu to Grzegorz Wol-
niak, Michał Bryś i ja. Po kilku miesią-
cach okazało się, że Michał dostał się do 
PWST w Krakowie i wtedy pojawił się 
w Korezie Mirek Neinert, którego zna-
liśmy z Grzegorzem. Potem dochodzili 
kolejni aktorzy m.in. Ela Okupska, Piotr 
Warszawski, odszedł Grzegorz, a Robert 
Talarczyk pojawił się dużo później, chyba 
w 2001 roku? Ale faktycznie zaczynaliśmy 
od grania w liceach. Graliśmy po 30-40 
spektakli miesięcznie, jeździliśmy po 
Polsce moją Ładą, albo Fiatem 125 Kombi 
Grzegorza… Wariackie czasy.

Po drodze był też Teatr Telewizji, 
Teatr Polskiego Radia? 

Teatr Telewizji i Teatr Polskiego Radia 
to już po przeprowadzce do Warszawy, 
bo przez wiele lat dojeżdżałem z Warsza-
wy do Korezu. Ciekawe doświadczenia. 
Ostatnio niestety musiałem odmówić 
zagrania w kolejnym spektaklu Teatru 
TV, gdyż terminy się pokryły. Szkoda… 

A czy to jest może tak, że najpierw był 
teatr, a przeprowadzka do Warszawy, 
zaowocowała wejściem do świata  lmu, 
serialu? Chociaż pewnie nie, bo jednak 
i w stolicy wchłonął Pana Teatr Capitol? 

To nie do końca tak było. W 2002 roku 
otrzymaliśmy wraz z Mirkiem Neiner-
tem zaproszenie na zdjęcia próbne do 
 lmu pt. „Biała sukienka” w reżyserii 

Michała Kwiecińskiego. Nie robiliśmy 
sobie żadnych nadziei, ale ku mojemu 
zaskoczeniu, zaproponowano mi jedną 
z głównych ról w tym  lmie. Po pre-
mierze „Białej sukienki” zadzwonili 
do mnie Radosław Piwowarski i ś.p. 
Piotr Szulkin z propozycjami zagrania 
w ich  lmach. Czyż mogłem się nie zgo-
dzić? Później jeszcze doszedł do tego 
sitcom „Dziupla Cezara” dla TV Polsat, 
a w sitcomie pracuje się co najmniej 
5 dni w tygodniu, więc musiałem się 
przenieść do Warszawy. Potem propo-
zycje się sypały jak z rękawa, aż przyszło 
„Ranczo” i wiedziałem, że już chyba tu 
zakotwiczę na dłużej. W Teatrze Capitol, 
praktycznie jestem od początku jego 
istnienia czyli od 2008 roku. 

Tyle form twórczości aktorskiej! Któ-
raś jest bardziej ulubiona, dominująca? 

Jak już wspomniałem na początku 
wywiadu teatr, teatr i jeszcze raz teatr!!! 

Dziś na stałe w stolicy, na rodzinny 
Śląsk Pan jednak powraca od czasu do 
czasu, grywając między innymi spek-
takle. Niedawno miałam nadzieję, że 
spotkam Pana na 45-leciu Szkoły Pod-
stawowej nr 18 w Chorzowie (niegdyś 
Gimnazjum nr 8), jako absolwenta 
honorowego, a tu niestety. Natomiast 
już niebawem w Miejskim Centrum 
Kultury imienia Henryka Bisty w Ru-
dzie Śląskiej poprowadzi Pan wspól-

nie z Grzegorzem Poloczkiem Galę 
„Hanysy”! 

Tak, to prawda… Na Jubileusz szkoły 
nie udało mi się dojechać, ale na „Hany-
sach” już będę na 100 procent…. 

Jaka była pierwsza Pana reakcja na 
zaproszenie do współgospodarzenia 
na tej Gali? 

Ponieważ Grzegorz złożył mi tę pro-
pozycję w czerwcu, zdążyłem poprosić 
dyrekcję Teatru Capitol o nieplanowanie 
mnie w repertuarze na dzień 11 listopada. 
Nie mówiąc o tym, że to dla mnie wielki 
zaszczyt. 

Kolejna wizyta w Rudzie, MCKu już 
15 grudnia. Publiczność Kawiarenki 
Artystycznej już czeka na Pana. A co 
poza tym? 

28 października miała miejsce pre-
miera w Teatrze Kamienica czyli drugim 
teatrze w Warszawie, w którym będę grał. 
Spektakl nazywa się „Niespodzianka”. Nie 
jest to nowe przedstawienie, ale zmieniam 
w obsadzie Pawła Burczyka. Poza tym 
gram w Capitolu, jeżdżę po Polsce z 3 
spektaklami: „Przygoda z ogrodnikiem”, 
„Prezent urodzinowy” i „Między płotem 
a kowadłem”. W styczniu premiera  lmu 
pt.” Radio story”, w którym zagrałem 
jedną z głównych ról. Na szczęście mam 
co robić i bardzo się z tego cieszę. 
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No tak to mogłabym biegać bez 
końca! Wszystkie trofea dla najlep-
szego maratończyka byłyby moje. 

Mimo, że w udziale przypadło mi czyta-
nie ballady „Pierwiosnek”, a ze mnie taki już 
„wiosnek” bynajmniej nie pierwszy (chyba 
taki po Świętym Marcinie), bo „Ni to kolory 
jutrzenki, Ni zawoje tulipana, Ni lilijowe, 
Ni róży pierś malowana” i raczej bliżej mi 
do Pani Twardowskiej, to o dziwo nikt nie 
umarł ze śmiechu, słysząc: „Mnie, wiosny 
młodej aniołka”. Sama za to niemal umar-
łam, kiedy dowiedziałam się: „Pani Haniu, 
wybrałam dla Pani balladę „Pierwiosnek” 
– oznajmiła mi Iza Jezierska, koordynatorka 
realizacji projektu „Romantyczność 2022” 
w Miejskim Domu Kultury „Koszutka”. 
Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mi-
ckiewicza odbyło się w Filii placówki „Dąb”. 
I zostałam zaproszona do udziału nie tylko 
jako patron medialny, ale i czytająca! No 
i dobra. „Swojego” „Pierwiosnka” przyjęłam 
z godnością, natomiast samo wydarzenie 
tak bardzo mocno konweniuje z moją ma-
rzycielską naturą, że bycie w tym projekcie 
to radość i wyróżnienie! Jako absolutna 
miłośniczka twórczości Mickiewicza, w ma-
ratonie czytania jego utworów mogę brać 
udział bezustannie!

Skąd tak zacne wydarzenie, jak „Maraton 
Ballad i Romansów”? A no tak się składa, 
że dokładnie w 1822, a więc dwieście lat (!) 
temu zostały wydane „Ballady i Romanse” 
Adama Mickiewicza, które zapoczątkowały 
polski romantyzm. W związku z tym, rok 
2022 został o  cjalnie ogłoszony Rokiem Ro-
mantyzmu Polskiego! Jak mówi Izabela Je-
zierska, Miejski Dom Kultury “Koszutka” w 
swojej siedzibie na Koszutce oraz w  lii 
Dąb już od czerwca tego roku realizuje 
wraz z uczestnikami warsztatów kampanię 
„Romantyczność ‘22”, którą można śledzić 
w social mediach. -  200-lecie od pierwszego 
wydania „Ballad i Romansów” - manifestu 
polskiego romantyzmu, wydanych w Wilnie 
– mówi Izabela Jezierska. - Skoro mamy Rok 
Romantyzmu Polskiego, to postanowiliśmy 
też coś w związku z tym przedsięwziąć. Wy-
myśliliśmy projekt, który zakładał realizację 
różnego typu działań, aktywności eduka-
cyjnych – wyjaśnia koordynatorka Projektu 
„Romantyczność ‘22”. – Nasz projekt został 
zaakceptowany w Ministerstwie Kultury 
Dziedzictwa Narodowego. Otrzymaliśmy 
grant i rozpoczęliśmy realizację – dodaje. 
Projekt obejmował ponad 20 warsztatów 
m.in.: teatralnych, plastycznych i animacji 
poklatkowej z dziećmi i młodzieżą. „Mara-
ton Ballad i Romansów” to  nał, w którym 
poza czytaniem i improwizacją utworów 
odbył się pokaz premierowy krótkiej ani-
macji „Dziecięcej Wytwórni Filmowej Ro-
mantyczność”. – To wszystko zadziało się 
latem,  a jesienią przyszedł czas na uroczysty 
 nał. To dla nas – wszystkich pracowników 

MDK-u prawdziwe święto. Ten wieczór: 
Maraton Ballad i Romansów. W jego trak-

cie swoje czytanie, inscenizacje utworów 
Mickiewicza zaprezentowali uczestnicy 
naszych warsztatów, ale także zaproszeni 
goście: aktorzy, edukatorzy teatru, lite-
raci, pisarze, muzycy i znane osobistości 
Katowic oraz osoby, które się zgłosiły – 
podkreśla Izabela Jezierska.

Wydarzenie ze wszech miar wyjątkowe, 
magiczne, które utwierdza mnie w prze-
konaniu, że twórczość słynnego wieszcza 
ktoś jednak docenia, skoro rok 2022 to 
Rok Romantyzmu Polskiego i choć epoka 
mieni się różnymi odcieniami literatury 
nie tylko autorstwa Mickiewicza, to utwory 
te nadal twórców inspirują – w formie 
mniej, lub bardziej tradycyjnej, ale jed-
nak. A kto dziś wielokrotnie bierze na 
warsztat teksty powstające na bieżąco? 
Bez nazwisk i tytułów, by nikomu nie było 
przykro. Czyżby zatem w wyśmiewanych 
niejednokrotnie wiankach i bosych sto-
pach było coś ponadczasowego? Jak się 
okazuje, to ten Mickiewicz chyba nie pisał 
aż takiego bełkotu? Proszę pamiętać – 200 
lat! I wciąż na topie! – Młodzież świetnie 
odnalazła się w tych utworach i wspaniale 
zaprezentowała je na scenie. Przyznaję, że 
ci młodzi ludzie zaskoczyli mnie. Mimo 
tego, że dziś młodzież jest raczej wirtualna, 
jednak wartości takie jak przyjaźń, miłość 
oraz silne relacje międzyludzkie jakie niosą 
ze sobą „Ballady i Romanse” są dla nich 
ważne, również w kontekście współczes-
nego kontaktu człowieka z naturą, światem 
przyrody . To wyszło nie tylko w trakcie ich 
czytania, ale całych warsztatów. Myślę, 
że te teksty mimo upływu czasu, języka 
którym są pisane, są dla nich zrozumia-
łe, a nawet ciekawe i czują je  – zaznacza 
Izabela Jezierska.

Dla wszystkich szyderców mam radę! 
Napiszmy najpierw choćby podobne dzieła 
(specjalnie używam tego słowa!), napiszmy 
cokolwiek, po co reżyserzy, aktorzy, poeci 
i szeroko rozumiani twórcy świata kultury 
sięgają tak chętnie! A potem porównujmy, 
oceniajmy, bagatelizujmy, albo miażdżmy. 
Wbrew pozorom, napisanie (to już poza 
balladami romansami) epopei narodowej 
sylabotonikiem wcale nie jest takie proste.

Zachwycają nas losy młodego i dorasta-
jącego czarodzieja i innych władców, bo 
magicznie, efektownie, widowiskowo, ale 
już opary znad Świtezi – niekoniecznie, 
a jakaż dramatyczna opowieść. Niemal na 
miarę tej z Mordoru! Lepsza, bo sięgają-
ca jednak wydarzeń z historii Polski. Dla 
mnie utwory epoki romantyzmu to magia 
absolutna, pobudzająca genialnie wyobraź-
nię, która pozwala na chwilę odrealnić się, 
zwolnić i przystanąć! No cóż… Przyznaję, 
że czucie i marzenia silniej przemawiają do 
mnie, niż mędrca szkiełko i oko. 

„Projekt Romantyczność ‘22” do  nanso-
wano ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących ze 
środków z Funduszu Promocji Kultury” 



Ryba bardzo smaczna mało ości bardzo białe mięso
i prosta w przygotowaniu.
Ja polecam kupić sandacza w całości.
Potrzebne produkty:
sandacz 1 sztuka
masło klarowane klub zwykłe 100 g
por 2 sztuki
sól
pieprz cytrynowy
olej 150 ml
wino białe wytrawne najlepiej o cytrusowej nucie
150 ml
mąka do oprószenia ryby
śmietana creme fresh (opcjonalnie)

Przygotowanie jest bardzo proste:
Rybę oczyścić z łusek wypatroszyć, dobrze umyć.
Podzielić na porcje w dzwonki o grubości 4 centyme-
trów, rybę posolić i posypać pieprzem cytrynowym.
W międzyczasie przygotowujemy pory. Wybieramy
jej białą część. kroimy porę wzdłuż i dobrze płu-
czemy pod bieżącą wodą aby usunąć drobiny ziemi.
Następnie porę kroimy w paseczki. Roztapiamy masło
( najlepiej klarowane ) wrzucamy na nie pokrojona

porę delikatnie solimy i doprowadzamy do zeszklenia
się warzywa.

Naszego sandacza oprószamy mąką i smażymy z każ-
dej strony na dobrze rozgrzanym oleju. Następnie
usmażoną rybę przekładamy do rondelka dodajemy
zeszkloną porę podlewamy białymwytrawnymwinem,
przykrywamy i dusimy pod przykryciem około 7 minut.

Nasz sos możemy podciągnąć śmietaną najlepiej creme
fresh która daje delikatny posmak kwaskowatości.
Naszego sandacza podajemy z ziemniakami z wody
lub ryżem ugotowanym na sypko i dowolna surówką
lub blanszowanymi warzywami.

Jeżeli nie uda nam się dostać sandacza w całości to
możemy nasze danie przygotować z powszechnie
dostępnych filetów.

Życzę miłej pracy i smacznego posiłku
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W tym miesiącu pragnę  Państwu polecić rybkę, moim zdaniem
najlepszą rybkę, która żyje w naszych wodach.
Sandacz, bo o nim piszę...
A  moje danie to sandacz duszony w porach

LANGFORT POLECA:

Każdy z nas pragnie być szczęśliwy, 
mieć stale pozytywny nastrój, nie prze-
żywać smutków i stanów przygnębienia. 
Marzymy o życiu radosnym, bez szarości 
i chandry. Czujemy się być zmuszeni żyć 
szczęśliwie i w wszelkiej pomyślności. 

Czy to jest możliwe? 

Stan wiecznego zadowolenia, dobro-
stanu, przyjemności i euforii jest awy-
konalny. Jest niemożliwy zarówno od 
strony  zjologicznej i psychicznej. Żaden 
organizm nie zniósłby ciągłej eutro  i, 
radości i zadowolenia. Nikt z nas nie 
może czuć się stale pogodnym, a szczęście 
nie może być stanem permanentnym.

Smutek, przygnębienie i negatywne 
myśli, bądź poczucie klęski są natural-
nymi objawami naszego codziennego 
życia, są adekwatną odpowiedzią na 
wydarzenia, których doświadczamy. 
Przecież nie wszystko nam się udaje, 
a czasem popełniamy błędy i ponosimy 
bolesne porażki. To normalne, że do-
świadczenie straty i załamania wywołuje 
w nas smutne odczucia i przykre emocje, 
które   sygnalizują nam oraz innym, że 
przeżywamy trudne chwile, a w naszym 

życiu wydarzyło się coś niedobrego. Jed-
nak niezwykle potrzebny nam smutek 
może przejść w depresję, wtedy sytuacja 
emocjonalna  staje się nie do zniesienia 
i wymaga systemowego leczenia.  

Depresja jest jedną z najpowszechniej-
szych chorób dzisiejszych czasów, stale 
zapadają na nią coraz  młodsze osoby 
i nieustająco zwiększa się ilość osób wy-
magających pomocy ze strony systemu 
ochrony zdrowia. A ten jak wiemy jest 
niewydolny i leczenie psychiatryczne, 
szczególnie to przeznaczone dla dzieci 
jest dość mocno ograniczone, a w nie-
których obszarach naszego kraju, wręcz 
niedostępne.  

WHO szacuje, że depresja będzie 
drugą, po chorobach układu krążenia 
najczęściej występującą  chorobą. Zacho-
ruje  na nią  wiele milionów ludzi, którzy 
będą cierpieć, przeżywać ból psychiczny 
i  zyczny, izolować się od świata i tracić 
nadzieję na lepsze życie. Będą wymagali 
profesjonalnego leczenia, aby móc wrócić  
do normalnego życia.

Depresja występuje pod wieloma po-
staciami, jest bardzo poważnym stanem 
chorobowym. Wiele zależy od nasilenia 
choroby, jednak zawsze daje objawy, 

które są niepokojące dla otoczenia, 
a chorująca osoba czuje, że „świat i ona 
sama są beznadziejni”. Towarzyszy jej  
poczucie bezsensu życia, braku energii 
i straconych szans. Wykazuje zabu-
rzenia w koncentracji uwagi i spadek 
efektywności pracy. Pojawią się także 
objawy z kręgu funkcji fizjologicznych 
i somatycznych. Chorujący mówią o za-
burzeniach snu, bezsenności, rano bu-
dzą się niewyspani i bez siły. Często 
występują dolegliwości bólowe, głowy, 
karku, pleców, brzucha, stawów i bóle 
w krzyżu. Zwykle także pojawia się 
spadek łaknienia, ale może być także 
odwrotnie, osoba przesypia kilkanaście 
godzin dziennie i się objada.

Wszystkie te objawy będą się pogłę-
biały i bez odpowiedniego wsparcia oraz 
leczenia ze strony specjalisty, mogą się 
tragicznie zakończyć: wyrzuceniem  
z pracy, przerwaniem nauki, załamaniem 
życia osobistego, zniszczeniem rozwoju 
kariery zawodowej i niestety myślami 
samobójczymi, a nawet samym aktem 
odebrania sobie życia. Czasem chorzy, 
pod namową otoczenia, podejmują próby 
samodzielnego wyjścia z kryzysu. Wtedy, 
w celu złagodzenia objawów sięgają po 

alkohol i środki psychoak-
tywne, co niestety tylko po-
garsza sytuację i jest prostą 
droga do uzależnienia.

Warto także podkreślić, 
że prawdziwa choroba nie 
minie sama. 

Najpoważniejszym pod wzglę-
dem skutków jest pojawienie się 
myśli i skłonności samobójczych. Nie-
stety zdarza się , że chorująca osoba nie 
wytrzymuje bólu i postanawia uwolnić 
swoje otoczenie, ale także siebie samą od 
doznawanych cierpień. Wtedy słyszymy 
w mediach m.in. o matkach, które za-
bijają swoje dzieci, młodych ludziach, 
połykających tabletki, lub innych tra-
gicznych wydarzeniach. Zawsze jest to 
bolesne, gdyż wszystkie te osoby można 
byłoby uratować, stosując odpowied-
nie leczenie. Współczesna medycyna 
i psychologia  potra  ą zaproponować 
właściwe leczenie, czy to farmakologiczne 
czy psychoterapeutyczne. 

Pamiętajmy, depresja to choroba, 
i tak jak każda inna, wymaga leczenia.  
Natomiast nieleczona doprowadza do 
poważnych stanów zarówno w sferze 
psychicznej,  zjologicznej, zawodowej 

i społecznej. Niepodjęcie adekwatnych 
działań, może doprowadzić do śmierci. 

Z statystyk wynika, że co piąty Po-
lak wykazuje objawy depresji. Dlatego 
ważne jest szerzenie wiedzy na temat 
pro  laktyki i leczenia tej choroby. Warto 
także pamiętać, że depresja może dotknąć 
każdego , niezależnie od wieku i statusu 
społecznego, a skutki choroby odciskają 
się na całych grupach społecznych. 

Dlatego, jeśli czujesz, że możesz wy-
kazywać objawy depresji, zwróć się na-
tychmiast do swojego lekarza. Nie czekaj 
i zadbaj o swoje zdrowie. Natychmiast.  



UWAGADZIELNICA KRASOWY‼
Cieszymy się, że możemy poinformować o rozpoczęciu inwestycji
w ulicy PCK (Przetnica).
Lokalizacja:
- odcinek od ul. Franciszka Kościelniaka
do ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 123 - Etap 1

- do ul. Ziołowej - Etap 2.
Zakres prac obejmuje przebudowę sieci wodociągowej o długości
1,3 km. Inwestycja pozwoli na:
- zapewnienie niezawodności systemu dystrybucji wody
- zachowanie wysokiej jakości mysłowickiej kranówki
Za wszystkie niedogodności przepraszamy.

ŁAP DESZCZÓWKĘ
I ZBUDUJ OGRÓD
DESZCZOWY 
Z METROPOLIĄ GZM
Do 4 listopada może-

cie składać deklaracje
udziału w programie
„Metropolitalne ogro-
dy deszczowe”.
W ramach programu

organizowane będąWar-
sztaty tworzenia ogro-
dów deszczowych.
- na terenach ogólnodostępnych usytuowanych przy osied-

lach, wspólnotach, przy instytucjach, uczelniach wyższych,
jednostkach budżetowych oraz znajdujących się w obszarze
zwartej zabudowy lub przylegających do terenów mocno
zurbanizowanych
- posiadających dostęp do wody opadowej z dachu zapew-

niający jej grawitacyjny spływ na teren na którym zostaną
przeprowadzone warsztaty
- zapewniających możliwość gromadzenia deszczówki w zbior-

nikach np. z systemu rynnowego celem wykorzystania na terenie,
gdzie zostaną przeprowadzone warsztaty w części praktycznej
- Zgłaszającymi Uczestników do Programu mogą być wspól-

noty mieszkaniowe, placówki oświatowe, osoby fizyczne,
organizacje pozarządowe, które reprezentowane będą przez
zgłaszających do udziału.
Więcej informacji znajdziecie tutaj: h�ps://bip.metropo-

liagzm.pl

DOŁĄCZ DO NAS!
Szukamy Pracownika magazynu Działu Zakupów
i Gospodarki Magazynowej
OCZEKIWANIA:
• posiadanie wykształcenia minimum zawodowe
•mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy
na magazynie
• wykazanie chęci do pogłębienia wiedzy, do-
świadczenia oraz podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych
• znajomość gospodarki materiałowej w sieci
wodociągowo - kanalizacyjnej
• podstawowe umiejętności obsługi komputera
• znajomość pakietu programu Office Excel, Of-
fice Word

• brak przeciwwskazań do wykonania prac fi-
zycznych
• gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym
Do głównych zadań i obowiązków pracownika
należeć będzie:
• przyjmowanie i wydawanie materiałów
• Kontrola stanów magazynowych
• kontrola jakości materiałów
• dbałość o ład i porządek w magazynie oraz
stanowisku pracy
• kompletowanie i składanie zamówień
• zapewnienie sprawnego i bezpiecznego prze-
pływu materiałów przez magazyn
• wykonywanie pomocniczych prac magazyno-
wych
• prowadzenie dokumentacji magazynowo - księ-
gowej
• przeprowadzanie inwentaryzacji magazynowej
• przyjęcie wspólnej odpowiedzialności mate-
rialnej
Ponadto kandydat ubiegający się o w/w sta-
nowisko do pracy powinien wykazywać cechy
uczciwości, odpowiedzialności, sumienności,
systematyczności, obowiązkowości, umiejący
tworzyć atmosferę wzajemnej pomocy i zrozu-
mienia w swoim zespole.

CVprosimy przesłać drogą elektroniczną na adres:
mkomander@mpwikmyslowice.pl
Kontakt telefoniczny: 515 999 100
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NAWILŻANE CHUSTECZKI I RĘCZNIKI KUCHENNE SĄ
BARDZO SZKODLIWE DLA NASZYCH KANAŁÓW ŚCIE-
KOWYCH.
Nasi klienci naprawdę mogą nam pomóc, jeśli nie będą ich

spłukiwać w toalecie?. Zmniejszy to liczbę zatorów i ryzyko
podtopień w domach, firmach i środowisku naturalnym.
Pamiętajmy zatem o zasadzie: DO TOALETYWYRZUCAMY
TYLKO PAPIER TOALETOWY!

WODĘOPADOWĄMOŻNA I NALEŻYZATRZY-
MAĆ W MIEJSCU OPADU I TAM ZAGOSPO-
DAROWAĆ.
Może ona po prostu wsiąknąć w glebę, odbu-

dowując w ten sposób zasoby wód podziemnych.
Takie działanie jest możliwe dzięki wykorzystaniu
STUDNI CHŁONNYCH.
Głównym zadaniem STUDNI CHŁONNYCH

jest magazynowanie, a następnie rozsączanie
zgromadzonej wody do gruntu. Woda deszczowa
z dachu doprowadzana jest rurą spustową do
studni, gdzie jest magazynowana, a następnie
sukcesywnie rozsączona do gruntu.
KORZYŚCI ZASTOSOWANIA URZĄDZENIA:
możliwość równomiernego odprowadzania wody

do głęboko zalegających warstw przepuszczal-
nych gruntu;
nie zajmuje dużo powierzchni użytkowej;
łatwy i szybki montaż;
nie utrudnia ruchu pieszych i może być stosowana na powierzchniach utwardzonych;
łatwa w eksploatacji, wymaga gruntownego oczyszczania raz na 10 lat;
możliwość stosowania na terenach, na których nie ma odbiornika lub gdy istniejący ma zbyt małą prze-

pustowość.
STUDNIA CHŁONNA musi sięgać od powierzchni ziemi do warstwy przepuszczalnej. Odległość

między dolną częścią studni a poziomemwód gruntowych nie może być mniejsza niż 1,5 m. Minimalna
odległość studni chłonnej od budynku to 2 m. W celu zwiększenia przeciekania na ściankach dolnego
kręgu można nawiercić otwory o średnicy 1–2 cm.
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SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA:Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...

 

Na jesienne popołudnia Siemianowickie Centrum 
Kultury przygotowało sporo ciekawych koncer-
tów, wśród których każdy powinien znaleźć coś 
dla siebie.

 
SCK- BYTKÓW, 12. 11., GODZ. 19.00:
IGOR HERBUT – WOKALISTA ZESPOŁU

LEMON
Wyjątkowym kameralny solowy koncert. Jak pisze 

sam artysta, podczas solowej trasy: „będę grał na pianie 
i opowiadał, a później będziemy mogli porozmawiać 
sobie o różnych sprawach. Nie mogę obiecać, że takie 
godzinne spotkanie naszpikowane moimi emocjami, 
intymnością i liryką Was nie zawiedzie i nie znudzi, 
ale obiecuję, że dam z siebie wszystko.”.

SCK- WILLLA FITZNERA, 20. 11.,
GODZ. 17.00: JUBILEUSZOWYPROGRAM
„30-LECIE KABARECIE”

Zapraszają: Grzegorz Poloczek wraz z Kasią Piowczyk 
i Bartosem. Koncertowe spotkanie z artystą wypełnione 
będzie  autorskimi monologami, dowcipami i piosenka-
mi, przy których w większości można płakać ze śmiechu, 
a momentami ocierać łzy wzruszenia. Swoją działalność 
Grzegorz Poloczek traktuje wyjątkowo profesjonalnie 
gdyż uważa, że kabaret w równym stopniu powinien 
rozśmieszać i budzić re  eksję.

SCK- JARZĘBINA, 21. 11., GODZ. 17.00:
MARIUSZ KALAGA
Piosenkarz obdarzony wspaniałym głosem, czę-

sto nazywany „Roy’em Orbisonem znad Wisły”, ale 
doskonale także znany miłośnikom muzyki country! 

SCK- PARK TRADYCJI, 25. 11., GODZ. 18.00:
VIII MICHAŁKOWICKIE BLUESOWANIE
IM. JANA „KYKSA” SKRZEKA.
Podczas imprezy wystąpią: Śląska Grupa Bluesowa 

oraz znakomita wokalistka Ewa Uryga. 

SCK- ZAMECZEK, 27. 11., GODZ. 16.00:
PRZEBOJE AL BANO I ROMINY POWER

Wielbicieli włoskiej piosenki nie może zabraknąć 
na koncercie w wykonaniu duetu An Dreo e Karina, 
Podczas koncertu nie zabraknie takich przebojów jak 
„Felicita”, „Ci Sara” czy „Volare”. 

SCK- BYTKÓW, 9. 12., GODZ. 19.00:
ZESPÓŁ IRA
IRA to jeden z najsłynniejszych zespołów w historii 

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

Bilety na wszystkie imprezy dostępne są w kasach 
obiektów Siemianowickiego Centrum Kultury oraz 
on-line na www.bilety.siemck.pl

Jakla, purpurka, merynka – zapomniane części garde-
roby, które dla naszych śląskich prababek były miarą ich 
statusu materialnego i wyznacznikami tożsamości ożywają 
ponownie! A wszystko za sprawą unikatowej w skali kraju 
wystawy etnogra  cznej „Skarby śląskiej szafy”. W salach 
wystawienniczych bytomskiego Muzeum Górnośląskiego 
prezentowane są ludowe stroje wszystkich regionów Śląska. 
Warto dodać, że Muzeum Górnośląskie jest w posiadaniu 
największej w kraju i wyjątkowej kolekcji strojów śląskich, 
wśród których znaleźć można eksponaty datowane na 
koniec XVIII wieku. 

Strój śląski, przez wielu kojarzony z pożółkłymi foto-
gra  ami z albumów naszych przodków, dziś przeżywa 
swój renesans. Młodzi projektanci mody tworzą kolekcje 
inspirowane zdobieniami strojów ludowych naszego re-
gionu, motywy etno wykorzystywane są jako nowoczesny 
design na ubraniach, torbach, naczyniach czy przedmiotach 
gospodarstwa domowego. - Celem wystawy jest podsycanie 
zainteresowania tradycjami regionu, wzmacnianie poczucia 
własnej tożsamości poprzez pokazanie – na przykładzie 
stroju z jednej strony różnic w subregionach Śląska, a z 
drugiej strony elementów wspólnych. Wystawa ma służyć 
wzmacnianiu więzi międzypokoleniowych. Ma być pomo-
stem pomiędzy młodymi ludźmi dla których strój ludowy 
jest egzotyką, znaną z opowieści starszych osób a ludźmi 
dojrzałymi, którzy pamiętają czasy, gdy na ulicach Śląska 
„chodziło sie po chopsku”, czyli ubranym w strój ludowy 
– mówi Anna Grabińska-Szczęśniak, kuratorka wystawy. 
Ekspozycja jest także odpowiedzią na liczne społeczne 
inicjatywy mieszkańców Śląska, którzy coraz częściej wy-
ciągają z szaf ubrania przodków, odświeżają je, szyją braku-
jące elementy stroju i ubierają się np. na święcenie potraw 
w Wielką Sobotę, procesję Bożego Ciała, czy celebrowane 

na Śląsku uroczystości odpustowe. Tak jest między innymi 
w dzielnicy Bytomia-Rozbarku, Lipinach czy Radzionkowie.

Na temat ludowych strojów na Śląsku napisano wiele 
publikacji, zarówno monogra  cznych jak i dotyczących 
wybranego regionu. Natomiast wystawy etnogra  czne 
w ostatnich dziesięcioleciach, prezentowały wyłącznie stroje 
wybranego regionu. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu chce 
zaprezentować ludowe stroje wszystkich regionów Śląska, 
w przeważającej części opierając się o własne zbiory, w tym 
unikatowe eksponaty przedwojenne.

Ponieważ stroje ludowe to nie tylko ich wygląd, ale również 
forma, konstrukcja, materiały, ozdoby, a także historia, na-
zewnictwo i funkcja wystawa jest planowana w taki sposób, 
by ukazać wszystkie te aspekty. - Główną rolę grają eksponaty, 
prezentowane na manekinach i w zaaranżowanej przestrzeni. 
Znaczenie obrzędowe, społeczne czy wierzeniowo-magiczne 
zostanie dopowiedziane odpowiednią scenerią, podobieństwa 
czy różnice w stosunku do sąsiadów zostaną przedstawione 
na planszach oraz fotogra  ach archiwalnych - mówi Anna 
Grabińska-Szczęśniak.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zaprasza: „SKARBY ŚLĄSKIEJ SZAFY” 
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To prawda stara jak świat! Niby taki frazes, a jakiż ponad-
czasowy… A najlepiej się sprawdza tu, na Śląsku!

Bo ten Śląsk to my kochamy! I myślę, że nikogo do tego specjalnie 
przekonywać nie trzeba, a szczególnie tego, kto widział najnowszą 
produkcję Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie 
Śląskiej. Prapremiera spektaklu autorstwa i w reżyserii Zbigniewa 
Stryja odbyła się 8 października z okazji inauguracji Rudzkiej Jesieni 
Kulturalnej. Cudownie i wzruszająco, wodząc widza na pokuszenie, 
klamruje Rudzki Tryptyk.

Po „Gita story” i „Szery  e z Fryn City” przyszedł czas na „Heksy 
z hołdy”, opowieść, która bardzo pięknie nawiązuje do tak wciąć żywej, 
bogatej śląskiej demonologii, ale w zupełnie innym niż ten ludyczny 
entouragu’u. Pokazuje, prawy i szlachetny Śląsk i jego mieszkańców: 
uczynnych, otwartych, mądrych i tak przywiązanych i wiernych swoim 
wartościom, tradycjom zasadom i dogmatom, że ani diobły, ani heksy 
szans  z nimi nie mają. No bo na Śląsku żyją aż tak dobre ludzie! Nie dają 
się skusić na żadne taktyki: kasę, politykę, polską godkę, ani fałszowanie 
metryk. Zatem widzów z pewnością zaskoczy, jaki fortel tu jednak 
zadziała. Zdradzając co nie co tym z Państwa, którzy jeszcze spektaklu 
nie widzieli – wektorem tu oczywiście będzie miłość!

Spektakl ma niebywały rytm, tempo, energię, która wręcz zaraża, 
a głównie świetnym humorem i tak inteligentnym, jak tylko śląski 

być może, dowcipem! Dialogi tak przezabawne, a wszystko zebrane 
w sylabotoniczny rym. Śląski! Walor nieprawdopodobny i klucz do 
serca rudzian, Ślązaków. Dla mnie też wartość edukacyjna, poznawcza. 
Bo musiałam zadać sobie ten trud, by sprawdzić znaczenie tych słów, 
których nie znałam. Co w głowie i sercu twórca mieć musi, że tak po-
tra   snuć swoje opowieści? Odpowiedź jest prosta: Śląsk! Na którym 
się wychował, wzrastał, żył, a dziś eksploruje go artystycznie i swoje 
sentymenty przekuwa scenicznie! Niewątpliwie jednak „Heksy z hołdy” 
to produkcja, która ze wszystkich trzech na mnie zrobiła największe 
wrażenie! Pomysłowy dekor, który zmienia się w zależności od sceny. 
I tak obłędne kostiumy autorstwa Doroty Zeliszek, dopracowane w naj-

drobniejszym szczególe, że co poniektórych aktorów trudno rozpoznać! 
Zespół „Heks z hołdy” dał z siebie 100, 200 procent, proponując widzom 
spektakularne widowisko, które ma się ochotę chłonąć bezustannie. 
Patrzeć i słuchać, bo to po prostu ogromna przyjemność i z ochotą 
oddam się jej ponownie! Nie opierając się co prawda aż tak stanowczo, 
jak Gustlik i jego ojciec, albo w ogóle, niewątpliwie dałam się uwieźć… 
Zatem, by przypadkiem jakiś rogów na głowie nie ujrzeć, w żdżadło nie 
spoglądam, ale Wy, Drodzy Czytelnicy, popatrzcie i dajcie się oczarować 
i skusić… Komu? „Heksom z hołdy”!

Spektakle w listopadzie: 7, 12, 14, 28, godzina: 18.00.
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Taka jest właśnie multisensoryczna wysta-
wa dzieł mistrza Vincenta Van Gogha. Można 
ją oglądać w Galerii Szybu Wilson jeszcze do 
29 listopada.

I kto jeszcze jej nie widział, niech najszybciej jak 
tylko może nadrabia zaległości w tym temacie. To 
taka bowiem ekspozycja, którą zobaczyć po prostu 
trzeba! Ekspozycja, wystawa nie do końca jednak 
jest tu dobrym terminem. To, powiedziałabym, 
doświadczenie, doznanie, przeżycie, które po-
równałabym do … no nie wiem? Zdobycia Mont 
Everest? Choć oczywiście Mont Everestu nigdy nie 
zdobyłam, ale wyobraźnia moja podpowiada mi, że 
porównanie to może być tu tra  one. Van Gogh tu 
wszechogarnia w taki sposób, że można zanurzyć 
się po prostu w jego twórczości. Odbiorca siedzi 
i patrzy i całym sobą chłonie. Trójwymiarem, co 
znowu aż takie innowacyjne nie jest, bo przecież 
malarstwo mistrza zawsze było trójwmiarowe, 
odbiegające od utartych  i modnych wówczas 
trendów impresjonizmu. 

Dla mnie to też sentymentalna podróż w czasie 
na paryski Montmarte, na który przenoszę się 
wirtualnie i wspominam, że sama kiedyś też stą-

pałam po miejscu, w którym Van Gogh tworzył. 
Powracam do kart powieści Irvinga Stone’a „Pasja 
życia” i widzę Kirka Douglasa tak znakomicie 
wcielającego się w rolę Vincenta w ekraniza-
cji tej powieści w reżyserii Vincente Minellego.  
A wszystko za sprawą mistrza Van Gogha, którego 
twórczość po prostu uwielbiam, zachwycam się i 
uwierzyć nie mogę, że globalną rangę zdobyła 
dopiero po śmierci twórcy. A sam mistrz życiorys 
ma raczej dosyć ponury, żeby nie powiedzieć 
mroczny. – Wystawa obiegła świat, obiegła też 
wiele miejsc w Polsce: była w Warszawie, Wrocła-
wiu – mówi Wojciech Słupski, kierownik wystawy 
w Galerii Szybu Wilson w Katowicach. – Jest 
innowacyjna tak, cytując jedną z pań profesor 
Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, jak Van 
Gogh na swoje czasy. Innowacyjny i nie do końca 
zrozumiany – podkreśla Wojciech Słupski. Jak to 
zobrazować? - Wystawa tym takim swoim kątem 
patrzenia jest dostępna dla bardzo szerokiego 
grona odbiorcy, zarówno młodego, starszego, 
w wieku podeszłym. W najmłodszych wzbudza 
zachwyt: kiedy kwiaty spadają, gwiazdy „płyną”. 
To wszystko w sposób nieprawdopodobny skupia 
uwagę – zaznacza Wojciech Słupski. – Piękno 
tego malarstwa daje nam poczucie trójwymiaru 
– dodaje kierownik wystawy.

Wystawa wyświetlana jest na ogromnych ekra-
nach i ukazuje twórczość Van Gogha w jego róż-
nych etapach. A wszystko przy muzyce Fryderyka 
Chopina. Co daje efekt trudny do opisania. Tak 
naprawdę żadne słowa go nie oddadzą! Zatem… 
Jeszcze raz mocno podkreślam. To po prostu trze-
ba zobaczyć! I bardzo rekomenduję tę wystawę.

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