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Pomoc zwierzętom

Pan Piotr 
od jeży

Chorzów świętuje

Miasto wreszcie 
odzyskało rynek
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FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Wirtuoz skrzypiec odda hołd 
Hendrixowi   
22

KennedyNigel

NIGEL KENNEDY 
I MIKE STERN 

SKŁADAJĄ HOŁD 
HENDRIXOWI

KONCERT W NOSPR

Piotr Gleńsk przed pięcioma laty zna-
lazł pod płotem swojego domu w Ra-
dlinie małego jeża. Była jesień, padał 
deszcz. – Maluch nie przeżył. Wtedy 
postanowiłem sobie, że nigdy więcej 
żaden jeż nie podzieli jego losu w moim 
ogrodzie – wspomina.

 8Dodatek na stronach   16-28

Trzeba było ponad 40 lat, by jedno 
z najstarszych miast Górnego Śląska 
odzyskało miejsce spotkań. Dzisiaj 
chorzowski rynek zostanie uroczy-
ście otwarty. W programie trzy dni 
wypełnione koncertami, pokazami, 
zabawami.
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ŚLĄSK 
TO JEST 

MOJE 
MIEJSCE  ► 6-7

Agata Buzek
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Antoni Piechniczek

Nowy honorowy 
obywatel Chorzowa
Antoni Piechniczek został 

honorowym obywatelem 
Chorzowa. Radni podjęli decyzję 
jednogłośnie. 

Piechniczek urodził się 3 maja 
1942 r. w Chorzowie. Piłkarską 
karierę zaczynał w Zrywie Cho-
rzów. Później grał w Naprzodzie 
Lipiny i podczas studiów na 
AWF-ie w Legii Warszawa. Do 
Ruchu Chorzów (klub w 1922 ro-
ku zakładali bracia babci Piech-
niczka) trafi ł w 1965 roku, gdzie 
zadebiutował w meczu z Szom-
bierkami Bytom, 15 września. 
Z niebieskimi rozegrał 184 mecze 
i zdobył z nimi tytuł mistrza 
Polski w 1968 roku.

Po zakończeniu kariery w Ru-
chu grał we francuskim LB Châte-
auroux. Po powrocie z Francji 

Piechniczek jako trener prowadził 
BKS Bielsko-Biała, Odrę Opole, 
Ruchu Chorzów, Górniku Zabrze 
(w 1987 roku zdobył z tym klubem 
mistrzostwo Polski). Pracował też 
w klubach zagranicznych w Ka-
tarze, Tunezji i Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich. 

Największą sławę przyniosło 
Piechniczkowi trenowanie kadry 
Polski. Dwa razy awansował z kadrą 
do fi nałów mistrzostw świata 
w Hiszpanii i Meksyku, a w 1982 r. 
zajął z biało-czerwonymi trzecie 
miejsce w MŚ. Był także selekcjo-
nerem reprezentacji Tunezji oraz 
Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich.

Piechniczek był również 
radnym sejmiku wojewódzkiego, 
senatorem RP, wiceprezesem 

PZPN i wykładowcą na AWF 
w Katowicach. 

Od 30 lat mieszka z żoną 
Zytą (też chorzowianką) w Wiśle. 
W tym roku państwo Piech-
niczkowie będą obchodzili 54 
rocznicę ślubu. Mają troje dzieci 
i dziewięcioro wnucząt.

Przed rokiem Antoni Piechni-
czek otrzymał honorowe obywa-
telstwo Opola. 

Wręczenie sławnemu trene-
rowi symbolicznego klucza do 
miasta odbędzie się w niedzielę 
o godz. 17 na chorzowskim Rynku 
podczas Wieczoru Niebieskich 
Mistrzów. + ata, pacz

Ewa Furtak

Zapraszam radnego 
na lekcję empatii

O
fi cjalny zakaz 
dokarmiania 
bezdomnych? To 
nie jest żart, taki 

pomysł pojawił się w Kra-
kowie, forsuje go tamtejszy 
radny Łukasz Wantuch. 
– Co mamy zrobić, kiedy 
w lipcowym upale wsiada 
bezdomny do zatłoczo-
nego autobusu? Śmier-
dzący uryną, wymiotami, 
w ubraniu, które zostawia 
ślad na siedzeniu? (...). Ma-
my uznać, że to jest norma, 
a my jesteśmy potworami, 
bo nie akceptujemy tego? 
– mówił radny cytowany 
przez portal Onet.pl. W przeszłości Wantuch nie krył niechęci 
m.in. do akcji Zupa na Plantach, w ramach której osoby bez-
domne i ubogie dostają darmową zupę przygotowaną przez 
wolontariuszy. Pisał, że planty pełne są śmierdzących ludzi, 
a rozdawanie jedzenia przyciąga ich jeszcze więcej.

Gdy o tym czytam, to cieszę się, że mieszkam w Bielsku-
-Białej. Mamy tutaj Zupę za Ratuszem, akcję zorganizowaną 
na wzór tej krakowskiej. Nie słyszałam, żeby ktokolwiek się 
oburzał, zajrzał tam już m.in. prezydent miasta Jarosław Kli-
maszewski. Gdy druga bielska grupa karmiąca bezdomnych, 
Food not Bombs, zaczęła mieć problemy, bo kolejom przestało 
się podobać, że rozdaje jedzenie na ich terenie, w pobliżu 
dworca, urzędnicy natychmiast znaleźli dla nich kawałek 
miejskiego terenu w pobliżu. Nie słyszałam, żeby ktoś mówił 
o „śmierdzących bezdomnych” i przekonywał, że najlepiej 
byłoby się pozbyć bezdomnych z parku za ratuszem. 

Dzięki ludziom związanym z Zupą za Ratuszem w mieście 
powstała niedawno jadłodzielnia, czyli lodówka, w której 
każdy może zostawić jedzenie. To nie dość, że wsparcie po-
trzebujących, to jeszcze danie mieszkańcom szansy na to, by 
nie marnowali jedzenia. Stoi w centrum miasta, nikomu nie 
przeszkadza, krytykantów nie słychać, za to jest wiele chęt-
nych do pomocy. Gdy jadłodzielnia ogłosiła zbiórkę na szafkę 
na lodówkę, odzew był ogromny. Pieniądze, z nadwyżką, udało 
się zebrać w jeden wieczór, dlatego zapadła decyzja, żeby kon-
tynuować zbiórkę – na szafkę z kolejną lodówkę. 

Radny Wantuch powinien odwiedzić noclegownię i zapytać 
ludzi, którzy szukają tam schronienia, o to, kim byli kiedyś. 
W jednym z takich miejsc spotkałam kiedyś prawnika, który 
jeszcze nie zdążył wyrejestrować kancelarii. Po prostu coś mu 
w życiu nie wyszło. To może spotkać każdego. Zapraszam też 
radnego Wantucha do Bielska-Białej na lekcję empatii. Może 
czegoś się nauczy. +

Jestem wdzięczna marszałkowi za to, 
że mogę grać w tym spektaklu, bo to jest fajne 

przedstawienie. Szkoda, że nasza praca 
została poraniona słowami człowieka, który 
zrobił to, co zrobił. Pan Bończak rzeczywiście 

przekroczył standardy, nieważne, czy to się 
nagrało czy nie. Takie słowa nie powinny paść 

w kierunku ludzi, których cenimy. 

ALEKSANDRA GAJEWSKA
dyrektorka Teatru Rozrywki w Chorzowie 

po przywróceniu jej na stanowisko przez marszałka Jakuba Chełstowskiego

Rysuje Marta Frej

• W Bielsku-Białej prowadzona 
jest akcja „Zupa za ratuszem”  
FOT. PIOTR MACHEJ
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Plusy i minusy 
tygodnia

Miejska 
plaża

Mysłowice znalazły 
pomysł na nieatrakcyjny 
rynek. Powstała tam 
plaża. Można się rozsiąść 
w leżakach, działają 
bary. Miastu pomogli 
lokalni przedsiębiorcy, 
którzy włączyli się w ak-
cję „Niech żyje rynek”. 
Plaża czynna jest cały 
tydzień, a w soboty grają 
lokalni artyści.

Kolejki 
do rezonansu
Mimo że NFZ zniósł limity 
na tomografi ę kompute-
rową i rezonans magne-
tyczny, w województwie 
śląskim w kolejkach prak-
tycznie nie drgnęło. Wciąż 
są najdłuższe w kraju. 
Pacjenci zapisani na bada-
nie RM w styczniu mieli 
czekać 232 dni (w kraju 154 
dni), a ze skierowaniem 
na cito na Górnym Śląsku 
czeka się na RM 134 dni 
(w kraju 89 dni) 

Pogromcy komarów
Jerzyki nasi sprzymierzeńcy

ROZMOWA Z 
MONIKĄ KLIMOWICZ
z Ogólnopolskiego Towarzystwa 
Ochrony Ptaków

MICHALINA BEDNAREK: Kato-
wice w tym roku zrezygnowały 
z oprysków przeciw komarom 
i kleszczom. Wszyscy teraz 
ostatniej nadziei upatrują w je-
rzykach. Mają rację?
MONIKA KLIMOWICZ: Chwała 
Katowicom, że zaprzestały opry-
sków. Żaden środek chemiczny 
bowiem nie działa wybiórczo, wy-
łącznie na komary czy kleszcze. In-
wazyjne metody zabijają także wiele 
pożytecznych owadów. I faktycznie, 
jeśli szukamy alternatywy dla opry-
sków, to jerzyk jest naszym najwięk-
szym sprzymierzeńcem. Te ptaki 
żywią się komarami, ale również 
dokuczającymi nam meszkami. 

I potrafi ą zjeść 20 tys. komarów 
w ciągu doby?
– Faktycznie, panuje taki pogląd. 
Być może ta liczba jest trochę 
zawyżona, ale jeden jerzyk na 
pewno zjada w tym czasie kilka 
tysięcy komarów. Więc jeśli na 
osiedlu zamieszka spora kolonia, 

powiedzmy stu jerzyków, łatwo 
oszacować, ile komarów są w sta-
nie pochłonąć. W ciągu ostatnich 
lat delikatnie spadła populacja je-
rzyków w polskich miastach, ale 
od kiedy monitorujemy te ptaki, 
czyli od 2000 roku, ich liczebność 
wzrosła o 40 proc. Warto teraz 
zrobić wszystko, żeby zapraszać je 
do miast. 

Jak możemy to zrobić?
– Pierwotnie jerzyki zamieszkiwa-
ły szczeliny skalne, więc zaadapto-
wały się do warunków panujących 
w miastach, szczególnie kiedy 
pojawiły się bloki z wielkiej płyty. 
Stropodachy, różne wyrwy przy 
rynnach i balkonach przypomina-
ją im ich naturalne środowisko. Je-
rzyk jest ptakiem, który nie buduje 
gniazd, lecz osiedla się w wystar-
czająco dużej i bezpiecznej szcze-
linie. Lubi też, kiedy jego siedlisko 
znajduje się odpowiednio wysoko. 
Apelujemy więc, aby wszelkie re-
monty i ocieplenia budynków wy-
konywać rozsądnie. Przed przystą-
pieniem do prac trzeba sprawdzić, 
czy nie gniazdują tam ptaki. Warto 
zasięgnąć też opinii ornitologa, 
który kontroluje takie budynki. +
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Płatny materiał przygotowany i zlecony przez NFZ

Jest niewielka, przypomina kartę płatniczą, ale ma ogromną
moc. W razie choroby lub wypadku na wakacjach dzięki
Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
korzystasz z publicznej służby zdrowia państwa, w którym
wypoczywasz. Teraz wyrabiając EKUZ zyskujesz 3 lata
ważności karty

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to Twój wakacyjny
niezbędnik. Pamiętaj o niej, gdy planujesz urlop na terenie Unii Europejskiej,
bądź wybierasz się do Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.
Karta jest niewielka, dlatego na pewno zmieści się w każdym podręcznym
bagażu. Za to ma ogromne znaczenie, gdy będziesz potrzebował pomocy
lekarza podczas pobytu za granicą.

Dlaczego warto wyrobić kartę EKUZ?
Niebieska, plastikowa karta potwierdza, że możesz skorzystać ze świadczeń
zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu w państwach:
l Unii Europejskiej
l Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), czyli Islandii,

Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.
W praktyce oznacza to, że świadczenia publicznej opieki zdrowotnej
państwa, w którym wypoczywasz lub spędzasz wakacje, będzie udzielane
na tych samych warunkach, co ubezpieczonym obywatelom tego państwa.

O czym musisz wiedzieć nawet, gdy masz kartę EKUZ?
l Zakres świadczeń dostępnych za granicą może być szerszy od tych

udzielanych w Polsce bądź węższy, np. w Austrii, w pełni odpłatne jest
ratownictwo górskie.

Czy wiesz, że...
W większości unijnych państw obowiązuje zasada współpłacenia za leczenie,
dlatego jeśli będziesz potrzebował pomocy, możesz zostać poproszony
o dodatkową opłatę np. za wizytę lekarza. Więcej szczegółów na ten temat
znajdziesz w praktycznym informatorze, który dostaniesz razem z kartą EKUZ. 

l W niektórych państwach, np. we Francji, płacąc za leczenie ambulatoryjne
sięgasz do swojego portfela i po zakończeniu leczenia występujesz o zwrot
kosztów. Starasz się o to na miejscu lub po powrocie do Polski.

l Idąc do lekarza upewnij się, że działa on w publicznym systemie opieki
zdrowotnej państwa, w którym przebywasz, ponieważ tylko w publicznej
jednostce medycznej karta zostanie uznana.

l Pamiętaj, że koszty ewentualnego transportu do Polski nie mieszczą się
w katalogu usług, udzielanych na podstawie karty EKUZ. Pokrywasz
je wyłącznie z własnej kieszeni.

Sposobem na uniknięcie dodatkowych opłat jest wykupienie polisy
ubezpieczeniowej. 

Złóż wniosek i zyskaj spokój na 3 lata
Od 1 czerwca 2019 roku karta EKUZ jest ważna 3 lata. To dwukrotnie dłużej
niż dotychczas. Wyrabiając kartę teraz możesz zaplanować swoje wakacje
i wyjazdy okazjonalne na długie 36 miesięcy do przodu. Już nie martwisz się,
że nie dostaniesz karty na czas lub zapomniałeś złożyć wniosku o EKUZ.
Zyskujesz 3 lata spokoju i gwarancję bezpieczniejszych urlopów.
* Trzyletni okres ważności karty dotyczy zatrudnionych oraz osób prowadzące
pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą. Dla dzieci (do ukończenia
18 lat) i emerytów EKUZ jest wydawany aż na pięć lat.

Czy wiesz, że...
Od grudnia 2005 roku wydaliśmy już ponad 27 mln kart EKUZ. 

EKUZ – ile się czeka?
Wyrobienie karty jest bardzo proste i trwa zaledwie kilka minut. Przyjdź
do najbliższego oddziału NFZ lub delegatury NFZ, złóż wniosek i kartę
dostajesz od ręki. Szybko, sprawnie, wygodnie.

Czy wiesz, że...
Składając wniosek w Twoim Oddziale Wojewódzkim NFZ lub Delegaturze
NFZ koniecznie musisz mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem,
np. dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport.

Wniosek o EKUZ możesz też złożyć elektronicznie, nie wychodząc z domu.
Wystarczy, że wyślesz e-maila ze skanem wniosku lub skorzystasz
z Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP najbliższego oddziału NFZ.
Kolejną możliwością jest nadanie wniosku na poczcie lub wysłanie
go faksem.

Czy wiesz, że...
Twój wniosek jest ważny TYLKO, GDY GO PODPISZESZ!

Leki w państwach UE/EFTA
Poniżej przedstawione zasady dotyczą sytuacji, gdy wykupienie leków jest
bezpośrednią konsekwencją udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej
niezbędnych ze względu na stan zdrowia danej osoby i planowany okres
pobytu w państwie UE/EFTA. O refundację kosztów leków można ubiegać się
w instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w kraju pobytu bądź we właściwym
oddziale NFZ po powrocie do Polski. Do wniosku o zwrot kosztów należy
dołączyć oryginały rachunków/ dowodów zapłaty.

A U S T R I A
Leki znajdujące się w austriackim spisie leków można kupić w każdej aptece
na podstawie recepty wystawionej przez lekarza posiadającego umowę
z kasą chorych. Za każdy lek naliczana jest bezzwrotna opłata w wysokości
4.35 EUR. Koszt leków nieobjętych spisem może być pokryty przez kasę
chorych tylko za zgodą głównego lekarza kasy.

B E L G I A
Niektóre leki są bezpłatne, za inne należy zapłacić 25%, 50%, 60% lub 80%
ceny, w zależności od rodzaju leku.

C Y P R
Uprawnionym do wystawienia recepty objętej refundacją jest lekarz
pracujący w ramach państwowej służby zdrowia. Receptę należy przedstawić
w państwowej aptece wraz z kartą EKUZ.

C Z E C H Y
W zależności od rodzaju, leki wydawane są bezpłatnie, za częściową
lub pełną odpłatnością.

D A N I A
W aptece należy zapłacić 100% ceny leku, a następnie można się ubiegać
o zwrot części poniesionych wydatków w urzędzie gminy. Przy pierwszym
zakupie leku wydawana jest karta, którą należy okazywać przy każdym kolejnym
zakupie. Wydatki na lekarstwa są zwracane, gdy ich suma zarejestrowana na
karcie przekroczy 520 kr w jednym roku kalendarzowym. Wysokość refundacji
zależy od poniesionych wydatków (0%, 50%, 75%, 85%). Wydatki poniżej 520 kr
są zwracane tylko w przypadku dzieci (według stawki 50%).

E S T O N I A
Za leki refundowane należy ponieść opłatę w wysokości 20 lub 50 EEK oraz
opłacić pewną część ceny powyżej tej kwoty (10% 25% lub 50%, zależnie
od rodzaju leku). Dzieci do 10 roku życia, renciści i osoby powyżej 63 roku
życia otrzymują niektóre leki ze zniżką 90%.

F I N L A N D I A
W aptece należy zapłacić 100% ceny leku, a następnie można się ubiegać
o zwrot części wydatków (z reguły wynosi on 50% powyżej stałej bezzwrotnej
opłaty w wysokości 10 EUR).

F R A N C J A
Z opakowań lekarstw należy odkleić vignettes (małe białe lub niebieskie
nalepki z ceną) i przykleić je w wyznaczonych miejscach Feuille de Soins
otrzymanego od farmaceuty. Feuille de Soins należy podpisać. W przypadku
skorzystania ze świadczeń ambulatoryjnych lub przy zakupie leków, należy
najpierw opłacić pełne koszty, a następnie można się ubiegać o częściowy ich
zwrot w lokalnej kasie chorych – Caisse Primaire D’Assurance Maladie (CPAM).
Prawo do pełnej refundacji przysługuje w przypadku leków niezbędnych
(z białą nalepką vignette i symbolem przekreślonego prostokąta),
do refundacji w wysokości do 65% ceny – w przypadku innych leków z białą
vignette; zwrot 35% ceny można otrzymać za leki z niebieską vignette. Koszt
lekarstw opatrzonych vignette z symbolem D nie podlega zwrotowi.

G R E C J A
Za leki na receptę pacjent opłaca maksymalnie 25% ceny. Uprawnionym
do wystawiania recepty objętej refundacją jest lekarz, który podpisał umowę
z IKA. Recepty należy realizować w aptece objętej systemem IKA w ciągu
5 dni od wystawienia. Wykaz takich aptek można
otrzymać w biurze IKA.

H I S Z P A N I A
Niektóre leki są refundowane – wówczas należy opłacić
do 40% ich ceny. Pozostałe leki dostępne są za pełną
odpłatnością. Z opłat za leki zwolnieni są emeryci i renciści.

H O L A N D I A
Leki na receptę są w pełni refundowane, chyba że
istnieje tańszy zamiennik zapisanego leku – wówczas
pacjent pokrywa różnicę w cenie między droższym,
zapisanym lekiem, a jego tańszym odpowiednikiem.

I R L A N D I A
Uprawnionym do wystawiania recept objętych refundacją
jest lekarz posiadający umowę z publiczną służbą zdrowia.

I S L A N D I A
Odpłatność za leki jest zróżnicowana – od 0 do 100%.
Jeśli istnieje tańszy lek o tym samym działaniu, co lek
przepisany na recepcie, należy pokryć różnicę ich cen.
Można poprosić farmaceutę o wydanie tańszego leku.

L I C H T E N S T E I N
Ubezpieczenie pokrywa pełne koszty leków na receptę, znajdujących się
na liście leków refundowanych. Za pozostałe należy zapłacić pełną cenę.

L I T W A
Niektóre leki na receptę są w pełni refundowane, a za niektóre obowiązuje
dopłata w wysokości 10%, 20% lub 50% ceny. Leki spoza krajowej listy leków
refundowanych sprzedawane są za pełną odpłatnością.

L U K S E M B U R G
Niektóre leki są bezpłatne, za inne należy zapłacić 20% lub 60% ceny
w zależności od rodzaju leku.

Ł O T W A
Za leki refundowane naliczana jest stawka ryczałtowa (0,10 Ls) lub 0%, 25%
albo 50% ceny. Pozostałe leki są w pełni odpłatne. Ważność recepty na leki
refundowane wynosi 15 dni, na pozostałe leki – 3 miesiące.

M A L T A
Pacjent pokrywa pełne koszty leków, poza lekami zaordynowanymi podczas
leczenia szpitalnego i pierwszych 3 dni po wypisaniu ze szpitala.

N I E M C Y
Odpłatność za leki na receptę wynosi 10% ceny, jednak nie mniej niż 5 EUR
i nie więcej niż 10 EUR. Powyższe opłaty nie obowiązują dzieci i młodzieży
do 18 roku życia oraz kobiet w ciąży. Jeśli pacjent nie przedstawi
wymaganych dokumentów, zostanie obciążony pełnymi kosztami leczenia,
a wystawione mu recepty będą realizowane przez apteki za pełną
odpłatnością. Nie obowiązuje wówczas system dopłat.

N O R W E G I A
Za leki przepisane na „białej” recepcie należy zapłacić pełną cenę,
na „niebieskiej” (na choroby przewlekłe) – 36% ceny do określonego limitu.
Uprawnionym do wystawiania recept objętych refundacją jest lekarz, który
posiada umowę z Narodowym Biurem Ubezpieczeniowym. Recepta jest
ważna 12 miesięcy.

P O R T U G A L I A
Niektóre leki są bezpłatne, za inne należy zapłacić 30%, 60% lub 100% ceny.
Leki spoza listy leków refundowanych sprzedawane są za pełną odpłatnością.

S Ł O W A C J A
Za leki na receptę naliczana jest zryczałtowana opłata, a w niektórych
przypadkach także pewna część ich ceny. Niektóre leki sprzedawane są za pełną
odpłatnością. W zależności od rodzaju, leki na receptę wydawane są za opłatą
ryczałtową wynoszącą 20 Sk, lub za częściową albo pełną odpłatnością.

S Ł O W E N I A
Niektóre leki na receptę są bezpłatne, za inne należy zapłacić 25%, 75%
lub 100% ceny.

S Z W E C J A
Za leki na receptę należy zapłacić pełną cenę, chyba że przekracza ona ustalony
limit, wówczas należy zapłacić tylko część nadwyżki ponad tę kwotę (10-50%).

W Ę G R Y
Niektóre lekarstwa są w pełni refundowane, za inne naliczana jest pełna
cena lub zniżka 50%, 70%, 90% albo opłata ryczałtowa.

W I E L K A  B R Y T A N I A
Leki na receptę wydawane są bezpłatnie dzieciom do lat 16, uczniom
do 18 roku życia, kobietom w ciąży i osobom powyżej 60 roku życia; pozostałe
osoby muszą ponieść opłatę ryczałtową w wysokości 6,40 funta za każdy lek.

W Ł O C H Y
Niektóre leki na receptę są sprzedawane za opłatą ryczałtową, za pozostałe
trzeba zapłacić pełną cenę (na pełną odpłatność wskazuje słowo ticket
na rachunku).

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO (EKUZ) 
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MATERIAŁY PRASOWE

Co się stało noworodkowi?

Rodzice skarżą szpital
Podczas porodu przez 
cesarskie cięcie u małej 
Anastazji doszło do nie-
dotlenienia, skręcenia 
barku i złamania rączki. 
Rodzice złożyli doniesie-
nie na policję, a szpital nie 
komentuje sprawy.

Judyta Watoła

Ojciec Anastazji jest górnikiem, 
mieszka z żoną w Dąbrowie Gór-
niczej. – Całą ciążę chodziliśmy 
prywatnie do lekarza, by dziecku 
nic nie było i byśmy byli pewni, że 
jest w dobrych rękach. Wszyscy 
mówili, że córeczka jest zdrowa 
– zapewnia.

Planowana cesarka
Z listu, który rozesłał do mediów, 
wynika, że „podczas cesarskiego 
cięcia córeczka została uszkodzo-
na przez personel szpitala w Dą-
browie Górniczej”. Poród odbył 
się 23 kwietnia. Ze względu na 
boczne położenie płodu i krótką 
pępowinę planowane było cesar-
skie cięcie. „Wszystko byłoby w jak 
najlepszym porządku, gdyby nie 
okaleczono nam dziecka” – pisze 
ojciec małej. „Podczas cięcia ce-

sarskiego personel wykonał jakiś 
błąd w sztuce (...) nie chodzi tutaj 
o niedotlenienie, ale o coś gorsze-
go, mianowicie o złamanie rączki, 
wybicie barku, krwiaki w mózgu 
i niedowład nóżek” – kontynuuje. 

Po trzech godzinach od porodu 
dziewczynka została przewiezio-
na na oddział intensywnej terapii 
noworodka w Centrum Pediatrii 
w Sosnowcu, potem przebywała 
na oddziale noworodkowym. Oj-
ciec złożył doniesienie na policję. 
Od szpitala domaga się 300 tys. 
odszkodowania dla córki i po 100 
tys. dla siebie i żony. Rodzice zała-
twili prywatne wizyty rehabilitan-
ta w domu. – Termin z NFZ mamy 
dopiero na 29 lipca – mówi ojciec.

Szpital nie komentuje
Z kart wypisowych można się do-
wiedzieć, że mama Anastazji była 

leczona w czasie ciąży z powodu 
wodonercza i infekcji dróg mo-
czowych. Pierwsze rozpoznanie 
u dziewczynki: ciężka zamartwi-
ca urodzeniowa, niewydolność 
oddechowa, uraz porodowy kości 
długich (złamanie lewego prze-
dramienia), porażenie splotu ra-
miennego spowodowane urazem 
okołoporodowym. Mała nie oddy-
chała. Resuscytowano ją, ale udało 
się uzyskać tylko pojedyncze odde-
chy. Podłączono ją do respiratora. 
Miała liczne wybroczyny na twa-
rzy, grzbiecie i powłokach jamy 
brzusznej. Rozpoznanie ostatecz-
ne: „ciężka zamartwica urodzenio-
wa, zaburzenia neurorozwojowe, 
złamanie obu kości przedramie-
nia, zniekształcenie stóp”. Poza 
rehabilitacją zalecono konsultację 
w Regionalnym Centrum Chorób 
Rzadkich w Łodzi, ponieważ mała 
może cierpieć na chorobę metabo-
liczną, która oddziałuje na kości. 

– Nie komentujemy obecnie tej 
sprawy. Czekamy na wyjaśnienia 
lekarzy i położnych oraz ordyna-
tora oddziału. Po ich uzyskaniu 
odpowiemy na pismo, w którym 
pełnomocnik rodziny domaga się 
wypłaty odszkodowania – mówi 
dr Tomasz Szczepanik, dyrektor 
ds. medycznych w Zagłębiow-
skim Centrum Onkologii – Szpita-
lu Specjalistycznym w Dąbrowie 
Górniczej. +

 Marsz Autonomii

MARSZAŁEK Z PIS 
DOŁĄCZY DO RAŚ?

Ruch Autonomii Śląska przygotowuje kolejny Marsz Auto-
nomii. RAŚ liczy na obecność radnych z górnośląskiej części 
województwa śląskiego, w tym marszałka Jakuba Chełstow-
skiego, który pięć lat temu wziął udział w Marszu Autonomii. 
Niósł nawet transparent tyskich autonomistów. – Może i w 
tym roku dołączy? Na zdjęciu sprzed pięciu lat – pierwszy 
z lewej w okularach, trzyma baner – wydaje się zadowolony 
– zastanawiają się działacze RAŚ. 
– Oświadczam, że w żadnym tego typu marszu nie będę brał 
udziału. Szereg skandalicznych i dzielących mieszkańców wy-
powiedzi i zachowań lidera RAŚ, który jest wiecznie nastawio-
ny na próbę rewizji faktów historycznych, zamiast pracować 
na rzecz rozwoju regionu, doprowadziły do tego, że zakończy-
liśmy współpracę – powiedział marszałek Chełstowski. 
Tegoroczny Marsz Autonomii odbędzie się 13 lipca w Kato-
wicach. RAŚ chce zwrócić uwagę na centralistyczne działa-
nia PiS. + pj

Policja sprawdza, czy 
istotnie i w jakim stopniu 

to właśnie personel 
dąbrowskiego szpitala 

naraził dziewczynkę 
na niebezpieczeństwo 

ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu

REKLAMA 33927034
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Przypuszczam, że jest to dobry moment, aby ode-
rwać się od trzeciej butelki 8 proc. belgijskiego piwa 
i zaryzykować kilka niezobowiązujących i pozba-
wionych sensu przepowiedni na temat przyszłości 
politycznej Polski. 

Bo dlaczego nie? Mamy początek lata. Paździer-
nikowe wybory są na tyle odległe, że nawet jeśli te 
przepowiednie okażą się nietrafi one to do tego czasu 
wszyscy zdążą zapomnieć o tym felietonie. Ale ja się 
nie mylę. Przewiduję, że PiS wygra wybory powszech-
ne. Więcej – wygra je z przytupem i nieelegancko. To 
dla nich typowe. A jakie narzędzia są do ich dyspozy-
cji? No cóż, są przebiegli. Posiadają wrodzoną umie-
jętność wzbudzania przerażenia u swoich rywali. Jest 
również niewielka, ale licząca się grupa wyborców 
o nastawieniu liberalnym, którzy chcieliby, aby PiS 
wygrał. Nazwijmy ich „im gorzej tym lepiej”, ponie-
waż przewidują, że polityka gospodarcza ostatnich 
kilku lat doprowadzi do załamania, niezależnie od 
tego, kto dojdzie do władzy w roku 2019. 
Mają nadzieję (Lenin także miał nadzieję…), że takie 
załamanie w czasie rządów PiS zwróci sympatię 
masowego wyborcy w stronę… no kogo? PO oraz 
Nowoczesnej? A może prezydenta Słupska? Przyglą-
dając się tej alternatywie można odnieść wrażenie, 
że program Roberta Biedronia ma ręce i nogi. Mam 
tylko nadzieję, że zarezerwował w budżecie odpo-
wiednią kwotę na ochronę swojej osoby. Na począ-
tek zakup piżamy z kevlaru. Biedroń, a także inni 
postępowcy znajdą się na celowniku. Podobnie jak 
Narutowicz w roku 1922 oraz Adamowicz, któremu 
młodzi nacjonaliści sfabrykowali świadectwo zgonu 
po tym, jak przyjął do Gdańska uchodźców. Minister 
sprawiedliwości, czyli prokurator generalny nie 
zareagował: młodzi ludzie mają prawo się wyszu-
mieć. Tymczasem wybryk stał się rzeczywistością. 
Co za zbieg okoliczności! Liberalny prezydent, 
znienawidzony na skrajnej prawicy za swoją ener-
giczną obronę migrantów i uchodźców, a także praw 
LGBT zostaje zamordowany. W piłce nożnej istnieje 
określenie opisujące socjologiczne i psychologiczne 
konsekwencje zabójstwa Adamowicza. Mówi się 
o „efekcie przecinaka”. Czołowy gracz drużyny zosta-
je brutalnie sfaulowany. Strach pada na pozostałych 
graczy i w konsekwencji – ich zapał do gry gaśnie. 
W drużynie PiS nie brakuje chętnych do wystąpienia 
w roli „przecinaka.” Byliście kiedyś na ich manifesta-
cji? Ja byłem. 

To strach przyniesie zwycięstwo PiS. A jak 
pomóc temu zwycięstwu? O to zapytajcie Putina 
i Orbana. Państwowe media, ów narkotyk upajający 
naród, napompują odpowiednią porcję nienawiści, 
a Kaczyński, jak upiorny wujek zmieni ustawienie 
pisowskich robotów na „czarujemy”. A ci spośród 
nich, którzy nie mają takiej opcji, którzy pragną Je-
zusa jako kolejnego premiera waszego kraju, zosta-
ną chwilowo usunięci z pierwszego planu. Zamknie 
się ich w piwnicy w Toruniu. I niech się tam biczują, 
wpatrując w autentyczne fotografi e Putina kryją-
cego się za brzozą w Smoleńsku. Wujo Jarosław 
zachęci elektorat jakimś upominkiem – np. BMW 
rocznik1992 dla każdego, kto dowiedzie, że w ciągu 
minionego półrocza pochłonął 30 kilogramów czer-
wonego mięsa. Szczęśliwym mięsożercom nagrody 
zostaną udostępnione w systemie ratalnym: karo-
seria zaraz po zaprzysiężeniu rządu PiS, silnik – po 
dwóch latach i wreszcie, w roku 2024 – logo. W tym 
samym mniej więcej czasie niedomagający, ale 
uśmiechnięty Jarosław ogłosi milion złotych nagro-
dy za głowę Donalda Tuska. A jeśli to wszystko wyda 
się wam zbyt daleko posuniętą fantazją – rozważcie 
sprawę spokojnie. Wygraną w październiku, PiS po-
traktuje jako mandat, aby posunąć się jeszcze dalej. 
Kobiety zostaną zaczipowane, do sądów dokooptuje 
się księży, a wy z łezką będziecie wspominać „dawne 
dobre czasy” ich pierwszej kadencji. 

Ale może nie będzie tak źle. Polityka PiS ma prze-
cież wiele twarzy. Jestem przekonany, że już teraz 
cieszycie się na bezpłatne ciastko oraz bilet do cyrku 
dla każdego!+
Peadar de Burca
Tłum.: A.L. i M.L.-Ch. 
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Kocham Śląsk jak Irlandię

Przewidując 
przyszłość

Agata Buzek

Śląsk to jest mo
– Ze Śląskiem łączy 
mnie wciąż bardzo wie-
le! Myślę, że tak zostanie. 
Kiedy tu przyjeżdżam, 
czuję się u siebie. To jest 
moje miejsce na Ziemi 
– mówi aktorka Agata Bu-
zek, którą ostatnio dość 
często możemy oglądać 
w polskich fi lmach.

Marta Odziomek

MARTA ODZIOMEK: Spotykamy się przy 
okazji premiery fi lmu „Ja teraz kłamię” 
w reżyserii Pawła Borowskiego, który 
w większości kręcony był w wojewódz-
twie śląskim.
AGATA BUZEK: Tak, ale to nie jest typowo 
„śląski fi lm”. Bardzo ważna jest jego stro-
na wizualna, w wykreowaniu której udział 
miały tutejsze lokacje, ale głównie jednak 
praca scenografa, która odrywa całość od 
realizmu. Nie ma żadnego „tu i teraz”, na-
wiązań do jakichś postaci czy współcze-
snych wydarzeń. Dzięki temu fi lm nabiera 
o wiele szerszego spektrum rażenia. I my, 
aktorzy, mogliśmy sobie poprzez takie roz-
wiązania formalne pozwolić na więcej – na-
sze postaci mogły być bardziej „mięsiste”, 
czasami nawet karykaturalne, śmieszne 
i przegięte. 

Ten film to rodzaj krzywego zwiercia-
dła. Mamy do czynienia z rzeczywistością 
stworzoną, a nie taką, która na co dzień nas 
otacza. Co więcej, forma dopełnia to, co jest 
opowiedziane w warstwie fabularnej. 

Jak reżyser przekonał panią do zagrania 
w tym fi lmie?

– Po prostu dał mi scenariusz do ręki! Nie 
musiał mnie więcej kusić. 

Grana przez panią bohaterka Kai to ko-
bieta bardzo tajemnicza. I ma niemały 
wpływ na życie trójki bohaterów, któ-
rych zmagania oglądamy.

– Co by tu powiedzieć, aby nie zdradzić za 
bardzo szczegółów dotyczących fi lmu... Kai 
jest postacią dość dwuznaczną. To osoba, 
która wydaje się być na początku zupełnie 
kimś innym. A wydaje się być momentami 
perfi dna, przebiegła i despotyczna, nastawio-
na na sukces, kochająca show-biznes. Zrobi 
wszystko, aby show, którego jest gospodynią, 
miał wysoką oglądalność. Jest kimś w rodza-
ju demiurga, kreuje zdarzenia. Ale jej praw-
dziwych intencji nikt się nie domyśla.

W 1999 roku skończyła pani studia ak-
torskie, czyli od dwóch dekad jest pani 
na scenie...

– Nawet dłużej, ponieważ debiutowałam 
w 1997 roku.

Od tego czasu coś się w teatrze zmieniło?
– Myślę, że tak. I to dużo. Po pierwsze 

przyjmuje inspiracje z różnych stron. Po 
drugie – szuka innych form komunikacji 
z odbiorcą, próbując obalić „czwartą ścia-
nę”, chce być blisko widza. Teatr zamienia 
się wówczas w wydarzenie, które przeżywa-
ją wspólnie i aktor, i widz. Nie jest rodzajem 

widowiska, w którym aktorzy coś widzom 
pokazują. 

Oczywiście wciąż funkcjonuje – powie-
działabym – teatr klasyczny, pokazujący 
dramaty znane w tradycyjnej formule. To ja-
sne. Ale myślę, że jest duże grono artystów, 
którzy eksperymentują, wprowadzając na 
scenę na przykład elementy performance’u. 
Pojawiają się też nowe, aktualne dla nas te-
maty w ciekawym ujęciu. 

Grywa pani nie za często, ale są to role 
wyraziste, zapadające w pamięć m.in. 
w spektaklach Krzysztofa Warlikowskie-
go i Iwana Wyrypajewa. 

– Ostatnio można mnie też oglądać 
w „Fantazji” w reżyserii Anny Karasińskiej 
w TR Warszawa. To też rodzaj teatru, który 
szuka kompletnie innego kontaktu z czło-
wiekiem. Łamie dobrze znane aktorom 
i widzom granice na scenie. 

I na scenie, i w fi lmie zdarza się pani grać 
w obcych językach. Czy to jest trudne? 

– To jest trudniejsze na poziomie uczenia 
się tekstu. No i niełatwo jest mi improwizo-
wać w obcym języku, ale też mi się zdarza. 
Ale ja bardzo lubię grać w obcych językach, 
ponieważ jest się mniej przywiązanym do 
konkretnych znaczeń słów, skojarzeń z ni-
mi, budowy zdań... I wówczas jest mi łatwiej 
traktować tekst jak muzykę. On po prostu 
jest, ja się go uczę na pamięć, na scenie go 
interpretuję, ale nie skupiając się na znacze-
niu poszczególnych słów, nie rozpraszając 
się. To daje mi inny wymiar wolności. Naj-
częściej grywam po niemiecku, francusku 
i angielsku. 

Wychowywała się pani w Gliwicach...
– I ze Śląskiem łączy mnie wciąż bar-

dzo wiele! Myślę, że tak zostanie. Kiedy tu 
przyjeżdżam, czuję się u siebie. To jest mo-
je miejsce na Ziemi. Nie mówiąc o tym, że 
mam tutaj rodzinę i znajomych. Świetnie 
znam Gliwice, przyjeżdżam tu zawsze z naj-
większą przyjemnością, choć aktualnie zda-
rza mi się to bardzo rzadko. Mam też swoje 
ulubione miejsca w Katowicach. 

Angażuje się pani w różne akcje społecz-
ne. Rozebrała się pani do kalendarza, 
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który promuje weganizm, protestowa-
ła pani przeciwko odstrzałowi dzików. 
Przykładów jest wiele

– To dla mnie bardzo ważne. To jedyna 
tak naprawdę pozytywna strona tego, że ma 
się znaną twarz. Dzięki temu można skupić 
ludzką uwagę na jakimś temacie, któremu 
nie poświęciliby minuty swojego życia. Lu-
dzie nie mają przecież interesu w tym, by 
bronić dzików czy zwierząt, które cierpią, 
żyjąc w chowie przemysłowym. Woleliby 
tego nie wiedzieć i o tym nie słuchać. Może 
dzięki mnie, mojej osobie, zwrócą uwagę na 
te problemy, poszerzą swoją świadomość, 
dotrą do kolejnych informacji, co sprawi, że 
zmienią swoje nawyki...

Dalej ma pani więcej zleceń zza granicy? 
W jednym z ostatnich wywiadów wspo-
mniała pani, że polscy reżyserzy nie ma-
ją na panią pomysłu. 

– Właśnie to zaczęło się teraz zmieniać! 
Na szczęście. (śmiech) W ostatnim czasie 
wystąpiłam w kilku polskich produkcjach, 
m.in. „Ciemno, prawie noc”, „Kobro/Strze-

miński. Opowieść fantastyczna” czy „Córka 
trenera”. Kończę właśnie zdjęcia do fi lmu 
kręconego na Ukrainie, gdzie gram polską 
księżniczkę Jabłonowską, akcja dzieje się 
pod koniec XVIII wieku. W sierpniu będę 
brała udział w zdjęciach do filmu, który 
powstaje na Łotwie. Jeszcze tam nie byłam, 
z przyjemnością wyjadę do tego kraju na 
dwa tygodnie. 

Ale potem mam kilka wspaniałych, pięk-
nych i ważnych propozycji w Polsce, które 
są na różnym etapie powstawania. Nie mo-
gę o nich teraz mówić, ale proszę trzymać 
za mnie kciuki, żeby wszystko się udało. 
Zapowiada się intensywny czas na planach 
fi lmowych. 

A na scenie?
– W najbliższym czasie będę sporo jeź-

dziła po świecie ze spektaklami z warszaw-
skich teatrów, w których gram od jakiegoś 
czasu, m.in. z „Wyjeżdżamy” Krzysztofa 
Warlikowskiego, „Fantazją” Anny Karasiń-
skiej i „Irańską konferencją” Iwana Wyry-
pajewa. +

oje miejsce 

„Ja teraz kłamię” 

• Film w reżyserii Pawła Borowskiego, w któ-
rym występuje Agata Buzek, to wysmakowa-
na wizualnie produkcja, pełna dwuznaczności 
i zagadek opowieść o trójce celebrytów, 
których osobiste historie przenikają się, wcią-
gając widza do przewrotnej gry, której finał 
zaskoczy absolutnie wszystkich. 
– We współczesnym świecie, gdzie infor-
macja jest najcenniejszym towarem, trzeba 
bardzo uważać na jakość tej informacji. 
Czasem to tylko fragment, strzęp większej 
całości, który może nas wprowadzić w błąd. 
Jeśli układa się w logiczną całość z innymi 
fragmentami, przyjmujemy to za prawdę. 
I tym samym utwierdzamy się w błędzie. 
To, co mnie fascynuje chyba najbardziej, to 
szczególna relacja, jaka wywiązuje się pomię-
dzy filmem i widzem – to ją nazywam kinem. 
Tak jak bohaterowie tej historii będą musieli 
docierać do prawdy, tak widzowie też będą 
poniekąd skazani kilkakrotnie na weryfikację 
swoich dotychczasowych sądów i ocen. Mam 

nadzieję, że ta gra doprowadzi widzów do ta-
kiego miejsca, w jakim jeszcze nie byli – mówi 
Paweł Borowski, reżyser.

Do stworzenia niezwykłego designerskiego 
świata twórcy wykorzystali śląskie prze-
strzenie, architekturę i wnętrza najbardziej 
rozpoznawalnych budynków w regionie, m.in. 
Strefy Kultury: NOSPR, Muzeum Śląskiego, 
Międzynarodowego Centrum Kongresowe-
go; Pałacu Kawalera w Świerklańcu, Domu 
Oświatowego Biblioteki Śląskiej, Urzędu Mia-
sta Tychy, siedziby Instytucji Katowice-Mia-
sto Ogrodów, czyli tzw. pałacu grudniowego. 
W znalezieniu lokacji na terenie województwa 
pomagała – będąca częścią Instytucji Filmo-
wej „Silesia Film” – Silesia Film Commission. 
– 15 dni zdjęciowych filmu realizowanych było 
w województwie śląskim. To bardzo dużo. 
Właściwie oprócz hali zdjęciowej w Łodzi 
większość plenerów była realizowana u nas. 
Reżyser to absolwent Akademii Sztuk Pięk-
nych, więc wizja filmu była dla niego bardzo 
ważna. Śląsk i jego lokacje doskonale się w tę 
wizję wpisały – informuje Patrycja Młynar-
czyk ze Śląskiego Funduszu Filmowego. 

Kaj te casy, jak cowiek był mody i cekoł, coby w Boże 
Ciało „gichało” (lał deszcz), bo wtynczos niy było 
procesje i szło zdonżyć na „Bonanza” abo „Zorro” 
w telewizorze. Te gizdy komunisty chciały, żeby 
w kościele i na procesji było mało ludzi, toż probo-
wali abo jich „zbamońcić” (ogłupić), abo straszyć, że 
stracom „sztela” (stanowisko). 
Terozki jo na Boże Ciało niy poradza sie docekać. 
Dlo jednych był to dugi łikynd i „lajstli” (zafundo-
wali) se rajza do Grecje, Hiszpanie, a nawet Ygiptu. 
A „zachwolali” (reklamowali) jom w cajtongach: 
łikynd Bożego Ciała na „borg” (kredyt) abo: Boże 
Ciało z 30-procyntowym „upustym” (zniżką). Ale 
beztoż mogłach se „wytuplikować” (wytłumaczyć), 
cymu tela łoknow było niyumojonych, a nawet za-
wartych, kej my szli za farorzyckym z Ponjezuskym. 
Bo prawie wszyscy pojechali „fort” (gdzieś daleko). 

A jo se na Boże Ciało pojechała… na Lipiny, i to 
niy na borg, ale tyż bez upustu. Padajom, co mianu-
jom sie łone tak łod jakegoś Lipy, kery tam miyszkoł, 
abo że łod „stromow” (drzew) lipow. A po ślonsku 
„lipina” abo „lupina” godało sie na łubin. Kożdy mo 
swoj „fajer” (święto) przinajmni roz na rok. Ludzie 
gyburstag, Nikisz łodpust, Piekary pońć, a Lipiny 
procesjo. 

Wiym, że to niy jes żodyn maraton, ale coby 
zońś do śtyrech ołtorzow, trza mieć zdrowy „pukel” 
(kręgosłup) i szłapy bez „wroniego ślypia” („blazow” 
– odcisków). Toż przodzi nazłykałach sie „pilow” (ta-
bletek), ale dziołcha ze strachu, że w połowie drogi 
trza mie bydzie łostawić na „borsztajnie” (krawęż-
niku), zawcasu naplompała „rozlajerowany” (rozre-
gulowany) wozyk, kerych „erbła” (odziedziczyła) po 
mamulce. „Cisła” (pchała) mie boroka połtory godzi-
ny, ale beztoż trocha „uszporowała” (zaoszczędziła), 
bo cołki tydziyń niy miała siyły, coby iś na siłownia 
abo inkszo „szkopyrtacka” (gimnastyka). 

Downi na Jonowie i Nikiszu prawie kożdy mioł 
po procesji łokopane i łodarte „szpice” (czubki) 
w szczewikach, bo „durch” (ciągle) „gafcył” (spoglą-
dał), fto jak umojył swoje łokna. A ludzie wystowiali 
świynte łobrozki i fi gury, „sztikowane abo heklowa-
ne decki” (wyszywane albo szydełkowane serwetki), 
polyli „blyndki” (światełka), stawiali blumy, a na 
szyby prziklejali „abcybildry” (naklejki). A jedyn 
stoł ze zadku i „dowoł pozor” (uważał), coby sie tyn 
ołtorzyk niy „hajcnył” (zapalił). 

We Lipinach przi dźwiyrzach kościoła stojom 
i pewnikym go „wachujom” (pilnują) świynci Nypo-
mucek i Florian. A przi nich był „lojfer” (chodnik) 
z kwiotkow. Łoblecyni po ślonsku dziołszki, mamul-
ki, starki, mode synki, łojce i starziki niyśli świynte 
łobrozy i fi gury. Tego niy do sie łopedzieć, tam trza 
być. Po drodze nikere łokna i dźwiyrza były umojo-
ne, aże dziw broł. Ołtorze tyż przistrojyli „habinami” 
(gałązkami), „lojchtrami” (świecznikami) i „blumsz-
tyndrami” (kwietnikami). 

Ale kajjyndzi w chałpach huloł wiater, bo wszyscy 
sie „wykludziyli” (wyprowadzili). I niy dziwota, bo 
gruby i huty pozawiyrane. W familokach z łoknow 
kukały poseblykane, bo przeca była hica, bajtle 
i „knipsowały” (fotografowały) tyn dziwny pochod. 
A za niymi stoły łojce w łoberhymdach na „akslach” 
(ramiączkach) i z „biksom” (puszką) piwa w rynce. 
W Lipinach widziałach dwa światy – w jednym rzy-
kajoncych, uradowanych i „wysztiglowanych” (wy-
strojonych) ludzi, a w drugym biyda, z kery ciynszko 
sie samymu podźwignońć – głod, smrod i ubostwo. 
Że tyż tych, kerzi tam „reskiyrujom” (rządzą), to niy 
„sztyruje” (przeszkadza, irytuje)? 

Przi Boży Mynce przed mojym łoknym tyż był 
ołtorz, ale że niy poradza, jak świynty Antonicek, 
być w poru miyjscach „naroz” (jednocześnie), toż 
poszłach tam przinajmni porzykać. Ledwie wyla-
złach na „beszong” (nasyp), posłyszałach, że dwie 
„panikle” (paniusie) „wadzom” (kłócą) sie ło stojonce 
tam leluje. Jedna chciała je „zasmycyć” (zanieść) do 
kościoła, a drugo wziońć do chałpy. Uznałach, że 
Ponjezusek musi gibko je pogodzić i mie niy wysu-
cho, toż zaroz żech sie „ponkła” (cofnęła). A mioł to 
być taki gryfny dziyń…+

Barbara Szmatloch
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Pogodomy se po ślonsku

Rajza fort 
i na Lipiny

• Agata Buzek (na zdjęciu z ojcem Jerzym 
podczas premiery filmu „Ja teraz kłamię”) 
urodziła się w 1976 r. w Pyskowicach. 
W 1999 roku ukończyła warszawską 
Akademię Teatralną i zadebiutowała na 
scenie rolą Meli w „Moralności pani Dul-
skiej” w teatrze Ateneum. Rok wcześniej 
na ekrany trafił pierwszy jej film – „Kochaj 
i rób, co chcesz” Roberta Glińskiego. 
Przełomowa dla kariery aktorskiej była jej 
rola w „Rewersie” Borysa Lankosza, na-
grodzona na festiwalu w Gdyni. Gra w Pol-
sce i za granicą. Można ją oglądać m.in. 
w „Niewinnych” Anne Fontaine, „Kolibrze” 
Stevena Knighta czy „High life” Claire 
Denis  FOT. GRZEGORZ CELEJEWSKI / AGENCJA GAZETA
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Przyjaciel zwierząt

Pan Piotr od jeży
Piotr Gleńsk przed pię-
cioma laty znalazł pod 
płotem swojego domu 
w Radlinie małego je-
ża. – Maluch nie przeżył. 
Wtedy postanowiłem 
sobie, że nigdy więcej ża-
den jeż nie zginie w moim 
ogrodzie – mówi.

Michalina Bednarek

P iotr Gleńsk na co dzień jest pracow-
nikiem fi rmy Tauron Dystrybucja. 
Pracuje w Rybniku, w wydziale 
przyłączeń. Jego zadania to m.in. 
wydawanie warunków technicz-

nych i sprawdzanie projektów. Po pracy pan 
Piotr ma również pełne ręce pracy. W swoim 
domu w Radlinie ma bowiem zazwyczaj do-
datkowych lokatorów, których trzeba stale 
doglądać. To jeże. Mężczyzna urządził dla 
nich prawdziwy azyl. 

Wszystko zaczęło się w 2014 roku. Była 
jesień. Temperatury były już niskie, często 
padał deszcz. Pan Piotr wtedy znalazł pod 
swoim płotem małego jeża. – To była taka 
jesienna sierota, która urodziła się za późno 
i nie zdążyła urosnąć na tyle, żeby poradzić 
sobie w trudnych warunkach. Jeż nie osią-
gnął odpowiedniej wagi, nie zgromadził wy-
starczającej ilości tłuszczu, aby przetrwać 
zimę w hibernacji. Maluszek ważył zaled-
wie 250 g i zaskoczyła go dodatkowo nocna 
ulewa. Nie miał szans – opowiada. 

Przyznaje, że ta sytuacja nim wstrząsnęła. 
Właśnie wtedy postanowił sobie, że już ża-
den inny nie podzieli takiego losu, a przynaj-
mniej nie w jego ogrodzie. Zaczął szukać in-
nych „sierot”. Nasłuchiwał szurania i dźwię-
ku podgryzania. W końcu odnalazł kolejne 
dwa małe jeże. Wtedy już wiedział, jak się 
zachować. Przygotowywał się do tego spo-
tkania – dużo czytał na temat tych zwierząt 
oraz nawiązał kontakt lecznicą w Rybniku, 
która specjalizuje się w ich ratowaniu. – Jeże 
mają temperaturę ciała niemal taką samą jak 
człowiek. Ważne jest, żeby nie traciły ciepła. 
Najlepiej więc po znalezieniu wygrzewać je 
na własnej dłoni. Umówiłem się też z wetery-
narz Magdaleną Balcarek z przychodni wete-
rynaryjnej w Rybniku na wizytę. W zasadzie 
współpracujemy do teraz – mówi. 

KIEDY JEŻ CHORUJE, 
KASZLE JAK MY
Jeden z jeży miał kaszel. Pan Piotr już wie-
dział, jak odróżnić kaszel od fuczenia nieza-
dowolonego jeża. Fuczenie nie pojawia się 
bezwiednie. Kaszel tak, zresztą podobnie 
jak u człowieka. Nie da się go kontrolować. 
– Kaszel tak małego zwierzątka jest bardzo 
głośny, nie sposób go nie usłyszeć. Czasem 
kaszel przechodzi w kwakanie, a to objaw 
wielkiego bólu i krzywdy – mówi.

W lecznicy okazało się, że jeże mają paso-
żyty, które zaatakowały ich drogi oddechowe 
i układ pokarmowy. Trzeba było podawać le-
ki, a nawet podłączyć jednego z nich do tlenu. 
Leczenie było długotrwałe, ale z sukcesem 
– oba jeże przeżyły. Wkrótce potem znajoma 

przyniosła panu Piotrowi trzeciego jeża – ten 
wcześniej zamieszkał w jej ogrodzie, w dom-
ku dla żółwia, i wyjadał koci pokarm. Okaza-
ło się, że też był zarobaczony, więc jak dwa 
pozostałe trafi ł na leczenie. – Jeż zawsze w sy-
tuacji strachu czy zagrożenia, np. na widok 
człowieka, kuny czy psa, zwija się w kulkę. To 
najlepsza obrona przed byciem zjedzonym 
Ten nie potrafi ł, na dodatek kręcił się wokół 
siebie, dziwnie poruszał, a to już poważny 
objaw choroby – przypomina pan Piotr. 

Zbliżała się zima. Mężczyzna uznał, że jeże 
powinny „przespać się” u niego w domu. Na 
strychu były idealne warunki. Było zimno, oko-
ło 0 stopni Celsjusza, co pomaga jeżom w hiber-
nacji. Pan Piotr ustawił tam pudełka, zostawił 
miski z wodą i suchym jedzeniem na wypadek, 
gdyby jeże się obudziły i zgłodniały. Doglądał 
ich codziennie. Wiosną jeże się obudziły. Tym 
razem pan Piotr przeniósł je na cieplejsze dru-
gie piętro domu. Zrobił dla nich domki z meblo-
ścianki i pudełek. Suchy pokarm powoli zamie-
niał na robaki. I zaczął się zastanawiać, w jaki 
sposób wypuścić je na wolność.

KIEDY JEŻ SIĘ DZIWI, 
TOCZY PIANĘ 
Postanowił, że każdy z jeży na nową dro-
gę życia dostanie od niego w prezencie 
„domek”. – Wszystko po to, żeby mogły się 
oswoić z nowym środowiskiem. Zwykle po 
tygodniu, czasem dwóch, jeże opuszczały 
domki i wyruszały w świat. Taka jest wła-
śnie ich wędrownicza natura – mówi. 

Zaczął od konstruowania domków 
z drewna, sklejki, kawałków desek. Potem 
skontaktował się z Jerzym Garą, który 
w Kłodzku prowadzi najsłynniejszy ośrod-
ków dla jeżów w Polsce „Jerzy dla jeży”. 
Wspólnie wymyślili optymalne domki je-
żowe. – Ważne, aby materiały, z których są 
zrobione, nie miały żadnego zapachu. Jeże 
mają bardzo wyczulony węch. Każdy „nie 
swój” zapach je odrzuca. Raz przytuliłem 
jeża do siebie, a miałem na sobie świeżo wy-
praną koszulkę i jeż zwymiotował na mnie. 
Wyczuł proszek do prania i to mu się nie 
spodobało – śmieje się pan Piotr. 

Czasem zamiast wymiotów jeże toczą 
pianę – fachowo nazywa się to namaszcza-
niem i to także reakcja zwierzęcia na kon-
takt z czymś nowym, czego nie zna, cho-
ciażby z nieznanym pokarmem. – Ludzie 
często mylą namaszczanie ze wścieklizną. 
Jeże nie chorują na wściekliznę i jej nie roz-
noszą – dodaje mężczyzna.

Obecnie domki jego pomysłu mają wy-
miary 130 na 58 cm u podstawy i są wykona-
ne z nieprzepuszczalnego styroduru. Dwa 
długie tunele wejściowe zabezpieczają jeża 
przed atakiem drapieżników – w natural-
nych siedliskach jeże także budują dwa wej-
ścia. Dzięki konkursowi dla pracowników 
Taurona pan Piotr dostał też fundusze na bu-
dowę aż sześciu takich schronień, które zo-
stały ulokowane na terenie głównych punk-
tów zasilania należących do Taurona. – Przy 
lokalizacji domków trzeba pamiętać, żeby to 
zawsze były miejsca odludne i ciche – mówi. 

RUMBURAK NIE MÓGŁ 
ZASNĄĆ ZIMĄ
Na pytanie, ile jeży już uratował, pan Piotr 
nie potrafi dokładnie odpowiedzieć. – Po 
dziesiątym straciłem rachubę. Powiedzmy, 
że było ich 35 – śmieje się. Pamięta za to 
swoją najtrudniejszą misję, kiedy dostał na 
odchowanie wychudzonego jeża. Nazwał 
go Rumburak. Zwierzę popadło w tarapaty, 
było w trakcie ciężkiej choroby. Zakażenie 
pasożytem o nazwie świerzbowiec to jak 
wyrok. – Żadne zwierzę bez pomocy czło-
wieka się z niego nie wyliże – mówi. 

Cała skóra jeża była zaropiała, oczu w ogó-
le nie było widać, futerka także już nie miał. 
Wokół niego roznosił się zapach stęchlizny. 
Leczenie trwało wiele tygodni. – A potem na-
deszła zima, a ja nie mogłem położyć Rum-

buraka spać, bo po takiej ilości lekarstw już 
by się nie obudził. Spędził więc ze mną całą 
zimę w cieple. Wydawało mu się, że jest la-
to i żył sobie na pełnych obrotach. A wiosną 
wypuściłem go do nowego domku, opuścił 
go po dwóch tygodniach i mam nadzieję, że 
dobrze sobie radzi. To tylko pokazuje, że na-
wet jeśli jeż się nie rusza czy już źle pachnie, 
wciąż można go uratować – dodaje pan Piotr. 

Podkreśla, że taki zapach często unosi się 
z ran, które gniją i w których lęgną się larwy. 
Te rany najczęściej zadają albo psy albo nie-
stety kosiarki, dlatego dobrze jest zaczynać 
koszenie od środka ogrodu, żeby zwierzęta 
miały szansę na ucieczkę. Podkreśla też, że 
jeśli już jeż zamieszka w naszym ogrodzie 
czy nawet budzie naszego psa, najlepiej po-
zwolić mu zostać. – Kiedy tylko jeżyca odcho-
wa małe, cała gromada odejdzie. Może to po-
trwać do sześciu tygodniu. Pies w tym czasie 
nie powinien się obrazić – mówi. I dodaje, że 
gdy jeżyca ma młode, to „bulgocze” lub „gru-
cha”. Wtedy na pewno nie należy jej nigdzie 
zabierać, bo młode bez niej nie przetrwają. 

MAŁY OSESEK 
DO WYKARMIENIA 
Obecnie pan Piotr wychowuje oseska. Jeż wa-
ży zaledwie 70 g. Reszta jego rodziny zginęła 
pod nożami kosiarki. Nie chce jednak za wiele 
o nim mówić. – Boję się, że mały nie przeży-
je. Póki co karmię go mlekiem dla szczeniąt, 
chociaż nadawałaby się także śmietanka UHT 
czyli sterylizowana. Nigdy jednak nie poda-
wajmy mleka krowiego, nawet z kartonu. Za-
wiera laktozę, która jest trucizną – mówi.

Wszystkim, którzy znajdą takie małe je-
że, zaleca natychmiast zabrać je do lecznicy. 
– Młode jeże rodzą się zwykle z początkiem 
maja. I faktycznie czasem piszczą, błąkając 
się po ogrodzie. Jeśli znajdziemy takiego ma-
lucha, zacznijmy się rozglądać za pozostały-
mi. Może ich być nawet dziewięć – mówi.

Zanim dowieziemy jeże do weterynarza, 
warto też każdemu z nich podać dwie krople 
wody miodowej bezpośrednio do pyszczka 
– ani więcej, ani mniej. Co to takiego? – To spo-
ra dawka glukozy i jedyny sposób na skrajne 
wyczerpanie. Aby przygotować taką wodę, 
wystarczy pół szklanki ciepłej wody, jedna 
łyżeczka miodu i szczypta soli. To żadna fi lo-
zofi a. A do tego ogrzewanie brzuszka dłonią 
i mały powinien dotrzeć do weterynarza cały 
i zdrowy – dodaje pan Piotr. +

Jak pomagać jeżom latem?

• W trakcie upałów warto napełniać wodą 
jakiś mały pojemnik. Jeśli ktoś ma oczko wod-
ne na działce, to ważne, by była siatka lub coś 
w rodzaju schodków (z kamienia lub cegły), 
by jeż mógł się wydostać.
• Właściciele psów powinni dbać, by ich pupi-
le nie miały możliwości zaatakować jeża. 
• Przed koszeniem trawników należy zrobić ob-
chód terenu. Gdy działka jest duża, dobrze jest 
zacząć koszenie od środka i nie spieszyć się, 
wtedy zwierzęta duże i małe mają szanse uciec 
na boki. Koszenie po ślimaku od zewnątrz do 
środka powoduje, że zwierzęta mogą zginąć 
w ostatnim pokosie na środku działki. 

• Piotr Gleńsk 
i jeden z jego pod-
opiecznych 

FOT. DOMINIK GAJDA / 

AGENCJA GAZETA
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Sukces śledczych z Górnego Śląska 

Przełom w sprawie 
zabójstwa Kristiny
To prokuratorzy 
z Gliwic i krymi-
nalni z Komendy 
Wojewódzkiej Po-
licji w Katowicach 
namierzyli i prze-
słuchali świadka, 
który podał im 
nazwisko osoby 
podejrzanej o za-
bójstwo 10-letniej 
Kristiny z Mrowin. 

Marcin Pietraszewski

P rzypomnijmy, że 10-let-
nia Kristina została za-
mordowana w czwartek 
13 czerwca. Dziewczyn-
ka wyszła ze szkoły i po 

raz ostatni widziano ją 200 me-
trów od domu. Kilka godzin póź-
niej ciało 10-latki znaleziono w le-
sie w sąsiedniej miejscowości. Na 
zwłokach było wiele ran kłutych, 
pojawiły się też ślady wskazujące, 
że mogło dojść do gwałtu. 

Śląscy policjanci 
wkraczają do akcji
Zabójcy 10-latki szukała cała dol-
nośląska policja. Okazuje się, że 
przełomu w sprawie dokonali 
śledczy z Prokuratury Okręgowej 
w Gliwicach oraz ofi cerowie wy-
działu kryminalnego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowi-
cach. To oni namierzyli, a potem 
przesłuchali świadka, który wska-
zał nazwisko zabójcy. 

– Potwierdzam, że nasi prokura-
torzy wraz z policjantami z Katowic 
prowadzili pewne czynności doty-
czące zabójstwa 10-latki. Ze wzglę-
du na dobro postępowania nic 
więcej jednak nie mogę powiedzieć 
– powiedziała „Wyborczej” Joanna 
Smorczewska, rzeczniczka Proku-
ratury Okręgowej w Gliwicach.

Według naszych informacji 
kryminalni z KWP w Katowicach 
ustalili nazwisko człowieka, któ-
remu kilka tygodni proponowano 
zabójstwo 10-latki. – To mieszka-
niec województwa śląskiego, ale 
nie możemy zdradzić jego tożsa-
mości, bo to kluczowy świadek 
w tej sprawie – zastrzega nasz in-
formator.

„Tak, miałem propozycję 
zabicia dziecka”
Śląscy kryminalni spotkali się 
z mężczyzną, który przyznał im, że 

miał propozycję zabicia dziecka. 
– Zrozumiał, że to nie były żarty, 
kiedy dowiedział się o znalezieniu 
ciała Kristiny. Wtedy przez jedne-
go z członków swojej rodziny sam 
zaczął szukać kontaktu z policją 
– mówi osoba znająca kulisy spra-
wy.

W trybie pilnym do pracy 
ściągnięto prokuratorów z wy-

działu śledczego Prokuratury 
Okręgowej w Gliwicach. To oni 
przesłuchali świadka, a także 
dwie inne osoby. To były klu-
czowe czynności, bo podczas 
nich po raz pierwszy padło imię 
i nazwisko 22-letniego Jakuba 
A., studenta psychologii z Wro-
cławia. To on miał nakłaniać do 
zabójstwa 10-latki z Mrowin.

Zdobyte na Górnym Śląsku 
informacje przekazano prokura-
torom ze Świdnicy, którzy prowa-
dzą śledztwo w sprawie morder-
stwa dziewczynki. Dzięki temu ci 
skoncentrowali wszystkie czyn-
ności śledcze na osobie Jakuba A. 
22-letni mężczyzna przyznał się 
do zamordowania Kristiny. Znał 
dziewczynkę i według mediów był 

zakochany w jej matce. Uważał, że 
10-latka stoi na drodze ich miłości, 
więc postanowił się jej pozbyć. 
Kiedy wracała ze szkoły zaprosił 
ją do samochodu, wywiózł do la-
su i tam zamordował. Następnie 
upozorował, że doszło do gwałtu. 
Chciał, aby policjanci zabójcy szu-
kali w kręgu osób ze skłonnościa-
mi pedofi lskimi. +

REKLAMA 33927645
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Nasza wieża Babel

Krajobraz wyznaczony 
przez dzieła sztuki 
Z napięcia pomiędzy 
wyzwaniami nowocze-
sności a szacunkiem 
dla przeszłości zrodziło 
się już wiele wspania-
łych projektów.

Alicja Knast

C ykl „Nasza wieża Babel” wła-
śnie dobiegł końca. Pierw-
sza jego część, zrealizowana 
w 2018 roku, objęła blisko 40 
artykułów, publikowanych na 

łamach katowicko-bielskiej „Gazety Wy-
borczej”. W tym roku został on uzupeł-
niony o dalsze 12 odcinków. Dzięki temu 
w kolejnych piątkowych wydaniach gaze-
ty omawiane były dzieła sztuki lub zabytki, 
które różniły się niemal wszystkim, a łą-
czyło tylko jedno: znajdują się na terenie 
województwa śląskiego. Była to prezen-
tacja dzieł, które znajdują się w naszych 
regionalnych i miejskich muzeach, kościo-
łach czy nawet na placach i kamienicach. 
W kontynuacji cyklu były to obrazy i rzeź-
by reprezentujące polską sztukę dawną 
i współczesną, polichromia kościelna, ka-
fl e piecowe, a nawet tron afrykańskiego lu-
du Fon. Wystarczy wsiąść w samochód lub 
autobus albo nawet przejść parę kroków, 
by w krótkim czasie dotrzeć do wybranego 
obiektu. W codziennym zabieganiu umy-
kają nam często zjawiska, które są ważne 
dla specyfi ki naszego regionu, a które tak 
pięknie pokazują skomplikowaną historię 
i aspiracje we wspólnotach, które tworzy-
my. Wakacje, które właśnie się zaczęły, są 
znakomitą okazją, by z możliwości tej sko-
rzystać.

PRZYJEMNOŚĆ OGLĄDANIA 
I POZNAWANIA
   Czy dzięki tej inicjatywie powstał kanon 
sztuki na Śląsku? Z pewnością nie. Nie 
taki był zresztą nasz zamiar. „Nasza wie-
ża Babel” proponuje jedną z wielu możli-
wych wędrówek wokół sztuki. Każdy może 
wybrać inną ścieżkę – według własnego 
upodobania. Jak pisała prof. Ewa Chojec-

ka w artykule inicjującym cykl,    miał on 
być „radosną wędrówką po krajobrazie 
regionu,    wyznaczonym przez dzieła sztuki 
znane i nieznane,    skromnie lokalne i wyso-
kiego lotu,    bardzo dawne i bardzo dzisiej-
sze,    takie które akceptujemy i inne,    jakich 
nie lubimy”. A my dzięki przyjemności ich 
oglądania i poznawania,    mieliśmy mieć 
okazję do formowania naszej wiedzy o so-
bie samych i o społeczności,    którą tworzy-
my. Czy tak się stało? Do każdego z Czytel-
ników należy ocena,    na ile sformułowane 
półtora roku temu zamierzenia zostały 
osiągnięte. 

WYJĄTKOWY PROJEKT 
W POLSKIM 
DZIENNIKARSTWIE
Ta druga część cyklu różniła się nieco od 
pierwszej jego odsłony. Poprzedzona zosta-
ła bowiem warsztatami z redagowania tek-
stów oraz z umiejętności dzielenia się wie-
dzą o dziełach sztuki przed kamerą. Wszak 
opowiadanie o sztuce to też trudna sztuka, 
którą warto stale udoskonalać. Zmieniają się 
bowiem nasze oczekiwania, przyzwyczaje-
nia oraz język, jakimi się posługujemy. Ewo-
luuje także nasza wrażliwość i kompetencje 
odbioru sztuki.

Dziękuję przy tej okazji re-
dakcji „Gazety Wyborczej” za 
gościnność na łamach piąt-
kowego magazynu – wydania 
o największym nakładzie na 
przestrzeni tygodnia. Myślę, że 
„Nasza wieża Babel” to wyjątkowy projekt 
w polskim dziennikarstwie, będący przy-
kładem tego, że gazety mogą pokazywać nie 
tylko problemy i alarmować o zagrożeniach, 
ale także – nie bójmy się tego słowa – edu-
kować, kształtować wrażliwość czytelników, 
ukazywać piękno i wielką wartość dzieł sztu-

ki, a także współpracować z instytucjami pu-
blicznymi i wypracowywać wspólne cele.

REGION, 
KTÓRY MA POSZANOWANIE 
DLA TRADYCJI
Dziękuję także dyrektorom muzeów, którzy 
odpowiedzieli na nasze zaproszenie i zaanga-
żowali się w tę inicjatywę, oraz poszczególnym 
autorom artykułów, którzy dzielili się z czytel-
nikami swoimi fascynacjami – muzealnikom 
i historykom sztuki, którzy na co dzień dbają 
o zachowanie i udostępnianie śląskiej publicz-

ności wielokulturowego dzie-
dzictwa naszego regionu. Na 
nasze szczęście żyjemy w regio-
nie, który zawsze miał potrzebę 
dynamicznego rozwoju przy 
jednoczesnym zachowaniu po-
szanowania dla tradycji. Z tego 

napięcia pomiędzy wyzwaniami nowoczesno-
ści a szacunkiem dla przeszłości zrodziło się 
już wiele wspaniałych projektów, mamy więc 
nadzieję, że to subtelne spojrzenie na dziedzic-
two materialne będzie inspiracją do dalszych 
działań nie tylko w sferze kultury, ale także 
w pracy samorządów czy biznesu. +

• Alicja Kanst, 
dyrektor Muzeum 
Śląskiego w Kato-
wicach
 FOT. MUZEUM ŚLĄSKIE

33926995

Na nasze szczęście żyjemy w 
regionie, który zawsze miał 

potrzebę dynamicznego rozwoju 
przy jednoczesnym zachowaniu 

poszanowania dla tradycji

ALICJA KNAST
Dyrektor Muzeum Śląskiego 

p a r t n e r  a k c j i
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Trzeba było ponad 
czterdziestu lat, by 
jedno z najstarszych 
miast Górnego Śląska 
odzyskało miejsce spo-
tkań. Dzisiaj chorzowski 
rynek zostanie uroczy-
ście otwarty.

Przemysław Jedlecki

T o był jeden z trudniejszych na-
szych projektów – mówi Woj-
ciech Dunaj z Grupy Architekto-
nicznej Domino, która wygrała 
konkurs na projekt przebudowy 

rynku w Chorzowie. Warte 26 mln zł prace 
już dobiegły końca i od dzisiaj rynek jest do 
dyspozycji mieszkańców. 

RYNEK PRZECINA 
ESTAKADA
Wojciech Dunaj podkreśla, że konkurs był 
trudny, ponieważ rynek przecina wybudo-
wana pod koniec lat 70. estakada. Wcze-
śniej stało tu więcej kamienic, było też 
sporo zieleni. Na archiwalnych zdjęciach 
widać starannie wypielęgnowane klomby 
i równiutko przycięte drzewa. Niestety, 
w czasach gierkowskich wybudowano tu 
na betonowych słupach fragment cztero-
pasmowej drogi łączącej Katowice z Byto-
miem. Od tego czasu piesi na rynku byli 
raczej intruzami niż gospodarzami. 

Architekci musieli znaleźć nowy spo-
sób na stworzenie tu miejskiego pla-
cu. – Podzieliliśmy rynek na trzy strefy. 
Pierwsza, ta najbliżej centrum przesiad-

kowego nawiązuje do starego placu, dla-
tego jest tu dużo zieleni i miejsc do od-
poczynku. Potem mamy estakadę i prze-
strzeń pod nią. Rozcina rynek, a naszym 
celem było jego zespolenia i zhumanizo-
wanie tej przestrzeni – mówi Wojciech 
Dunaj. Stąd pomysł, by pod fi larami es-
takady stworzyć przeszklone pawilony, 
w których zaplanowano punkty handlo-
wo-usługowe, biuro obsługi mieszkań-
ców czy toaletę. 

– Słupy są obudowane, wprowadzamy 
miękkie formy, zaokrąglania. Chodziło 
o to, żeby trasa samochodowa stała się 
fragmentem dachu nowej przestrzeni 
– dodaje. 

Trzecia część rynku to plac przed wej-
ściem do gmachu Urzędu Miasta. Jest tu 
ukryta w nawierzchni fontanna, którą 
można wyłączyć i w razie potrzeby po-
sadzka może być miejscem wydarzeń, 
koncertów, a zimą placem z choinką. Są 
drewniane mini trybuny i górki z trawą. 

OLBRZYM Z SIEKIERĄ 
PRZESZEDŁ PRZEZ MIASTO
Henryk Mercik, architekt i miejski konser-
wator zabytków w Chorzowie podkreśla, że 
na nowy rynek trzeba patrzeć jako element 
większej całości. – Przede wszystkim już 
parę lat temu powstało centrum przesiad-
kowe. Skończyło się bieganie po całym ryn-
ku i wystawania na rogach na tramwaj lub 
autobus – mówi. 

Zwraca też uwagę, że budowa estakady 
w czasach PRL-u była paradoksalnie natu-
ralnym rozwiązaniem. – Takie rozwiązania 
były wówczas modne i to także w zachod-
nich miastach. Przy czym np. w Niemczech 
urbaniści z premedytacją korzystali ze skali 
wojennych zniszczeń i powtarzali, że mia-
sto w dawnej formie to przeszłość – mówi. 
W Chorzowie różnica polegała na tym, że 
trzeba było burzyć istniejące domy, bo za 
nienaruszalne uznano tereny Huty Ko-
ściuszko. 

Chorzów świętuje

Po czterech dekadach miasto

• Nowy rynek w Chorzowie jest otwarty dla mieszkańców i turystów od dzisiaj FOT. KAMILA KOTUSZ / AGENCJA GAZETA • Nowy rynek wprawia Chorzów w ruch. Na zdjęciu p

Historia miasta
Zaczęło się od bożogrobców

24 czerwca 1257 roku Władysław, 
książę opolski nadał zakonowi bo-
żogrobców prawo lokacji wsi pod 

Bytomiem. Wieś Chorzów, której zarządcą 
był klasztor, już na początku XIV wieku była 
dobrze zorganizowana. Istniał tu kościół 
i karczma. W szesnastym wieku zaczęto 
wydobywać rudy srebra, ołowiu i żelaza. 
W 1780 roku właśnie proboszcz Ludwik 
Bojarski znalazł pokłady węgla kamien-
nego. W ślad za tym odkryciem powstała 
kopalnia „Księżna Jadwiga”, a na początku 
XIX wieku mała huta cynku „Pokój”. W 1810 
roku na mocy zarządzenia Fryderyka 
Wilhelma III wszystkie majątki klasztorne 
przeszły na własność państwa pruskiego. 

W 1791 roku z inicjatywy niemieckiego 
hrabiego Fryderyka Redena zaczęła pracę 
kopalnia węgla „König” – „Król” (później 
przemianowana na „Barbarę-Chorzów”). 
W 1802 rozpoczęła działalność „Könni-
gshutte”, czyli „Królewska Huta”, później 
przemianowana na Hutę Kościuszko. Po-
wstanie zakładu stało się zalążkiem miasta 
o tej samej nazwie. 

Osada przemysłowa zaczęła się szybko 
rozwijać w drugiej połowie XIX wieku. 
W 1868 roku na mocy aktu erekcyjnego 
króla pruskiego Wilhelma I uzyskała prawa 
miejskie. Wtedy włączono do niej okoliczne 
małe miejscowości. Miasto się rozbudowy-
wało, zbudowano drogi i połączenia kole-
jowe z innymi śląskimi ośrodkami. W 1892 
roku stanął tu okazały budynek Poczty, od 
1894 roku po brukowanych, oświetlonych 
ulicach zaczęły kursować tramwaje, w 1901 
oddano do użytku Hotel Redena. W 1905 
roku w centrum Królewskiej Huty, przy 
obecnym pl. Powstańców wyrosła najpięk-
niejsza na Śląsku Hala Targowa. W 1922 
roku Köningshutte znalazła się w grani-
cach państwa polskiego. Wtedy też miastu 
nadano polską nazwę Królewska Huta. 

W 1934 roku uchwałą Sejmu Śląskiego 
do miasta Królewska Huta została przyłą-
czona wieś Chorzów (dziś Chorzów Stary) 
wraz z Maciejkowicami (przyłączonymi 
do wsi Chorzów w 1930 roku) oraz gmina 
Nowe Hajduki. W efekcie miasto zyskało 
nazwę Chorzów. +

FOT.   MATERIAŁY PRASOWE UM
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– Są pewne pozytywne skutki tej inwe-
stycji. Do dziś między Bytomiem a Kato-
wicami mamy dwutorową linię tramwajo-
wą poza jezdnią. Najgorsze było zaś to, że 
w centrum Chorzowa zostały urwane pie-
rzeje. Wyglądało to, jakby olbrzym z siekie-
rą przeszedł przez miasto i wyrąbał sobie 
drogę – mówi Mercik.

KONIEC Z TYMCZASOWOŚCIĄ
 ROZWIĄZAŃ 
W TYM MIEJSCU
Na rynku zasadzono też 3 tys. krzewów i 40 
drzew. Nie popełniono błędu z innych 
miast, gdzie zapanowała moda na wykła-
dania każdego wolnego metra kwadra-
towego placu granitem czy podobnym 
materiałem. – To sprawi, że rynek jest 
przyjazny, całość nie jest też przeskalo-
wana – dodaje Henryk Mercik. 

Urzędnicy zwracają też uwagę, że bu-
dowa rynku to tylko jeden z elementów 
wprawiania centrum Chorzowa w ruch. 

Obok głównego placu jest przecież nie tyl-
ko centrum przesiadkowe i dwa parkingi 
zadaszone pod estakadą. Kawałek dalej 
trwa przebudowa placu Hutników, któ-
ry kończy się nowym rondem, ścieżkami 
rowerowymi i budynkiem mieszkalnym. 
Wcześniej wyremontowano też ul. Jagiel-
lońską, gdzie jest nowy deptak. 

W pawilonach na rynku będzie się 
sporo działo. Swoje bistro otworzy tutaj 
Krzysztof Krot. To przedsiębiorca znany 
z lokalu Lorneta z Meduzą i ożywienia uli-
cy Mariackiej. Jego lokal w Chorzowie bę-
dzie nazywał się Cho cho. To będzie miej-
sce, gdzie będzie można smacznie zjeść 
i napić się czegoś dobrego. Na dobrą kawę 
zaprasza do siebie Sonia Draga. Jej lokal 
o nazwie Dopełniacz nie będzie jednak 
zwykłą kawiarnią. Wzorem katowickiego 
Miejscownika będzie to miejsce spotkań, 
ciekawych dyskusji, w którym można za-
opatrzyć się w najnowsze wydawnictwa.

ZAKUPY, DOBRE JEDZENIE, 
WYSTAWY I KONCERTY
– Pyrsk! Przidzcie zaś! – usłyszymy z kolei po 
zakupach zrobionych w kolejnym pawilo-
nie chorzowskiego rynku. Znani promoto-
rzy śląskiej godki – właściciele sklepów Gry-
fnie – otwierają kolejną fi lię. To tutaj będzie 
można ubrać się w śląski t-shirt, zaopatrzyć 
się w tasza na maszkety czy wybrać coś na 
prezent. 

– Wszyscy najemcy, którzy zaczną swoją 
działalność w Chorzowie, to uznani przed-
siębiorcy, którzy odnieśli sukces. Liczymy 
na to, że ich doświadczenie i marka spowo-
dują, że rynek znów będzie tętnił życiem 
– mówi Andrzej Kotala, prezydent Chorzo-
wa. 

Ale nowy rynek to nie tylko miejsce 
zakupów i dobrego jedzenia. Będzie tu 
też przestrzeń na wystawy i koncerty. Za 
miejską galerię sztuki odpowiadać będą 
właściciele popularnego Vintage Audio 
Shop. +

o odzyskało rynek

Otwarcie rynku w Chorzowie. Co się wydarzy?

• Piątek, 28.06
• 16.00 – wmurowanie Kapsuły Czasu – pro-
wadzenie Artur Orzech 
• 17.00 – Mr. Lex – dj set
• 18.00 – One Man Act – Olek Kopka
• 19.00 – BOVSKA – koncert
• 20.30 – Novika i Mr. Lex – koncert 
• 22.00 – Taniec wertykalny na na gmachu 
Urzędu Miasta
• 22.10 – Drone Dance Show

• Sobota, 29.06
• 14.00-19.00 – Youtuberzy przejmują Nowy 
Rynek (LukasTV, Bonus BGC, Chwytak – spo-
tkania z fanami, występy, pokazy)

• 19.00 – Chwytak – koncert
• 22.00 – Kino na leżakach: „Vicky Cristi-
na Barcelona”

• Niedziela, 30.06
• 17.00-21.00 – Wieczór Niebieskich 
Gwiazd (spotkanie z Mistrzami Polski 
– Waldemarem Fornalikiem, Antonim 
Piechniczkiem, Dariuszem Gęsiorem, 
Eugeniuszem Lerchem i inni, zabawy 
i gry sportowe)

• 19.00 – Turnieje z nagrodami dla rodzin
• 21.00 – Koncert bębniarzy
• 22.00 – Pokaz Teatru Ognia Nam-Tara

• Na rynku w Chorzowie zasadzono 3 tys. krzewów i 40 drzew FOT. KAMILA KOTUSZ / AGENCJA GAZETA

Za sto lat nie będzie już estakady 
Rozmowa z Andrzejem Kotalą, prezydentem Chorzowa

Chorzów za sto lat może być dzielnicą 
Metropolii Silesia, ale przetrwa jako 
miejski organizm – mówi Andrzej 

Kotala, prezydent Chorzowa

PRZEMYSŁAW JEDLECKI: Z okazji za-
kończenia przebudowy zostanie tu zako-
pana kapsuła czasu. Znajdzie się w niej 
również wydanie Gazety Wyborczej z tą 
rozmową. Gdy ktoś, to wykopie za sto lat, 
to pewnie będzie ciekaw, co miasto chcia-
ło osiągnąć tą przebudową.
ANDRZEJ KOTALA, PREZYDENT CHO-
RZOWA: Myślę, że ktoś zacznie kolejną 
przebudowę tego miejsca wcześniej niż 
za sto lat. Nasza historia pokazuje, że po-
ważne zmiany dzieją się tu co jakieś 50 lat. 
Czasem rynek jest psuty, a czasem napra-
wiany. Popsuto go pod koniec lat 70., kiedy 
wybudowano estakadę. Dziś z kolei udało 
nam się przynajmniej częściowo odtworzyć 
przestrzeń publiczną w tym miejscu. Cho-
dziło nam o stworzenie miejsca, do którego 
będzie można przyjść, a nie jak wcześniej, 
tylko przez nie przejść. Dlatego na rynku 
powstają np. nowe lokale czy księgarnia. 
W połączeniu z ul. Wolności będzie to kolej-
na ożywiona przestrzeń. 

Ciekawe, jak będzie wyglądał Chorzów za 
100 lat.
– Myślę, że już nie będzie estakady. Zmieni 
się sposób poruszania po miastach, inżynie-
rowie i urbaniści na pewno wprowadzają 
inne, lepsze rozwiązania komunikacyjne. 
My już kilka lat temu myśleliśmy o budowie 
obwodnicy. To jednak kosztowny projekt 

i niestety nie znalazł się w żadnym krajo-
wym programie przebudowy dróg. Myślę, 
że z czasem całkowicie zniknie też bieda 
i bezrobocie. Dziś pracy nie ma 4 proc. 
mieszkańców Chorzowa. To niewiele, ale 
chciałbym, żeby każdy mógł się realizować 
zawodowo. Samo miasto zyska też nowo-
czesne budynki, w tym nowe kamienice 
z mieszkaniami. To dla nas bardzo ważne. 

Chorzów połączy się np. ze Świętochło-
wicami?
– Myślę, że Chorzów historycznie przetrwa. 
Nie można mówić, że jakieś miasto zniknie. 
Każde ma przecież swoją specyfi kę i boga-
tą historię. Ale z drugiej strony nie mogę 
oprzeć się wrażeniu, że kiedyś będzie tu 
istniała mocna Metropolia Silesia wraz ze 
swoimi dzielnicami, takimi jak Chorzów czy 
Katowice. +
Przemysław Jedlecki

FOT. KAMILA KOTUSZ / AGENCJA GAZETA

pawilony, które powstały pod estakadą FOT. KAMILA KOTUSZ / AGENCJA GAZETA

Wiemy, że estakady z Chorzowa 
wyrzucić nie można. 
Pozostało ją oswoić. 

Wybudowanie pod fi larami 
estakady przeszklonych, 

funkcjonalnych pawilonów 
oceniam bardzo dobrze 

HENRYK MERCIK
Miejski Konserwator Zabyktów w Chorzowie
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A a a a a a a a a a ALKAMED Esperal 

(oryginalny), odtruwanie poalkoholowe 

przez lekarzy. Całodobowo u pacjenta 

0602/194433, 0602/ 215494 

AAAAA GINEKOLOG 1PEŁNA 1POMOC 
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WWW.CIEZAROWKI.PL 
SKUP-SPRZEDAŻ 

MASZYN BUDOWLANYCH 

I SAM. CIĘŻAROWYCH 

NAJWIĘKSZY WYBÓR !!! 
Kraków, ul. K. Lowińskiego 11b 

Kom. 660-123-125 

info@ciezarowki.pl 

Pracowników ogólno-budowlanych, ZUS 

praca, W-wa okolice, Łódź, 601 221 601 

Chemia, matematyka, tel. 609 313 634 

Sprzedam lub wynajmę M-3 w Bytomiu - 

Stroszek, 2 piętro; tel. 533 800 560 

A Alarmy Domofony kamery 32/2581800 

Agroturystyka Puszcza Notecka,konie,kort, 

basen,sauna, 604261664, ranchobonanza.pl 

Beskidy 8 dni od 500zł z 50% dofi  

dla emer /rent Unijny Program 

możliwość dowozy 33 870 30 50  

DZIWNÓW WCZASY MORZE 50m  

913 813 052 www.owzastal.pl 

„MAZURY CUD NATURY” KOMFORTOWY 

DOMEK LETNISKOWY NAD JEZIOREM 

„DADAJ” K/OLSZTYNA  WYNAJMĘ.  

 5 1 3 9 2 3 0 5 1 LUB (8 9) 5 3 9 1 1 0 9 

Ustka pok. w ośr. wypoczynk. 604-486-413 

 
Wyrazy głębokiego współczucia  
oraz słowa wsparcia i otuchy dla  

 

dr inż. Henryka Promnego 
 

z powodu śmierci  
 
 

Ojca 
 
 

składają  
 
 

koleżanki i koledzy 

z Instytutu Organizacji „INORG” 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

„Życie krótkie, czy długie jest podróżą w kierunku raju” 

(św. Jan Paweł II) 
 
 

Dnia 25 czerwca 2019 roku odszedł  
w wieku 88 lat do Domu Ojca  

 

 

Stanisław Leki  
 

kochający Mąż, oddany Ojciec,  
serdecznie związany z rodziną, wspaniały Przyjaciel. 

 
Człowiek dużej prawości i uczciwości.  

Wieloletni dyrektor biura Wagons-Lits Tourisme w Polsce.  
Na zawsze pozostanie w naszych sercach, pamięci i modlitwie. 

 
Msza święta żałobna zostanie odprawiona  

29 czerwca 2019 roku o godz. 11.00  
w kościele parafialnym pw. N.S.P.J. w Falenicy przy ul. Narcyzowej 18. 

Po mszy świętej odbędzie się ceremonia pogrzebowa  
na cmentarzu miejscowym w Aleksandrowie przy ul. Złotej Jesieni.  

 
 

O czym zawiadamiają  
z wielkim bólem  

 
żona z rodziną i przyjaciółmi  

 
 

“Hades” Kompleksowe Usługi Pogrzebowe 

ul. Pusta 66, tel. 032/ 291 50 00, 502 233 065 

KREMATORIUM ŚZP Firma Walicki 

ul. Piekarska 99, Bytom, tel. 032 2814218 w.102 

Katowickie Cmentarze Komunalne 

ul. Murckowska 9 

tel. 255 15 51, 0607 399 321 

NAGROBKI granitowe od 2500zł. Raty. 

Wystawa: Czeladź ul. Reymonta 45.  

tel. 0501 743 129, 032/ 291 50 00 

NEKROLOGI KATOWICE - BIELSKO-BIAŁA

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927661

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927615

W KAŻDĄ SOBOTĘ
Z „WYBORCZĄ”

33927535.n

SPÓŁ DZIEL NIA MIESZ KA NIO WA „SI LE SIA”
w Ka to wi cach ul. Głusz ców 9

og ła sza prze targ nie o gra ni czo ny na:
BU DO WĘ PA WI LO NU HAN DLO WE GO ZLO KALIZOWANEGO

W KATOWICACH PRZY UL. RADOCKIEGO 150 NA DZIAŁKACH NR 35/8
ORAZ 28/16 WRAZ Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ DECYZJI 

POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE.

Do dat ko wych in for ma cji udzie la ją pra cow ni cy Dzia łu Re mon tów tel. (32) 20-28-034 wew. 313
i 413 lub Dzia łu In spek to rów Na dzo ru wew. 327. 
Spe cy fi ka cja Istot nych Wa run ków Za mó wie nia bę dzie do stęp na w sie dzi bie Spół dziel ni w Kato -
wi cach przy ul. Głusz ców 9 po kój nr 6 lub dro gą elek tro nicz ną po wcześ niej szym zgło sze niu.

33926583

INFORMUJE

o wywieszeniu  od dzisiaj na okres 21 dni

w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy

ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz 

na stronie internetowej www.rybnik.eu

wykazu nieruchomości Skarbu Państwa

przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

33924696.n

33927693

Syndyk Masy Upadłości Waldemara Bartnika 
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności

gospodarczej 

ogłasza pisemny przetarg ofertowy 
na sprzedaż nakładów poniesionych przez upadłego
na budowę garażu o powierzchni zabudowy 45,92 m2,
z dobudowanym pomieszczeniem gospodarczym
o powierzchni 08,11 m2, znajdujących się 
na nieruchomości zabudowanej położonej
w Chrzanowie, przy ul. Kościuszki 12, stanowiącej
własność osób trzecich opisanych szczegółowo
w Operacie szacunkowym z dnia 24.04.2017r. 

Cena wywoławcza wynosi 3626 zł.
Oferty należy składać do dnia 15 lipca 2019r. do godz.
12.00 na adres Kancelarii Syndyka ul. Katowicka 8/4,
41-600 Świętochłowice. Warunkiem udziału
w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 600 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
nr tel. 609410771. 

33926318

INFORMUJE

o wywieszeniu od dzisiaj na okres 21 dni

w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy

ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz na stronie

internetowej www.rybnik.eu wykazu

gminnych nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

33926899.n

Burmistrz Miasta Czeladź 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce

nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. informuje że na tablicy

ogłoszeń, II piętro, w Urzędzie Miasta w Czeladzi ul. Katowicka 45

w dniach od 28 czerwca 2019r. do 19 lipca 2019r. wywieszony

został do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości 

– nr 86/2019 dotyczący zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokalu

mieszkalnego nr 5 przy ul. Grodzieckiej 47 w Czeladzi wraz z udziałem we własności

3/100 części nieruchomości oznaczonej numerami działek 62/7 i 62/8 arkusz mapy

12 o łącznej powierzchni 632 m

2

.

33926327

W SOBOTĘ 29 CZERWCA

Wyborcza na Wakacje
WYBORCZA  
NA WAKACJE

SPECJALNE WYDANIE MAGAZYNU ŚWIĄTECZNEGO 29-30.06.2019120
stron

Magazyn Świąteczny + Wysokie Obcasy + Nasza Europa
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Zagłębie Sosnowiec

Bez padania z wysiłku
Po latach, gdy butelka 
zimnej wody postawiona 
na bandzie lodowiska 
była w Sosnowcu synoni-
mem luksusu, dziś w Za-
głębiu budują zupełnie 
nową jakość.

Wojciech Todur

– Gdy zostałem trenerem Zagłębia, 
to postawiłem sobie za jeden z ce-
lów to, żeby zawodnicy mieli zdecy-
dowanie lepsze warunki do pracy 
niż wtedy, gdy sam wyjeżdżałem na 
lód. Kocham ten klub. To mój drugi 
dom. Nigdy nie przeszkadzało mi 
to, że pracowało się, aż człowiek 
padł z wysiłku. Tyle że każdy wie, 
że to powinno wyglądać inaczej. 
Młody zawodnik ma inne progi niż 
ten doświadczony. Indywidualiza-
cja treningów, ich obciążeń to we 
współczesnym sporcie podstawa. 
Staraliśmy się to już robić w pierw-
szej lidze, a w Polskiej Hokej Lidze 
to stało się normą, koniecznością 
– mówi trener Marcin Kozłowski.

Kadra Zagłębia liczy obecnie 
33 zawodników. – Zmieniają się 
przepisy dotyczące zatrudniania 
obcokrajowców. Liga open to po-
kusa, żeby sięgnąć po zagraniczny 

zaciąg. I pewnie wiele klubów tak 
zrobi. Już słyszę, że są tacy, którzy 
postawią na kilkunastu takich gra-
czy. W Sosnowcu tak nie będzie. 
W kadrze mam obecnie bodaj 23 
wychowanków. Musimy zachować 
zdrową proporcję. Obcokrajow-
ców będzie maksymalnie dziewię-
ciu. Tak, żeby między nimi też była 
zdrowa rywalizacja – podkreśla.

Drużynę na pewno wzmocnią 
rosyjscy zawodnicy reprezentują-
cy w minionym sezonie zespół KH 
Nesty Toruń – Danił Oriechin, Sie-
mion Garszyn, Robert Karczocha. 
Do kadry Zagłębia dołączy obroń-
ca Matej Cunik, który miniony se-
zon zakończył w MH Automatyce 
Gdańsk. Z drużyną przygotowuje się 
także wychowanek Dominik Nahun-
ko (ostatnio JKH GKS Jastrzębie).

W Sosnowcu na pewno chcieli-
by, żeby bramki dla Zagłębia strze-
lał po latach przerwy Teddy Da 
Costa. – Nic nie komentuję. Teddy 
jest na urlopie. Rozmów nie było 
– ucina trener.

Zagłębie kończy pracę „na su-
cho” 12 lipca. Potem drużyna do-
stanie dwa tygodnie urlopu. Po 
powrocie na Stadionie Zimowym 
ma być już lód. W planach jest 
rozegranie dziewięciu, dziesięciu 
sparingów. – Część rywali jest już 
dogranych. Młodzieżowa repre-
zentacja Polski, Unia Oświęcim, 
Podhale Nowy Targ... Ale liczymy, 
że uda nam się też rozegrać mecze 
lub turniej z drużynami z Niemiec. 
Czekamy też na odpowiedź od 
Słowaków ze Spiskiej Nowej Wsi 
– mówi Kozłowski. +

Paweł Czado

Radość w Zabrzu

M
arcin Brosz, Artur 
Płatek i cały sztab 
trenerski nadal 
będą pracować 

w Górniku. Wreszcie podpi-
sali wczoraj nowe kontrakty. 
Będą obowiązywać przez dwa 
lata. Twórcy obecnej drużyny 
zostają w Zabrzu. Pokazali, że 
Górnik leży im na sercu.

To bardzo dobra infor-
macja dla wszystkich kibi-
ców Górnika z konkretnych 
powodów. Brosz i jego współpracownicy udowodnili już, że

a) potrafi ą zbudować silną jak na polskie warunki drużynę;
b) potrafi ą sprawić, że gra ładnie i efektownie;
c) potrafi ą dobierać do niej odpowiednich piłkarzy;
d) potrafi ą wyciągać ją z kryzysów większych i mniejszych.
Wiem, że w klubie też cieszą się z takiego obrotu sprawy. 

Działacze podkreślają, że Górnik idzie tą samą drogą. Nie 
będzie gwałtownych zmian, nie przyjdzie Adam Nawałka, bo 
takie plotki też się pojawiły. 

Brosz rzeczywiście nadzwyczaj długo nie decydował się 
na podpisanie nowego kontraktu. Przyznam, że nie byłem 
pewien, czy zostanie. Nie dlatego, że miałby już dość pracy 
w Górniku albo oglądał się na lepsze oferty – żeby więcej 
zarobić. Wiadomo, że pieniądze są ważne, ale na ile zdążyłem 
poznać Marcina Brosza, wiem, że nie to decyduje o jego wybo-
rach. Po prostu: widać, że mu na Górniku zależy. Gdyby tak nie 
było, nie zdecydowałby się zostać.

Kibice zrzeszeni w stowarzyszeniu Socios Górnik nie kryli 
zdzwiwienia i w specjalnym oświadczeniu wyrazili zanie-
pokojenie pojawiającymi się pogłoskami o możliwym odej-
ściu trenera.

Chmury się zebrały, ale piorun nie strzelił.  +

• Marcin Brosz zostaje! 
 FOT. JAN KOWALSKI / AGENCJA GAZETA• Efektowny mural na ścianie Stadionu Zimowego w Sosnowcu 

 FOT. KAMILA KOTUSZ / AGENCJA GAZETA

REKLAMA 33927022



Gazeta Wyborcza

OD PIĄTKU DO CZWARTKU
28 czerwca 2019

16

1 KA

TO JEST GRANE

Długie noce łakomczuchów
Małgorzata Muraszko, 
Marta Gruszecka, 
Łukasz Kamiński, 
Rafał Zieliński 

Wieczorne podjadanie może 
i budzi wyrzuty sumienia, ale 
często trudno mu się oprzeć. 
Zwłaszcza gdy kryje się pod 
postacią pysznego wegańskiego 
langosza na warszawskim 
Nocnym Markecie, pierogów 
z jagodami z krakowskiego 
Przypiecka czy tajskiego 
street foodu w gdańskim 
Słonym Spichlerzu. Oto kilka 
miejsc w Polsce, gdzie można 
przekąsić coś nocną porą. 

WARSZAWA
• Nocny Market. Na nieczynnym 
dworcu Warszawa Główna Oso-
bowa przecinają się szlaki week-
endowych wędrówek tysięcy głod-
nych warszawiaków i przyjezd-
nych. Dla jednych jest to pierwszy 
przystanek wieczoru, dla innych 
ostatni, tuż przed snem. Między 
ustawionymi w dwóch rzędach 
knajpkami (m.in. Supperlardo, 
El Puertito, Mąka i Woda, Night 
Burger, Łowcy Syren, The Cool 
Cat, Langosze, Brasil On The Plate 
czy Dogidog) tłumnie gromadzą 

się fani ulicznego jedzenia, do-
brych piw i win. Niesieni fantazją 
imprezowicze mogą też sobie 
przystrzyc brodę lub zrobić tatu-
aż. Siłą Nocnego Marketu jest nie 
tylko samo jedzenie (za wegańskie 
langosze można oddać duszę 
diabłu), ale też i atmosfera – wy-
starczy zamknąć oczy, wsłuchać 
się w gwar, wwąchać w feerię 
zapachów, by poczuć się jak na 
wakacjach. 
→ Nocny Market, ul. Towarowa 3. 
Czwartek-niedziela. Od godz. 17 
do godz. 1. 

KRAKÓW

• Zapiekanki z Okrąglaka. Kul-
towe, smaczne, różnorodne. 
W letnie weekendy czynne niemal 
do rana. Do wyboru opcja wege-
tariańska, wegańska i z mięsem, 
kilkanaście sosów i dodatków. 
Kolejka niemal zawsze długa, co 
tylko potwierdza, że zapiekanki 
z Okrąglaka to najlepszy pomysł 
na nocny głód. Ceny od kilku do 
kilkunastu złotych. 
→ Zapiekanki z Okrąglaka, 
plac Nowy, 4B/1, Kazimierz. 
Od godz. 10 do godz. 3. 

• Przypiecek. Pyszne pierogi 
przez całą dobę. Od ruskich, 

przez wegetariańskie, z kapustą 
i grzybami, szpinakiem czy bro-
kułami, po owocowe – z jabłkami, 
śliwkami, truskawkami, jagodami 
albo ze słodkim serem. Pierogi 
to zdecydowanie najsłynniejsza 
potrawa Przypiecka. Do wyboru 
też zupy – chłodnik kresowy, 
barszcz czerwony, rosół, 
a dla wygodnych 
żurek w kubku na 
wynos. Ceny piero-
gów od 13 do 25 zł, 
zup już od 7 zł. 
→ Przypiecek, ul. 
Sławkowska 32. 
Czynne całą dobę. 

• Pizzatopia. Dowolne 
składniki, słynne rze-
mieślnicze ciasto z naturalnej 
mąki (miękkie jak chmurka! – czy-
tamy w komentarzach klientów), 
jedna cena i czas oczekiwania 
nie dłuższy niż 3 minuty. Do tego 
serdeczna obsługa, nawet późno 
w nocy, kiedy goście bywają różni. 
Pizzę można wziąć na wynos albo 
zjeść w przyjemnym i zielonym, 
bo na krakowskich Plantach, 
ogródku. Cena za jedną to 24 zł. 
W weekendy czynne do 2 w nocy. 
→ Pizzatopia, ul. Szewska 22. Od 
godz. 11 do godz. 1. 

GDAŃSK

• Słony Spichlerz. To pierwszy 
w Gdańsku food hall, który powstał 
z inspiracji takimi miejscami jak 
warszawskie Koszyki czy lizboń-
ski TimeOut Market. Na dwóch 

poziomach znajduje się dziewięć 
restauracji i Salty Bar. 

Fani kuchni azjatyckiej 
mogą spróbować 
tajskiego street fo-
odu w Bangkuk by 
Thai Thai i kuchni 
japońskiej w Ra-
men & Sushi by 

Mitsuro, miłośnicy 
włoskiej pizzy mogą 

wybrać się do Czerwo-
nego Pieca, a wegetarianie 

i weganie swoje kroki pokierują 
do Vegemadre. Ci, którzy nad 
morzem chcieliby spróbować ryb, 
mogą śmiało zamawiać w Delifi sh, 
a spragnieni kuchni polskiej w no-
wym wydaniu znajdą coś dla siebie 
w Gwar Bistro. Na miłośników bur-
gerów i prosecco czeka Sexy Bull, 
w Chwila Moment będzie coś dla 
fanów misek z różnych stron świa-
ta, a słodkim zakończeniem będzie 
wizyta w Błogo. Słony Spichlerz 
w tygodniu i w niedzielę działa do 
23, a w weekend do 1 w nocy. 

→ Słony Spichlerz, ul. Chmielna 10. 
Niedziela-czwartek od godz. 8 do 
godz. 23, piątek-sobota od godz. 8 
do godz. 1. 

WROCŁAW

W centrum miasta zjemy m.in. 
burgery w słynnym Pasibusie: 
lokale na Świdnickiej i św. Anto-
niego są czynne od niedzieli do 
czwartku do godz. 1, a w piątki 
i soboty dwie godziny dłużej. 
W Pasażu Pokoyhoff działają Do 
Jutra i Rumbar. Pierwszy serwuje 
m.in. quesadillas, a drugi owoce 
morza. Działają w czwartki do 
2, a w piątki i soboty do 4. Do-
syć długo czynne są multitapy 
serwujące jedzenie. Do godz. 2, 
a w soboty i niedziele do 4 otwar-
ty jest Doctor’s Bar, codziennie 
do 2 działa Pinta (kuchnia działa 
krócej niż sam pub), a Pod Latar-
niami serwujący m.in. klasyczne 
obiady do godz. 2, w czwartki 
do 3, a w piątki i soboty do 4. 
Kuchnia czynna jest tu do za-
mknięcia lokalu. Fanów mają dwa 
okienka Frytki+Sos (zjemy tutaj 
to co w nazwie, a wybór sosów 
jest naprawdę spory). Jedno jest 
na ul. św. Antoniego, drugie na 
Oławskiej. Czynne są w czwartki 
do 1, w piątki i soboty do 3.  l
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Diplo, kolorowa 
eminencja popu
Łukasz Kamiński

Bez niego nie sposób wyobrazić 
sobie współczesnego popu. Jest 
obecny na wszystkich liniach 
frontu sceny muzycznej, na-
grywa, komponuje, produkuje 
– zarówno dla siebie, jak i całej 
armii innych gwiazd, od Justi-
na Biebera, Lil Wayne’a, Beyon-
cé, Britney Spears, po Arianę 
Grande. Jednym z bohaterów 
tegorocznej edycji Open’era 
będzie Diplo. 

Thomas Wesley Pentz Junior 
urodził się w Missisipi, dorastał na 
Florydzie, gdzie spędzał sporo cza-
su, przesiadując w sklepie swojego 
taty, handlującego przynętami 
wędkarskimi. Wtedy zafascynował 
się uroczymi manatami, drapież-
nymi aligatorami i pasjonującym 
światem dinozaurów. Przez chwilę 
rozważał nawet karierę paleon-
tologa. Jak zwykle życie zweryfi -
kowało marzenia. Po skończeniu 
szkoły w Filadelfi i imał się różnych 
zajęć, od pracownika socjalnego, 
po pracownika kinowego. Czasem 
też didżejował. Wspólnie z didże-
jem o przekornej ksywce Low 
Budget zaczęli grywać imprezy, 
podczas których mieszali ze sobą 
przeróżne gatunki muzyczne. Jako 
duet Holletronix nagrali mikstape 
„Never Scared”, na którym zbili 
ze sobą kompozycje Eurythmics, 
2 Live Crew, Beethovena. Był rok 
2003 r. Płyta okazała się kluczem 
do wielkiej kariery, „New York 
Times” uznał ją za jeden z najlep-
szych albumów roku.

Wszyscy chcą dotyku 
geniuszu
Po każdym kolejnym kroku przy-
chodziły nowe sukcesy, nowe 
możliwości współpracy, a Diplo 
poszerzał swój muzyczny świat, 
śmiało wychodził poza dancehall, 
reggae, elektronikę, prosto w świat 
popu. Jako Diplo nagrał tylko jed-
ną płytę, większą frajdę ewidentnie 
sprawia mu poznawanie innych 
artystów, współpraca z nimi 
w studiu i na scenie. Pomógł M.I.A. 
podbić świat, był jednym z pierw-

szych zachodnich didżejów, którzy 
rozpropagowali na szeroką skalę 
porywające brzmienia brazylij-
skich dzielnic biedy, czyli baile 
funk. Z Markiem Ronsonem zało-
żył projekt Silk City, ze Skrillexem 
duet Jack Ü, z Sią i Labrinthem trio 
LSD. Do tego trzeba dodać cały 
zastęp artystów, z którymi muzyk 
nieustannie współpracuje, poza 
wspomnianymi już: Bieberem, 
Beyoncé, Britney Spears, Arianą 
Grande, na długiej liście są też 
m.in.: Madonna, Dua Lipa, Travis 
Scott i J Balvin (również gwiazdy 
tegorocznego Open’era), Snoop 
Dogg, Usher, No Doubt. Naprawdę 
wielu artystów chce tchnąć w swo-
ją muzykę odrobinę geniuszu 
Diplo. Jednym z najważniejszych 
projektów artysty jest projekt 
Major Lazer, współtworzony przez 
kilku innych didżejów i muzyków, 
a brzmiący i koncertowo wyglą-
dający jak desant z kolorowego, 
rozbrykanego karnawału z Ame-
ryki Południowej. 

Choć wciąż młody, 
w zeszłym roku stuknęła 
mu czterdziestka, Diplo jest 
już na tyle doświadczony, 
dorosły, że zdaje sobie spra-
wę, że prawdziwa kariera 
artystyczna wykracza poza 
chwilowy szał, poza pięć 
minut. Stara się nagrywać 
popowe klasyki, które prze-
trwają próbę czasu, mody, 
zajawki. I często mu się to 
udaje. Nagrany wspólnie 
z wokalistką MO i didże-
jem Snakiem cztery lata temu hit 
„Lean On” na Spotify odsłuchany 
został już prawie miliard trzysta 
milionów razy, teledysk do piosen-
ki obejrzany został na YouTube 
ponad dwa i pół miliarda razy. 

Polityka, piłka nożna, 
poglądy
Choć trudno to sobie wyobrazić 
przy takim natłoku zajęć, świat 
Thomasa Wesleya Pentza Juniora 
nie zamyka się wyłącznie w mu-
zyce. Jak wielu amerykańskich 
muzyków, tak i on angażuje się 
politycznie. Trzy lata temu wsparł 
uwielbianego przez artystów 

Berniego Sandersa – listy tych, 
którzy udzielili poparcia senato-
rowi, zazdroszczą inni politycy, 
bo są na niej m.in.: Red Hot Chili 
Peppers, TV On The Radio, Neil 
Young, Henry Rollins, Nas, Cardi 
B, Hans Zimmer. W 2016 r. użyczył 
Sandersowi swojej kompozycji 
„Revolution” do wykorzystania 

w telewizyjnej reklamówce. 
Podobnie jak w przypadku polity-
ki, tak również słabość do sportu 
Diplo dzieli z innymi amerykań-
skimi celebrytami. W samą tylko 
piłkę nożną (dyscyplinę popular-
ną, ale znajdującą się poza po-
dium ukochanych przez Amery-
kanów sportów, czyli koszykówki, 
footballu, baseballu czy hokeja) 
inwestowali m.in. popularni ko-
micy Will Ferrell czy Drew Carey. 
Diplo dołączył do nich, kupując 
udziały Arizona United Soccer 
Club. W oświadczeniu prasowym 
stwierdził „Postrzegam piłkę noż-
ną w taki sam sposób jak muzykę. 
To tkanka łącząca ze sobą różne 
kultury tego świata”.

Pentz Junior nie stroni też od 
angażowania się w poparcie dla 
ruchów, akcji społecznych. Od kil-
ku lat (jak sam przyznaje, przyszło 
mu to z wiekiem) wspiera ruch 
#meetoo. „Kobiety, z którymi pra-
cuję, są silniejsze ode mnie. Mają 
więcej rzeczy na głowie, są dosko-
nałym przykładem dla innych ko-
biet. Udowadniają, że można być 
wspaniałą osobą, dobrym człowie-
kiem, być o wiele piękniejszym, 
niż to, co pokazuje ich Instagram”, 
mówił w niedawnym wywiadzie 
dla pisma Esquire Diplo.

Nie tylko Diplo
Diplo to, oczywiście, tylko je-
den z bohaterów tegorocznego 
Open’era. Jak zawsze do Gdyni 
przyjadą artyści reprezentujący 
odmienne muzyczne sceny, różne 
pokolenia. Fanów gitarowego gra-
nia przyciągną zapewne: Smashing 
Pumpkins, The Strokes, Perry Far-
rel, Interpol czy Greta Van Fleet. 
Fani nowoczesnego jazzu i soulu 
zajrzą na występy Kamasiego Wa-
shingtona, Jorji Smith. Błyszczeć 
będą diwy popu Kylie Minogue, 
Robyn czy Lana Del Rey. Do tańca 
wciągną na pewno wyjątkowi 2Ma-
nyDJ’s czy arcypopularni Sweedish 
House Mafi a. Szukający brzmień 
nieco bardziej alternatywnych 
wybiorą się na Idles, Death Grips, 
Annę Calvi, Vampire Weekend. Nie 
zabraknie też współczesnego rapu 
w wykonaniu takich gwiazd, jak 
A$AP Rocky, G-Eazy, J Balvin. Jak 
zawsze w Gdyni pojawi się potężna 
reprezentacja polskich artystów, 
wystąpią m.in.: Sokół, Hania Rani, 
EABS, Bitamina, Catz ’n Dogz, 
Wczasy, Zamilska. Ze specjalnymi 
koncertami wystąpią Cool Kids 
of Death, którzy przypomną swój 
debiutancki album oraz raperzy 
związani z projektem Popkiller 
Młode Wilki All-Stars. l

G D Y N I A ,  O P E N ’ E R  F E S T I V A L

PATRONAT

→ Open’er Festival, 3-6 lipca, 
Gdynia. Karnety czterodniowe 
639 zł, bilety jednodniowe 289 zł.

• Specjalista 
od roztańczania 
wielotysięcznych 
tłumów, czyli 
jeden z bohaterów 
tegorocznego 
Open’era, ame-
rykański didżej 
i producent Diplo 

FOT. SHANE LOPES/

ALTER ART
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Nie zapomnij o sztuce w upalne lato
Zofia Franke

Od pokazów sztuki dawnej po 
prezentacje klasyków współ-
czesności, od ekspozycji o hip-
-hopie po wystawy o starości 
i chorobie. Podróżując w upal-
ne lato, warto odwiedzić wysta-
wy przygotowane w zazwyczaj 
klimatyzowanych pomieszcze-
niach.

Abramović wciąż obecna
To miała być najgłośniejsza 
polska wystawa roku i… taką się 
stała. Wielka retrospektywa Ma-
riny Abramović, jednej z najważ-
niejszych współczesnych artystek, 
bije rekordy frekwencyjne. Tłu-
mom na wernisażu towarzyszyły 
modlitwy przeciw uznanym za 
świętokradcze działaniom perfor-
merki, a potem protestowali staty-
ści zatrudnieni do odtworzenia jej 
działań. Po początkowym szumie 
emocje przycichły, a w CSW wciąż 
oglądać można 120 dzieł Abramo-
vić. Od tych najwcześniejszych, 
pochodzących jeszcze z lat 60., po 
współczesne. 
→ Toruń, CSW Znaki Czasu, 
do 11 sierpnia

Na celowniku kobieta
Farba znaczy krew – to żargo-
nowe określenie myśliwych, 
zaczerpnięte z książki Zenona 
Kruczyńskiego o tym samym 
tytule, posłużyło organizatorom 
wystawy z MSN do nazwania 
prezentacji 50 artystek z różnych 
stron świata. Artystek głównie 
młodych, ale nie tylko. To pierw-
sza tak obszerna międzynarodo-
wa wystawa malarstwa poświę-
cona twórczości kobiet. Zapre-
zentowano na niej 140 obrazów, 
w których krew metaforycznie 
zmienia się w opowieść o kobie-
cej tożsamości, pragnieniach, 
lękach i ograniczeniach. O rolach 
społecznych, ale także o fi zjologii 
– ciele, jego reakcjach, rozkoszach 
i traumach. „Zgromadzone prace 
podejmują polemikę ze stereoty-
pami na temat uległości i domi-
nacji, przyjemności i przemocy” 
– przekonują organizatorzy. 
→ Warszawa, MSN, do 11 sierpnia

Abakanowicz. 
Z Rygi do Orońska
Głośno komentowany pokaz 
„W przestrzeni Magdaleny Abaka-
nowicz” po premierze w Muzeum 
Sztuki Dekoracyjnej i Designu 
w Rydze zostanie zaprezentowa-
ny polskim widzom. W Centrum 
Rzeźby Polskiej zobaczyć będzie 
można ponad 20 obiektów au-
torstwa zmarłej dwa lata temu, 
jednej z najbardziej znanych 
w świecie polskich artystek. Jej 
przestrzennym tkaninom – aba-
kanom – towarzyszyć będą rzeźby 
i kompozycje fi guratywne po-
zwalające poznać innowacyjne 
podejście do przestrzeni i kształ-
towania obiektów.
→ Orońsko, Centrum Rzeźby Pol-
skiej, od 13 lipca do 6 października

Hip-hop po śląsku
Pod koniec lat 70. stał się gło-
sem ubogich Afroamerykanów, 

którzy sprzeciwiali się rasizmowi 
i wykluczeniu. Przeszczepienie 
go na polski grunt pozbawiło 
go politycznego zacięcia, choć 
stał się językiem zbuntowanej 
młodzieży. O polskim hip-hopie 
powstały już fi lmy, biografi e 
twórców, a teraz przygotowano 
wystawę – „Zajawkę”, o po-
czątkach zjawiska na Śląsku. 
Zgromadzone na niej ziny, 
dokumentację graffi ti i zdjęcia 
zobaczyć mogą osoby dorosłe, bo 
nastoletni widzowie (poniżej 16. 
roku życia) wpuszczeni zostaną 
jedynie z dorosłymi opiekunami.
→ Katowice, Muzeum Śląskie, 
do 1 września 

Wajda po ludzku
Urodził się w Suwałkach, ale to 
w Krakowie studiował, kręcił 
najważniejsze fi lmy, reżyserował 
legendarne inscenizacje teatralne. 
Tu powstało ufundowane przez 
niego (za pieniądze z Nagrody 
Kyoto) Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej „Manggha”, tu czuł się 
u siebie.

W krakowskim Muzeum 
Narodowym oglądać można 
multimedialną wystawę poświę-

coną Andrzejowi Wajdzie. Jego 
samego i jego twórczość przybli-
żają narracyjnie ułożone zdjęcia, 
scenariusze, rysunki, kostiumy, 
rekwizyty z planu i wiele innych 
przedmiotów przedstawiających 
mistrza lub należących do niego.
→ Kraków, Muzeum Narodowe, 
do 8 września

Mistrz Wyspiański
Po sukcesie zamkniętej w maju 
wystawy, na której zgromadzono 
pół tysiąca prac Stanisława Wy-
spiańskiego, krakowskie muzeum 
przygotowuje kolejne ekspozycje 
jego twórczości. Pod hasłem „Wy-
spiański. Posłowie” prezentuje 
dotychczas niepokazywane sze-
rokiej publiczności dzieła twórcy 
„Wesela”. Oprócz pasteli i olejów 
pochodzących z prywatnych 
kolekcji wyeksponowane zostały 
tkaniny i ilustracje książkowe 
dekorowane ornamentami kwia-
towymi wyraźnie inspirowanymi 
sztuką ludową, a także rysunki 
kostiumów teatralnych. 

Odrębną częścią wystawy 
jest niewielki pokaz uczniów 
Wyspiańskiego. Twórczość ich 
sygnalizują pojedyncze dzieła, 

którym towarzyszą krótkie cytaty 
ze wspomnień uczniów o ich na-
uczycielu.
→ Kraków, Muzeum Narodowe, 
do 29 września

Czarno na białym
Rysunek od stuleci stanowi 
podstawę wykształcenia aka-
demickiego, dlatego właśnie 
prezentacją tego medium naj-
starsza w Polsce uczelnia arty-
styczna – krakowska Akademia 
Sztuk Pięknych – świętuje swoje 
200-lecie. Na wystawie zostanie 
zaprezentowanych blisko 170 
rysunków – dzieł będących dla 
autorów sprawdzianem umiejęt-
ności warsztatowych, raz to peł-
niących funkcję służebną wobec 
innych dyscyplin artystycznych, 
raz to stanowiących rodzaj samo-
dzielnej wypowiedzi twórczej. 
Zobaczyć będzie można prace 
artystów cieszących się sławą 
już za życia, m.in. Jana Matejki, 
Leona Wyczółkowskiego, Woj-
ciecha Weissa, Xawerego Duni-
kowskiego, i tych mało znanych. 
W wybrane dni studenci ASP 
będą na wystawie kreślić rysunki 
z natury. Ich modelami staną 

się architektura muzeum, dzieła 
sztuki, a także zwiedzający.
→ Kraków, Muzeum Narodowe, 
do 29 września

Matejko ze Lwowa 
do Sopotu
Wielkim malarzem był, i basta! 
Przekonać się można o tym, 
oglądając jego skończone, wymu-
skane wręcz obrazy olejne i szkice 
oraz notatki swobodnie kreślone 
niezwykle sprawną ręką. Do Pań-
stwowej Galerii Sztuki w Sopocie 
przywieziona została kolekcja 
obrazów Jana Matejki z Lwow-
skiej Narodowej Galerii Sztuki. 
Uzupełnia ją malarstwo olejne 
artysty ze zbiorów Muzeum Naro-
dowego w Warszawie i z kolekcji 
prywatnej. Zaprezentowane 
dzieła poruszają głównie tematy 
historyczne, które w świadomości 
zbiorowej funkcjonują w wizual-
nej wersji zaproponowanej przez 
Matejkę właśnie. Oprócz nich na 
wystawie zobaczymy uznawany 
za arcydzieło „Portret dzieci arty-
sty” – prawdziwy popis technicz-
nego kunsztu w charakteryzo-
waniu modeli oraz malarskiego 
odwzorowywania tkanin: haftów, 
koronek, tiuli i welurów.
→ Sopot, Państwowa Galeria Sztuki, 
do 6 października

Ubiór jako sztuka
Jej Hoffl and stał się dla milionów 
Polaków synonimem modnej ma-
sówki – w cyklu „Polskie projekty, 
polscy projektanci” przygotowana 
została pierwsza monografi czna 
wystawa słynnej polskiej pro-
jektantki mody Barbary Hoff. 
Zobaczymy na niej liczne, często 
niepublikowane materiały archi-
walne: rysunki, projekty, foto-
grafi e, fi lmy z pokazów, a przede 
wszystkim oryginalne ubrania 
sygnowane metką Hoffl and. 
→ Muzeum Miasta Gdyni, od 7 lipca 
do 20 października

Sytuacja się zmieniła
„Pragniemy pokazać odmienność 
sztuki XX wieku na tle historii 
sztuki” – przekonują kuratorzy 
czasowej, a właściwie tymczasowej 
wystawy zajmującej drugie piętro 
gmachu głównego krakowskiego 
Muzeum Narodowego. To ekspo-
zycja przypominająca o Galerii 
Sztuki Polskiej XX wieku, którą wy-
parła wielka prezentacja twórczo-
ści Wyspiańskiego. W przyszłym 
roku w tym miejscu znowu zagości 
stała ekspozycja – Galeria Sztuki 
Polskiej XX i XXI wieku. 

Teraz ośmiu kuratorów wy-
brało z kolekcji setkę prac. Są to 
głównie dzieła znane z poprzed-
niej wystawy, ale zaproponowano 
też nowości, choćby ostatnie 
nabytki. Najmłodsze na wystawie 
są „Wota” Natalii Wiernik z 2017 r., 
a najstarsze to projekty witraży 
Józefa Mehoffera z 1899 r. 

 „Chcemy zaprezentować 
polską sztukę w sposób nieorto-
doksyjny. Nie jest to ani układ 
chronologiczny, ani dydaktyczny 
wywód o prądach artystycznych” 
– przyznają kuratorzy.
→ Kraków, Muzeum Narodowe, 
do 22 grudnia 

FOT. RENATA PAJCHEL

FOT. LESZEK ŻUREK

FOT. RAFAŁ WYRWICH/MUZEUM ŚLĄSKIE

↑ Modna masówka Barbary Hoff, 
czyli archiwalne rysunki, projek-
ty, fotografie i przede wszystkim 
ubrania w Muzeum Miasta Gdyni 

→ Andrzej Wajda na zdjęciach, 
w scenariuszach, kostiumach, 

rekwizytach, listach i mate-
riałach filmowych w Muzeum 

Narodowym w Krakowie

↓ Kaseta z pierwszymi nagrania-
mi gwiazdy polskiego hip-hopu, 
czyli Kalibra 44 w Muzeum Ślą-

skim w Katowicach
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Strefa Super Summer w Supersamie

Letni relaks na dachu
Marta Odziomek

KATOWICE

Na wakacje katowicki Super-
sam szykuje gratkę dla fanów 
dobrych brzmień – cykl 
bezpłatnych kameralnych 
koncertów, w ramach których 
wystąpi dziesięć zespołów.

Młode kapele zagrają w bardzo 
oryginalnej lokalizacji – na dachu 
Supersamu, który zamieni się w let-
nią strefę rozrywki i relaksu: Super 
Summer. Przestrzeń zaprojekto-
wana została przez renomowaną 
śląską pracownię Kolektywu Musk. 

– Strefa Super Summer będzie 
dostępna na co dzień, w godzinach 
pracy naszego domu handlowego. 
Rozpościera się z niej atrakcyjny 
widok na katowickie kamienice. 
Wyposażona w wygodne leżaki 
oraz roślinność w kolorowych becz-
kach sprzyjać będzie nicnierobieniu 
– zachęca Piotr Krowicki, menedżer 
ds. marketingu w Supersamie.

– Projektując tę przestrzeń, 
chcieliśmy stworzyć egalitarną, 
przyjazną, atrakcyjną strefę chillo-
utową dla osób w każdym wieku. 
Wypełnioną grafi ką i innymi 
elementami nawiązującymi do 
aktualnej pory roku. Naszą inspira-
cją była natura, a celem ożywienie 
betonowego podłoża. Stąd ciepła, 
letnia, świeża kolorystyka. Nie za-
brakło też słynnej gry towarzyskiej 
Twister, którą możemy odnaleźć 
wśród fl oralnych i geometrycznych 
motywów – tłumaczą projektanci 
z Kolektywu Musk.

Goście strefy głodni i spragnieni 
nie tylko muzyki będą mogli liczyć 
na ekipę Kroyone, która serwować 
będzie swoje specjały. 

Zespoły, które wystąpią na 
dachu Supersamu, łączy projekt 
Dzielnica Brzmi Dobrze, który 
wspiera grupy muzyczne związane 
z miastem, a realizowany jest przez 
Katowice Miasto Ogrodów. Kapele 
te, od czasu wzięcia udziału w pro-
jekcie, zdążyły już stać się rozpo-
znawane i są zapraszane na różne 
polskie festiwale (na razie). 

Wakacyjny cykl muzyczny 
rozpocznie w najbliższą sobotę, 
29 czerwca, występ zespołu Max 
Bravura. Wszystkie koncerty będą 
rozpoczynać się o godz. 19, a wstęp 
na nie będzie darmowy. 

Zespoły, które zagrają 
w strefie Super Summer: 

MAX BRAVURA 
(29 czerwca)
Niezależny projekt ze Śląska zało-
żony przez frontmana i wokalistę 
Macieja Wachowiaka. Jego cha-
rakterystyczny i charyzmatyczny 
wokal dał się już poznać w po-
przednim jego projekcie Slutoca-
sters. W swojej twórczości łączy 
rock’n’rolla spod znaku Beatlesów, 
eklektyzmu Davida Bowiego, 
kończąc na porównaniach z tak 
kontrastującymi grupami jak Franz 
Ferdinand i Joy Division. Obecnie 
występuje w składzie z Mikołajem 
Makowskim (syntezatory), Jackiem 
Biesem i Olafem Rykałą (perkusja).

NOTTOOEASY (6 lipca)
To pochodzący z osiedla Tysiąc-
lecia zespół, którego skład tworzą 
studenci akademii muzycznych. 
Każdy z członków grupy specja-
lizuje się w innym gatunku mu-
zycznym, co nadaje unikatowość 
brzmieniu NOTTOOEASY. Per-
kusista Olaf Rykała interesuje się 
klimatami hiphopowymi, trębacz 
Fabian Klimanek rozwija się 
w kierunku jazzowym, natomiast, 
zajmujący się elektroniką i grą na 
trąbce Filip „Yellowz” Żółtowski 
produkuje szeroko rozumianą 
muzykę elektroniczną.

FONOGON (13 lipca)
Fonogon w sposób nieoczywisty 
łączy różne osobowości. Nie ma 
tu jednego bębniarza, wokalisty, 
basisty, tekściarza. Koncerty – jak 
i cały skład – są dziwne. To nie-
ustanny ruch na scenie połączony 
z muzyką – z jednej strony przy-
jemną i wpadającą w transowość, 
z drugiej – drażniącą i niepokojącą. 
Od radiowych brzmień, które mogą 
kojarzyć się z jazdą z paką przyja-
ciół pierwszymi samochodami lub 
ciuchcią w nieznane i zwiedzaniem 
obcych krain w najdłuższe wakacje 
życia, po anielskie uniesienia po-
zwalające poczuć się jak na haju. 

ZOŚKA (20 lipca) 
Nowy projekt katowickiej sceny 
muzycznej. Zespół tworzą: We-
ronika Jędrysik (śpiew), Adam 
Jędrysik (produkcja muzyczna, gi-
tara) i Tymoteusz Bies (produkcja 

muzyczna, instrumenty klawiszo-
we). Twórczość ZOŚKI integruje 
muzykę elektroniczną z surową 
alternatywą, proponując brzmie-
nia z pogranicza popu i chilloutu, 
wzbogacone o żywe instrumenty.

AISELIS (27 lipca)
To grupa znajomych, których 
połączyły wspólne inspiracje mu-
zyczne, zamiłowanie do obserwacji 
i opisu otaczającej przestrzeni. Syn-
tetyzując obraz i dźwięk, tworzą 
inny czas, uwieczniając wymarłe 
i zapomniane miejsca. Inspiracje 
czerpią z takich grup jak: Cabaret 
Voltaire, Throbbing Gristle, Einstu-
rzende Neubauten, Joy Division. 
Bazują na technikach industrialu, 
melodii nowofalowej oraz analogo-
wej elektronice.

ŻYJOKI (3 sierpnia)
Wspólny projekt Koprucha i K-Es-
sence. Prezentują rapowo-lo-
operowo-gitarowo-beatboxowy 
projekt o przeznaczeniu wysoce 
koncertowym. Sami o sobie mó-
wią: „Prawdopodobnie jest to or-
ganiczny hip-hop, ale to za bardzo 
wygląda jak ograniczony hip-hop, 
a tego byśmy nie chcieli.”

LÓD 9 (10 sierpnia)
Waltornia i elektroniczne skrzyp-
ce, czyli mocno eksperymentalny 
projekt, łączący avant garde, 
alternative, experimental, electro 
rock. Sami o sobie mówią, że ich 
twórczość to hałas uporządkowa-
ny, dźwięk wyzwolony.

ERITH (17 sierpnia)
Twórczość Erith skupia uwagę 
wielu ważnych osób ze świata 
muzyki. Artystka zagrała na tak 
prestiżowych imprezach jak 
Spring Break, Alter Fest, Soundrive 
Festival, Ars Cameralis czy Sam-
sara Festival Europe na Węgrzech. 
Jej koncert przybiera formę perfor-
mance’u. Tworzy muzykę na żywo, 
loopuje poszczególne sample 
i instrumenty, śpiewa, a jej zna-
kiem rozpoznawczym jest charak-
terystyczny taniec i towarzysząca 
jej koncertom gra świateł.

SZKLANE OCZY 
(24 sierpnia)
Trzy dziewczyny grające rocka 
inspirowanego polskim punkiem 
i poezją romantyczną. To wokal 
z gitarą, bas i perkusja. Pochodzą 

z Katowic i Chorzowa. Od dwóch 
lat komponują, piszą, nagrywają 
piosenki i dużo koncertują. Obec-
nie pracują nad debiutancką płytą.

THE PARTY IS OVER 
(31 sierpnia)
W 2017 r. ukazał się pierwszy LP 
zespołu „Stolen Symphonies”. 
Na swoim koncie mają również 
udane występy w telewizji (talent 
show „Must Be the Music” w Pol-
sacie oraz program „Kulturalni.
pl” w TVP Polonia). Równolegle 
Daria i Michał rozwijają swoje 
solowe projekty – L.U. oraz Rabbit 
on the Moon. +

• Koncert Aiselis 27 lipca upłynie 
pod znakiem mieszanki industria-
lu, melodii nowofalowych i analo-
gowej elektroniki 

FOT. TOMASZ MAKULA

• Wizualizacja strefy chilloutu na dachu Supersamu. Inspiracją była 
natura, a jednym z celów – ożywienie betonowego podłoża 

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

• Niedawno powstała grupa Zośka, która wystąpi 20 lipca, 
to połączenie elektro, popu i surowej alternatywy FOT. TOMASZ MAKULA

REKLAMA 33926607

PARTNER STRONY
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Festiwal Muzyka+Nauka w NOSPR

Dźwięki z kosmosu i muzyka Glassa
KATOWICE

Warsztaty, koncerty, multi-
medialne instalacje, gra ter-
enowa i pokazy VR. W sobotę w 
NOSPR rusza nowa impreza – 
Festiwal Muzyka+Nauka. Tem-
atem przewodnim pierwszej 
edycji jest kosmos.

Będą koncerty z muzyką do 
fi lmów science fi ction, audio-
wizualne wykłady o muzyce 
inspirowanej kosmosem, a nawet 
spotkanie o matematycznych 
modelach dźwiękowych w fono-
grafi i. To pierwszy taki festiwal 
dedykowany dzieciom, młodzie-
ży i ich rodzicom. Potrwa dwa 
dni, a wydarzenia prezentowane 
będą w aż sześciu różnych miej-
scach.

Zmierzyć muzykę
Pierwsze z nich to znajdujące się 
na parterze foyer. W godz. 10-14 
i 15-19 będzie można zobaczyć tu 
trwającą ok. 20 minut instalację 
multimedialną Virtual Reality 
„Beethoven 5th” (chodzi oczywi-
ście o słynną V Symfonię Beetho-
vena, której nagranie zostało 
kiedyś wysłane w kosmos razem 

z sondą Voyager). Tuż obok stanie 
mobilne planetarium, a poka-
zy uruchamiane będą o pełnej 
godzinie między godz. 11 a 16. 
W sali warsztatowej przygotowa-
no (w sobotę i niedzielę) specjal-
ny cykl dla dzieci w wieku 5-6 
lat (godz. 14.30) i 7-8 lat (15.30). 
O tym, jak „zmierzyć muzykę” 
opowiadać im będą Anna Lis 
i Agata Szromek. Wcześniej, w so-
botę, warsztaty teatru cieni dla 
dzieci w wieku 6-9 poprowadzi 
Agata Hofelmajer-Roś (godz. 10).

Matematyczna harmonia
W sali kameralnej o godz. 10 
wystartują w sobotę warsztaty 
(dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat) 
„Kosmiczne rurki” z udziałem 
perkusistów NOSPR, a o godz. 
13 Asi Mina poprowadzi koncert 
dziecięcego zespołu perkusyjnego 
Patafl afl a „Nie z tej ziemi” z muzy-
ką do fi lmów science fi ction. 

Są też propozycje dla starszych 
(dzieci i dorosłych): o matematycz-
nych wzorach klasycznej harmonii 
i współczesnej piosenki, czyli 

krótko mówiąc – o patencie na 
przebój opowie o godz. 15.30 Woj-
ciech Marzec (będzie to prelekcja 
z udziałem muzyków jazzowych), 
a o muzyce inspirowanej kosmo-
sem opowie podczas audiowizu-
alnej prezentacji o godz. 17 Marcin 
Dymiter. Ten ostatni jest także 
twórcą instalacji „Droga Mlecz-
na”, która zlokalizowana będzie 
w księgarni Bookiestra i dostępna 
dla zwiedzających NOSPR. 

W niedzielę wybierzcie się do 
sali kameralnej (godz. 14) na wy-
kład o dźwiękach wszechświata, 
a o godz. 17 na koncert „Gwiazdy 
w NOSPR” będący podsumowa-
niem warsztatów, które tego dnia 
odbywać się będą w godz. 13-18 
w salach prób sekcyjnych.

Budowanie instrumentów
W foyer na 2 piętrze dla młodzieży 
szkolnej i licealnej przygotowa-
no warsztaty i pokazy fi zyczne, 
których celem będzie stworzenie 
i zaprojektowanie instrumentów 
muzycznych (oba festiwalowe 
dni w godz. 14-17). W tym samym 
miejscu Joanna Rzepka-Dziedzic 
z Galerii Szarej w godz. 10-13 po-
prowadzi warsztaty plastyczne dla 
rodziców z dziećmi „NOSPRjanie 

wylądowali”. Będzie też gra tereno-
wa (sobota, godz. 15-17), a w nie-
dzielę w tych samych godzinach 
– Spacer dźwiękowy z Danielem 
Brożkiem. Starszych z pewnością 
przyciągną niedzielne spotkania 
w Studio Nagrań – o godz. 11 roz-
pocznie się prezentacja „Matema-
tyczne modele dźwiękowe w fo-
nografi i”, a w godz. 13-14 dowiecie 
się nieco o tzw. Sound designie 
w słuchowiskach.

Potęga czarnej dziury
W ramach festiwalu na uczestni-
ków czeka wyjątkowy wizualny 
koncert (sobota, godz. 19.30) 
– „Ikar: na krawędzi czasu”. To 
muzyczno-fi lmowa opowieść 
o chłopcu, który rzuca wyzwanie 
potędze czarnej dziury. Muzykę 
napisał do niej sam Philip Glass, 
zaś fi lm zrealizowali: fi zyk Brian 
Greene i fi lmowcy Al Holmes i Al 
Taylor. Koncert zostanie wykonany 
przez muzyków NOSPR pod batutą 
Roberta Zieglera i poprzedzony 
wystąpieniem dra Tomasza Rożka. 
Bilety kosztują 35 zł. Wstęp na 
warsztaty i prezentacje jest wolny. 
Na niektóre trzeba się zarejestro-
wać na stronie www.nospr.org.pl.
Alekandra Kozowicz

N I E D Z I E L A 

Nigel Kennedy Plays Jimi Hendrix feat. Mike Stern

Zagrają w hołdzie innowatorowi rocka
Marta Odziomek

KATOWICE

Dwóch Tytanów z pogranicza 
jazzu, rocka i klasyki – Nigel 
Kennedy i Mike Stern – spotka 
się po raz pierwszy, aby oddać 
hołd swojemu guru – Jimiemu 
Hendrixowi. 

Kennedy to współczesny wirtuoz 
skrzypiec. Instrument ten nie 
ma przed nim żadnych tajemnic. 
Swoją grą dowodzi, że skrzypce 
nie są przypisane tylko do wybra-
nych gatunków muzyki. Wykonu-
je utwory Bacha i Vivaldiego, ale 
i wspomnianego już Hendrixa czy 
grupy The Doors. Gra też muzykę 
klezmerską i cygańską. Na scenie 
zachowuje się dość oryginalnie 
– czasem gra plecami do publicz-
ności, przytupuje, a w przerwach 
opowiada dowcipy. 

Miał siedem lat, gdy odkrył go 
sam Yehudi Menuhin i zapropo-
nował mu naukę w swojej szkole. 
Został absolwentem elitarnej Juil-
liard School of Music w Nowym 
Jorku. W roli solisty występował 
z najlepszymi zespołami orkie-
strowymi na świecie.

Popularność zdobył dzięki 
albumowi „Cztery pory roku” 
Antonia Vivaldiego, który w 1989 
r. przez pół roku zajmował 

czołowe miejsca na brytyjskiej 
liście bestsellerów. Dwa milio-
ny sprzedanych egzemplarzy 
sprawiły, że krążek trafi ł do 
Księgi rekordów Guinnessa 
jako najlepiej sprzedająca się 
płyta z muzyką klasyczną, co do 
tej pory było raczej nieosiągal-
nym wynikiem dla klasycznych 
muzyków. Jego wirtuozowska 
technika, unikalny talent i nieod-
party sceniczny urok pozwoliły 
mu wnieść świeżą perspektywę 
do repertuaru klasycznego, ale 
i współczesnego.

Romansuje z różnymi gatun-
kami. Na jednej z jego płyt była 
gwiazda muzyki pop Boy George 
(znany z przeboju „Do You Really 
Want to Hurt Me”) zaśpiewała 
utwór mrocznego Nicka Dra-
ke’a. Kennedy przyznaje też, że 
jest fanem Jaya-Z. Występował 
także u boku Paula McCartneya, 
Kate Bush, zespołu The Who czy 
razem z wokalistą Led Zeppelin 
Robertem Plantem.

Wspólny idol
W niedzielę w sali koncertowej 
NOSPR w Katowicach posłucha-
my przedpremierowej odsłony 
specjalnego projektu, który Nigel 
Kennedy przygotowuje na rok 
2020. Będziemy wtedy obchodzić 
50. rocznicę śmierci Jimiego 

Hendrixa – największego twórcy 
i innowatora rocka oraz gitary 
elektrycznej. A w muzyce i karie-
rze Kennedy’ego Hendrix zajmuje 
szczególną rolę. Skrzypek nagrał 
płyty poświęcone legendarnemu 
tytanowi gitary i cały czas czerpie 
inspiracje z jego muzyki. Taki jest 
na przykład album „The Kennedy 
Experience. Inspired by the Music 
of Jimi Hendrix” – pełen rockowej 
wirtuozerii na skrzypcach.

W ramach swojego nowego 
projektu Nigel Kennedy zapraszał 
będzie na koncerty światowe 
gwiazdy. Pierwszym z zaproszo-
nych gości jest jeden z czołowych 
światowych gitarzystów jazz-roc-
kowych Mike Stern. 

Muzyk ten grał w przeszłości 
w zespołach Milesa Davisa, Jaco 
Pastoriusa, w grupach Blood, 
Sweat and Tears oraz Steps Ahe-
ad. On również zawsze podkreśla, 
że jego idolem i inspiracją jest 
właśnie Jimi Hendrix. 

Znając temperament i fanta-
zję Nigela i Mike’a, melomanów 
czeka artystyczne trzęsienie 
ziemi – zapowiada się bardzo 
energetyczny koncert w klimacie 
festiwalu w Woodstock!  +

• Nigel Kennedy wielbi Jimiego Hendrixa. W przededniu 50. rocznicy 
jego śmierci postanowił złożyć hołd swojemu guru w nowym projek-
cie, do którego zaprosił Mike’a Sterna – też wielbiciela Hendrixa!  
FOT. MATERIAŁY PRASOWE

• Muzyka, dźwięk, kosmos, nauka i nowe technologie – to obszary, 
które będą eksplorować uczestnicy nowego festiwalu w NOSPR 

FOT. NASA

→ Bilety w cenie 60-210 zł do 
nabycia na stronie: nospr.org.pl 
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Wakacje w mieście

Parkiet na rynku, scena w parku
Alexandra Kozowicz

W REGIONIE

W piątki będzie można potańc-
zyć, w niedziele parki wypełnią 
się muzyką. Ci co zostali i ci, 
którzy już z urlopu wrócili 
znajdą w miastach mnóstwo 
propozycji na spędzenie wol-
nego czasu w wakacje.

Do łask wróciły popularne 
przed- i powojenne potańcówki 
pod gołym niebem. Wiele z nich 
organizowanych jest na zasadzie 
bezpłatnych, prowadzonych 
przez instruktorów wprawek, 
na których obowiązuje rotacja 
partnerów. A to oznacza, że 
przyjść można nie znając kroków 
i w pojedynkę. 

Tango czy breakdance?
Ano na rynku i to w każdy piątek 
(godz. 18-21.30). Instruktorzy 
Śląskiej Szkoły Tańca wprowa-
dzą was w świat tańca i nauczą 
podstawowych kroków, fi gur 
i prowadzenia. Co tydzień będzie 
można się nauczyć innego tań-
ca. W ostatni czerwcowy piątek 
będzie to samba, a w lipcu kolej-
no: jive, walc wiedeński, rumba 
i quickstep. 

Potańcówki – z muzyką na 
żywo – proponuje w cztery wa-
kacyjne środy także Kawiarnia 
Fotografi czna (ul. Teatralna 4), 
gdzie będzie można potańczyć do 
takich tańców jak polka, mazu-
rek, kujawiak, oberek, reinlender 
czy tango (10 i 24 lipca oraz 7 i 28 
sierpnia). Wstęp wolny. 

Jeśli jesteście młodzi i od 
walców czy polek wolicie rytmy 
hip-hopowe, wybierzcie się do 

Muzeum Śląskiego na wakacyjne 
spotkanie z breakdance’em. „Złap 
zajawkę na breakdance” to cykl 
trzech spotkań dla dzieci i mło-
dzieży (do 18 lat), które poprowa-
dzą instruktorzy z katowickiej 
inicjatywy Hip Hop Spot. Celem 
warsztatów będzie nauczenie się 
układu tanecznego składające-
go się z podstawowych kroków 
b-boyingu do specjalnie przygoto-
wanej muzyki. Spotkania odbędą 
się: 29 czerwca o godz. 11 (dzieci 
w wieku 7-10 lat), kolejne 27 lipca 
(11-14 lat) i 24 sierpnia (15-18 lat). 
Bilety: 7 zł.

Śpiewaj, maluj, ucz się
Lipcowe popołudnia możecie też 
wykorzystać, by rozwijać swoje 
talenty. We wtorek 2 lipca w MDK 
„Bogucice-Zawodzie” ruszają 
Śląskie Warsztaty Artystyczne. 
W godz. 16-19 będziecie mogli 
wziąć udział (nie ma ograniczeń 
wiekowych) w warsztatach 
wokalnych obejmujących naukę 
śpiewu, emisji głosu czy naukę 
ruchu scenicznego. Na zakończe-
nie odbędzie się Koncert Finałowy 
z udziałem uczestników oraz wy-
kładowców. Chęć udziału należy 
zgłaszać osobiście, mailowo lub 
telefonicznie w biurze MDK (ul. 
Marcinkowskiego 13A, tel. 32 255 
32 44, e-mail: zawodzie@mdkbo-
gucice-zawodzie.pl). 

A może zapiszecie się na 
wakacyjny kurs rysunku i malar-
stwa? Cykl spotkań dla młodzieży 
i dorosłych, osób początkujących 
i zaawansowanych proponuje 
w lipcu Związek Polskich Arty-
stów Plastyków w katowickiej Ga-
lerii ArtNova2 (ul. Dworcowa 13). 
W pierwszym tygodniu (8-11 lipca) 

tematem spotkań będzie rysunek, 
a w kolejnym (15-18 lipca) malar-
stwo. Rezerwacja miejsc: tel. 518 
177 419. Koszt 300 zł za tydzień, 
500 zł za dwa.

Chopin, jazz 
i taneczne combo
Warszawa ma swoje Łazienki 
Królewskie, w których w letnie 
niedziele odbywają się recitale 
chopinowskie. Katowice mają 
Park na Zadolu, gdzie przy Tężni 
Solankowej zagości w wakacje 
Piano Tężnia Festiwal, czyli cykl 
pięciu koncertów. Na plenerowej 
scenie wyposażonej w fortepian 
zagrają najlepsi, związani z Kato-
wicami, pianiści. Cykl zainaugu-
ruje w niedzielę 14 lipca (początek 
zawsze o godz. 18) czołowy polski 
pianista – Piotr Banasik, a w ko-

lejne niedziele lipca i sierpnia 
wystąpią m.in. prof. Zbigniew 
Raubo, Tymoteusz Bies, Joanna 
Domańska i Magdalena Lisak. 
Wstęp wolny. 

Także w Parku Kościuszki, 
począwszy od niedzieli 7 lipca 
(zawsze o godz. 11) będzie moż-
na posłuchać muzyki – klasyki 
w wydaniu kameralnym, muzyki 
klezmerskiej, tang i standardów 
jazzowych. 

Muzyki posłuchacie również 
nad wodą – w co drugi wakacyjny 
piątek (o godz. 21 w lipcu i godz. 
20 w sierpniu) na miejskiej plaży 
Pogoria III. Do tańca przygry-
wać będą: Lazy Swingers Band, 
The Cajun Spices oraz Pedro y 
Mari w lipcu, a w sierpniu m.in. 
Warszawskie Combo Taneczne 
i Dikanda.

Rób zdjęcia, graj w tenisa
Mnóstwo warsztatów dla dzieci 
przygotowało na wakacje Wodzi-
sławskie Centrum Kultury. Zajęcia 
rozwijające kreatywność, wyobraź-
nię i zdolności manualne (dla dzieci 
od 6 do 12 lat) będą się tam odbywać 
od poniedziałku do piątku w godz. 
10-11.30. Uczestnicy dowiedzą się 
m.in. w jaki sposób wykorzystać 
surowce wtórne, robić zdjęcia 
i używać komputerów. Koszt to 5 zł. 
Zapisy tel. 32 455 48 55. 

Na Stadionie Śląskim 
w ramach akcji „Lato otwartych 
boisk” przez cały lipiec od ponie-
działku do piątku w godz.10-13 
dzieci w wieku do 16 lat będą mo-
gły brać udział w zajęciach spor-
towych, kulturalnych, a nawet 
plastycznych. Wstęp jest wolny, 
obowiązują zapisy: rezerwacje@
stadionslaski.pl, tel. 500 006 415. 

Ciekawą ofertę dla dzieci przy-
gotował Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych w Gliwicach – na-
uczą się grać w tenisa (w sierpniu 
na kortach MZUK, ul. Kosynierów 
6), wezmą udział w zajęciach 
lekkoatletycznych i koszykarskich 
(kompleks boisk wielofunkcyj-
nych, ul. Jasna 31, od 1 do 5 lipca 
oraz 26-30 sierpnia w godz.10-11) 
oraz piłkarskich (pierwszy turnus 
rusza 15 lipca w godz. 10-11.30 na 
Stadionie Gliwice-Łabędy). Zapisy 
przyjmowane są pod numerem tel. 
797 328 198. Dodatkowo przez całe 
wakacje na placu Krakowskim bę-
dą odbywały się zajęcia z jazdy na 
hulajnodze, deskorolce i rolkach. 
Z bezpłatnych warsztatów można 
korzystać w każdy poniedziałek 
w godz. 16-19. Informację o zaję-
ciach znajdziecie na stronie MZUK 
Gliwice. +

C Z W A R T E K  4  L I P C A

W kraju stepów
KATOWICE

W ramach zakończonego nied-
awno Festiwalu Muzyki Świata 
„Ogrody Dźwięków” w Strefi e 
Centralnej w czwartek 4 lipca 
zaplanowano jeszcze jedno wy-
darzenie: muzyczno-podróżnic-
zy „Wieczór Kazachstanu”. 

Taniec, muzyka, śpiew, w ob-
cobrzmiącym języku egzotyczne-
go dla większości państwa jakim 
jest Kazachstan pozwolą opuścić 
na chwilę nasz krąg kulturowy 
i poczuć klimat Azji Środkowej. 
Ułatwią to m.in. występy takich 
artystów, jak: Aliya Appasowa 
(śpiew), Ułan Abdiomar (gra na 
dombrze) i Anel Orazały (taniec). 

Ale to nie wszystko. Nicią 
splatającą cały wieczór będzie 
opowieść o Kazachstanie – niezwy-

kłym kraju bezkresnych stepów, 
pustyń, krystalicznych jezior i roz-
ległych pasm górskich. Globtro-
terzy mogą się spodziewać cieka-
wostek i praktycznych wskazówek 
związanych z podróżowaniem po 
tym nie do końca odkrytym przez 
turystów miejscu.

„Wieczór Kazachstanu” z cyklu 
„Ałmaty – Kreatywne Miasto 
Muzyki UNESCO” to wydarzenie 
poświęcone promocji kultury 
i turystyki Kazachstanu. Organi-
zatorem jest Konsulat Honorowy 
Republiki Kazachstanu w Katowi-
cach oraz Katowice Miasto Ogro-
dów.

Początek o godz. 18, wstęp 
wolny. Warunkiem udziału jest 
przesłanie zgłoszenia na adres 
e-mail: konsulat@uniserv.pl do 
końca czerwca. +
Marta Odziomek

S O B O T A - N I E D Z I E L A

Pij herbatę i bądź eko
CIESZYN 

Ostatni weekend czerwca nad 
Olzą będzie pachniał herb-
atą – w Cieszynie odbędzie się 
Święto Herbaty. 

Na Wzgórzu Zamkowym będzie 
okazja nie tylko do degustacji 
herbat z różnych zakątków świata, 
ale i spędzenia czasu na koncer-
tach, warsztatach, happeningach 
i wykładach. Festiwalowi towarzy-
szy też jarmark rękodzieła. Całości 
przyświeca hasło „zero waste”. 

Herbatę przywiozą ludzie, dla 
których jest ona życiową pasją. 
O smakowe i zmysłowe doświad-
czenia zadbają herbaciani mi-
strzowie z Polski, Czech i Słowacji. 
Przy niej wysłuchamy m.in. baśni 
Dalekiego Wschodu, opowieści 
z herbacianych podróży i informa-

cji o tym, gdzie w Chinach rosną 
stare drzewa herbaciane. Ponadto 
odbędziemy podróż do początków 
herbaty na Półwyspie Koreańskim. 

Uczestnicy dowiedzą się, 
jak zjeść to, co wyrzucamy 
zazwyczaj do śmieci, a także jak 
„zjeść resztki”.

Organizatorzy sprawią, że 
„zabujacie się w herbacie”. To tytuł 
warsztatów z Dianą Czajkowską, 
podczas których uczestnicy zgłębią 
tajemnice zapachów, kolorów, fak-
tur, dźwięków i smaków herbaty.

Będą pokazy capoeiry oraz 
harmonijne oczyszczenie ciała 
i duszy za pomocą instrumentów 
muzykoterapeutycznych. 

Nie zabraknie muzycznych 
atrakcji. Gwiazdą festiwalu będzie 
polska grupa Psio Crew. Ponadto 
na scenie wystąpi Ukemelon 
– Johanna Szpyrcová, młoda 

śpiewająca poetka, akompaniują-
ca sobie na ukulele. W planie jest 
także kąpiel w dźwiękach gongów 
z Kamilą Domin oraz koncert 
czesko-japońskiego Duo Kerlek.

Udział w tegorocznym święcie 
potwierdziło wiele ciekawych 
osobistości – podróżników, 
dziennikarzy, reporterów i re-
portażystów. Wszyscy spróbują 
sobie odpowiedzieć na pytania: 
czy związek ludzi z przyrodą to 
symbioza czy odwieczna walka? 
Czy katastrofa ekologiczna to 
okrutna przyszłość czy wymysł 
ekoterrorystów? Czy „zero waste” 
to kolejna moda, która przeminie, 
czy konieczność? Czy naprawdę 
jest źle? I co można zrobić, żeby 
było lepiej?

Bilety: 58 zł/ 350 czeskich koron 
(dzieci do lat 15 wstęp wolny). +
Marta Odziomek

• Stadion Śląski zaprasza dzieci i młodzież do aktywnych wakacji 
w mieście w ramach akcji „Lato otwartych boisk”  FOT. MATERIAŁY PRASOWE



Gazeta Wyborcza

OD PIĄTKU DO CZWARTKU
28 czerwca 2019

24

1 KA

KINA

Katowice
CINEMA CITY PUNKT 44
Gliwicka 44, tel. 323595959

 • Agent Kot (85) dubbing pt. 9.50, 10, 12; 
sob.-niedz. 10, 12.10, 14.20; pon.-czw. 12;

 • Aladyn (128) pt.-śr. 19.10;  dubbing pt.-
pon., śr.-czw. 11.10, 13.50, 16.30; wt. 10, 
11.10, 13.50, 16.30;

 • Anna (118) codz. 10.40, 13.10, 15.40, 18.10, 
20.40;

 • Avengers: Koniec gry (185) dubbing 
codz. 11, 17.30;

 • Godzilla II: Król potworów (132) codz. 
16.50, 22;  dubbing pt., pon.-czw. 14; sob.-
niedz. 11.10, 14;

 • Ja teraz kłamię (107) codz. 11.10, 13.30, 
15.50, 18.10, 20.30;

 • John Wick 3 (130) codz. 18.50, 21.30;
 • Kobieta idzie na wojnę (101) pt., pon.-
czw. 11.40, 21.50; sob.-niedz. 12.50, 21.50;

 • Kraina cudów (85) dubbing codz. 10;
 • Królowa Kier (127) codz. 19.10;
 • Laleczka (120) codz. 14.10, 18.20, 20.20;
 • Ma (99) codz. 12, 16.10, 19.40, 22.20;
 • Men in Black: International (120) pt., 
pon.-czw. 14.40, 17.10, 22; sob.-niedz. 
10.20, 14.40, 17.10, 22;

 • Oszustki (94) pt., pon.-czw. 13.50, 15.20, 
17.20, 19.30, 21.40; sob.-niedz. 11.40, 13.50, 
15.20, 17.20, 19.30, 21.40;

 • Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pt., 
pon.-czw. 11; sob.-niedz. 10.50;

 • Podły, okrutny, zły (108) pt.-śr. 21.50; 
czw. 22.10;

 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
codz. 22.10;  dubbing codz. 10.40, 13, 
15.20, 17.40, 20;

 • Polaroid (88) codz. 13, 15, 17, 19, 21, 22.30;
 • Rocketman (121) codz. 16.30, 21.10;
 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing pt.-niedz., śr.-
czw. 10.30, 11.20, 12.30, 13.20, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30; pon.-wt. 10, 10.30, 11.20, 
12.30, 13.20, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30;

 • Spider Man: Daleko od domu (135) 
czw. 19.30;

 • Tajemnice Joan (110) codz. 19.40;
 • X Men: Mroczna Phoenix (120) 
dubbing codz. 15, 16.10;

CINEMA CITY SILESIA
Chorzowska 107, tel. 326050555

 • Agent Kot (85) dubbing codz. 11, 13, 15;
 • Aladyn (128) dubbing pt. 10, 14.15, 17, 
19.45; sob.-czw. 11.30, 14.15, 17, 19.45;

 • Anna (118) codz. 11.30, 14, 16.40, 19.10, 
21.40;

 • Avengers: Koniec gry (185) codz. 21.30;
 • Godzilla II: Król potworów (132) codz. 
14.45, 20.15;  dubbing codz. 12, 17.30;

 • Ja teraz kłamię (107) codz. 12.10, 14.30, 
17, 19.20, 21.40;

 • John Wick 3 (130) pt.-śr. 19, 21.45; czw. 
21.45;

 • Kraina cudów (85) dubbing codz. 10;
 • Królowa Kier (127) codz. 14.10, 21.10;
 • Laleczka (120) codz. 12, 16.50, 19.30, 
22.10;

 • Ma (99) codz. 16.50, 19, 22.30;
 • Men in Black: International (120) codz. 
10.40, 15.50, 18.20;

 • Niedobrani (125) codz. 21.10;
 • Oszustki (94) codz. 11.50, 14.10, 16.20, 
18.30, 20.40, 22.30;

 • Panda i Banda (90) dubbing codz. 10;
 • Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz. 

10.10, 13.20, 15;
 • Podły, okrutny, zły (108) codz. 17.10;
 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
codz. 16.20;  dubbing codz. 11.40, 14, 18.40;

 • Polaroid (88) codz. 13.50, 16, 18, 20, 22;
 • Rocketman (121) codz. 13.10, 20.50;
 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing pt.-niedz., 
wt.-czw. 10.10, 11, 12.10, 13, 14.10, 16.10, 
18.10, 20.10; pon. 10, 11, 12.10, 13, 14.10, 
16.10, 18.10, 20.10;

 • Spider Man: Daleko od domu (135) 
czw. 19;

 • Tajemnice Joan (110) codz. 11.30, 20.10;
 • Trzy kroki od siebie (116) codz. 15.20;
 • X Men: Mroczna Phoenix (120) codz. 
17.45;  dubbing codz. 10.50;

HELIOS
Tadeusza Kościuszki 229, tel. 327212072

 • Agent Kot (85) dubbing codz. 17.15;
 • Aladyn (128) dubbing pt.-sob., pon.-czw. 
12.20; niedz. 12.30;

 • Anna (118) pt., pon.-śr. 14.30, 20, 21.20; 
sob.-niedz., czw. 14.30, 20;

 • Filmowe Poranki: Krecik i Panda, cz. 
2  niedz. 10.30;

 • Godzilla II: Król potworów (132) codz. 
20.15;  dubbing sob.-niedz. 15.20;

 • Ja teraz kłamię (107) codz. 15.10, 17.45;
 • Kraina cudów (85) dubbing pt.-sob., 
pon.-czw. 10.20; niedz. 10.15;

 • Kultura Dostępna: Ciemno, prawie 
noc (114) czw. 13, 18;

 • Laleczka (120) codz. 19.30, 21.45;
 • Maraton strachu  pt. 23;
 • Men in Black: International (120) pt.-
sob., pon.-czw. 12; niedz. 11.45;

 • Oszustki (94) codz. 16.45, 20.30;
 • Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pt.-
sob., pon.-czw. 10;

 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
dubbing pt.-sob., pon.-śr. 11.45, 14.10, 
18.10; niedz. 12.15, 14.10, 18.10; czw. 11.45, 
14.10;

 • Polaroid (88) pt., pon.-śr. 13.20, 19, 21.10; 
sob.-niedz. 13.15, 19, 22; czw. 19, 21.10;

 • Rocketman (121) pt., pon.-śr. 15.30; sob.-
niedz. 21.15; czw. 15.20;

 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing pt. 9.30, 
10.30, 11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 15.50, 17, 
18, 19.15; sob.-niedz. 10.30, 11.30, 12.40, 
13.40, 14.50, 15.50, 17, 18; pon.-śr. 10.30, 
11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 15.50, 17, 18, 19.15; 
czw. 9.30, 10.30, 11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 
15.50, 17, 18;

 • Spider Man: Daleko od domu (135) 
czw. 19.15;

 • X Men: Mroczna Phoenix (120) 
dubbing pt., pon.-śr. 10.45; sob.-niedz. 
10.40; czw. 10.20;

 • Yesterday (116) sob.-niedz. 19.15;

KOSMOS
Sokolska 66, tel. 322584241

 • Biuro Detektywistyczne Lassego i 
Mai. Pierwsza tajemnica (95) czw. 10;

 • Córka trenera (93) pon., czw. 16.15; wt. 
18.30; śr. 20.30;

 • Filmowe popołudnie dla dzieci: 
Letnie podróże (50) niedz. 15;

 • Gloria Bell (102) pt.-niedz. 18.15; pon., 
czw. 16; wt. 20.20; śr. 16.10;

 • Ja teraz kłamię (107) pon. 18; wt. 18.15; 
śr.-czw. 18.10;

 • Królowa Kier (127) pt.-sob. 16.15, 20.15; 
niedz. 20.15; pon. 20; wt. 16; śr.-czw. 20.10;

 • Nieznajomi z pociągu (103) czw. 18;
 • Pieniądz (87) niedz. 18;
 • Przemytnik (116) pon. 18.10; wt. 20.10; śr. 
16.20; czw. 20.20;

 • Słodki koniec dnia (97) pt. 20.30; sob. 
18.30; niedz. 14.30, 20;

 • Tajemnice Joan (110) pt. 16, 18.30; sob. 
16, 20.30; niedz. 16.15; pon. 20.15; wt. 
16.30; śr. 18.30;

 • Wielka podróż Cyrkielki (62) dubbing 
niedz. 16;

MULTIKINO
3 Maja 30, tel. 326614100

 • Agent Kot (85) dubbing codz. 10.40;
 • Agi Bagi sezon 3 (8) dubbing sob.-
niedz. 10.30;

 • Aladyn (128) dubbing codz. 13.15, 16.40;
 • Anna (118) pt. 12.55, 15.30, 18.15, 20.50, 
23.25; sob.-czw. 12.55, 15.30, 18.15, 20.50;

 • Avengers: Koniec gry (185) dubbing 
codz. 10.15;

 • Dzień czekolady (75) pt. 10;
 • ENEMEF: Noc Władcy Pierścieni 
(756) pt. 22, 22.15;

 • Godzilla II: Król potworów (132) pt., 
wt. 13.50; sob., pon. 18.35;  dubbing pt., 
wt. 18.35; sob., pon. 13.50; niedz., śr. 13.50, 
18.35; czw. 13.50, 18.20;

 • Ja teraz kłamię (107) pt. 13.15, 15.40, 
18.05, 20.30, 22.55; sob.-czw. 13.15, 15.40, 
18.05, 20.30;

 • John Wick 3 (130) pt. 12.50, 21.25; sob.-śr. 
12.50, 21.05; czw. 12.50, 21.10;

 • Jutro albo pojutrze (93) pon. 19.30;
 • Laleczka (120) pt. 13, 19.30, 23.40; sob., 
śr. 19.30, 21.55; niedz., wt., czw. 13, 19.30; 
pon. 18.20, 21.55;

 • Ma (99) pt., niedz., wt., czw. 19.40, 21.55; 
sob., pon., śr. 12.50, 19.40;

 • Men in Black: International (120) pt., 
czw. 21.35; sob.-śr. 21.25;

 • Oszustki (94) pt. 15.35, 17.45, 20.10, 
22.20; sob.-czw. 15.35, 17.45, 20.10;

 • Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz. 
10.30;

 • Podły, okrutny, zły (108) pt., niedz., wt., 
czw. 10.35; pon., śr. 10.25;

 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
dubbing codz. 10.55, 16;

 • Polaroid (88) pt. 15.05, 17.10, 19.15, 21.20, 
23.25; sob.-śr. 15.05, 17.10, 19.15, 21.20; 
czw. 15.05, 17.10, 18.35, 22;

 • Rocketman (121) pt.-niedz., wt.-śr. 18.20, 
21; pon. 20.30; czw. 20.45;

 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing pt.-śr. 10, 
10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.55, 17.25, 
17.55, 19, 20; czw. 10, 11.10, 11.40, 12.10, 
12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 20;

 • Spider Man: Daleko od domu (135) 
czw. 19;  dubbing czw. 19.15;

 • Trzy kroki od siebie (116) sob.-czw. 10.40;
 • X Men: Mroczna Phoenix (120) sob.-
niedz., wt.-śr. 21.35; pon. 21.40;

RIALTO
Św. Jana 24, tel. 322510431

 • Ja teraz kłamię (107) pt.-niedz. 20;
 • Rocketman (121) pt., niedz. 15.30; sob. 
17.30;

 • Słodki koniec dnia (97) pt., niedz. 18; 
sob. 15.30;

ŚWIATOWID
3 Maja 7, tel. 322587432

 • Ja teraz kłamię (107) pt. 10, 16, 20.15; 
sob.-niedz. 14, 20.15; pon. 16, 20.15;

 • Kobieta idzie na wojnę (101) pt., pon. 
14.30, 18.15; sob.-niedz. 16;

 • Petra (107) pt. 14, 16.30; sob.-pon. 16.30;
 • Yesterday (116) sob.-niedz. 18;
 • Z pianą na ustach (79) pt.-pon. 20.30;
 • Świadkowie Putina (107) pt. 12, 18.30; 
sob.-niedz. 14.30, 18.30; pon. 14, 18.30;

Bielsko-Biała
HELIOS
Mostowa 5, tel. 334987015

 • Agent Kot (85) dubbing pt.-niedz., wt.-
czw. 12.45, 16.30; pon. 12.15, 16.30;

 • Aladyn (128) dubbing pt.-niedz., wt.-czw. 
11.45; pon. 11.15;

 • Anna (118) pt.-sob., wt.-śr. 15, 17.45, 20.50; 
niedz. 15, 17.45, 20.40; pon. 15.10, 17.45, 
20.50; czw. 15, 18.20, 21;

 • Filmowe Poranki: Krecik i Panda, cz. 
2  niedz. 10.30;

 • Godzilla II: Król potworów (132) codz. 
20;  dubbing pt., pon.-czw. 15.30;

 • Ja teraz kłamię (107) pt. 13, 18.45, 21.15; 
sob.-czw. 14, 18.45, 21.15;

 • John Wick 3 (130) pt.-sob., pon.-śr. 
20.40; niedz. 20.50;

 • Kraina cudów (85) dubbing pt.-niedz., 
wt.-czw. 10.45; pon. 10.10;

 • Kultura Dostępna: Ciemno, prawie 
noc (114) czw. 13, 18;

 • Laleczka (120) pt.-śr. 19.15, 21.30; czw. 
20.15;

 • Maraton strachu  pt. 23;
 • Men in Black: International (120) pt., 
pon.-czw. 14.30;

 • Oszustki (94) pt.-śr. 17, 20.30; czw. 17, 
20.45;

 • Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pon. 11;
 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
dubbing pt. 10.30, 18.20; sob. 10.30, 13, 
15.30; niedz. 10.20, 13, 15.30; pon.-wt. 
10.30, 13, 18.20; śr.-czw. 10.30, 13;

 • Polaroid (88) codz. 19.40, 21.45;
 • Rocketman (121) sob.-niedz., wt.-czw. 
11.15; pon. 12.30;

 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing pt. 9.30, 10, 
11, 11.30, 12, 13.10, 13.40, 14.10, 15.20, 15.50, 
16.20, 17.30, 18, 18.30; sob., pon. 10, 11, 
11.30, 12, 13.10, 13.40, 14.10, 15.20, 15.50, 
16.20, 17.30, 18, 18.30; niedz. 11, 11.30, 12, 
13.10, 13.40, 14.10, 15.20, 15.50, 16.20, 17.30, 
18, 18.30; wt. 9.30, 10.30, 11, 11.30, 12, 13.10, 
13.40, 14.10, 15.20, 15.50, 16.20, 17.30, 18, 
18.30; śr. 9, 10.30, 11, 11.30, 12, 13.10, 13.40, 
14.10, 15.20, 15.50, 16.20, 17.30, 18, 18.30; 
czw. 10, 11, 11.30, 12, 13.40, 14.10, 15.20, 
15.50, 16.20, 17.30, 18, 18.30;

 • Spider Man: Daleko od domu (135) 
czw. 19.15;

 • Tajemnice Joan (110) śr. 18.30;
 • Yesterday (116) sob.-niedz. 14.30, 18.15;

Dąbrowa 
Górnicza
HELIOS
Jana III Sobieskiego 6, tel. 322623219

 • Agent Kot (85) dubbing pt. 10.30, 15, 
17.15; sob.-czw. 10, 15, 17.15;

 • Aladyn (128) dubbing wt. 10.45;
 • Anna (118) codz. 12.30, 17.45, 20.30;
 • Filmowe Poranki: Krecik i Panda, cz. 
2  niedz. 10.30;

 • Godzilla II: Król potworów (132) pt.-śr. 
20; czw. 21;  dubbing codz. 15.30;

 • Ja teraz kłamię (107) codz. 15.15, 19, 
21.30;

 • Kultura Dostępna: Ciemno, prawie 
noc (114) czw. 13, 18;

 • Laleczka (120) pt.-śr. 19.30, 21.45; czw. 20.15;
 • Maraton strachu  pt. 23;

 • Men in Black: International (120) pt.-
śr. 12.15, 21; czw. 12.15;

 • Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz. 
10.20;

 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
dubbing pt.-pon., śr. 10.30, 13, 18.30; wt. 
13, 18.30; czw. 10.30;

 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing pt.-sob., śr. 
10.40, 11.30, 12.45, 13.40, 14.50, 15.50, 17, 
18; niedz. 10.40, 12, 12.45, 14, 14.50, 16, 17, 
18; pon. 10, 10.40, 11.30, 12.45, 13.40, 14.50, 
15.50, 17, 18; wt. 10.10, 11.10, 12, 12.45, 14, 
14.50, 16, 17, 18; czw. 11, 11.30, 12.50, 13.40, 
14.50, 15.50, 17, 18.30;

 • Spider Man: Daleko od domu (135) 
czw. 19.30;

Sosnowiec
CINEMA CITY
Henryka Sienkiewicza 2, tel. 327757575

 • Agent Kot (85) dubbing codz. 12.20, 
14.40;

 • Aladyn (128) dubbing codz. 10.30, 13.20, 
16;

 • Anna (118) pt.-śr. 17.30, 19.10, 21.50; czw. 
17.30, 19, 21.50;

 • Godzilla II: Król potworów (132) 
dubbing codz. 11; 3D dubbing codz. 13.50;

 • John Wick 3 (130) pt.-śr. 21.40;
 • Laleczka (120) codz. 17, 19.40;
 • Men in Black: International (120) pt.-
śr. 18.40; czw. 21.40;

 • Oszustki (94) pt.-śr. 16.50, 19.20, 21.30; 
czw. 16.50, 18.40, 21.30;

 • Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz. 
11.20;

 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
codz. 17.20;  dubbing codz. 10.10, 12.30, 
14.50;

 • Polaroid (88) codz. 13.30, 15.30, 20, 22;
 • Rocketman (121) pt.-śr. 21.10; czw. 20.50;
 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing codz. 10, 11, 
13, 15, 17, 19;

 • Spider Man: Daleko od domu (135) 
czw. 19;

 • X Men: Mroczna Phoenix (120) 
dubbing codz. 21;

HELIOS
Modrzejowska 32b, tel. 323631414

 • Agent Kot (85) dubbing pt.-śr. 11, 13.15; 
czw. 10, 10.45;

 • Anna (118) pt.-śr. 17.30, 20.15; czw. 17.30, 
20.30;

 • Filmowe Poranki: Krecik i Panda, cz. 
2  niedz. 10.30;

 • Godzilla II: Król potworów (132) pt.-śr. 
20;  dubbing codz. 15.30;

 • Ja teraz kłamię (107) pt.-niedz., wt.-śr. 
14.30, 18.30, 21; pon. 14.30, 19, 21; czw. 
14.30, 19, 20.45;

 • Kultura Dostępna: Ciemno, prawie 
noc (114) czw. 13, 18;

 • Laleczka (120) pt.-niedz., wt.-śr. 19, 21.15; 
pon. 21.30; czw. 21.45;

 • Maraton strachu  pt. 23;
 • Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pt.-
sob., pon.-czw. 10;

 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
dubbing codz. 12, 15;

 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing pt.-sob., 
pon.-śr. 10.30, 11.30, 12.45, 13.40, 15.50, 
17, 18; niedz. 10, 11.30, 12.45, 13.40, 15.50, 
17, 18; czw. 10.30, 11.40, 12.45, 13.40, 15.50, 
17, 18.30;

 • Spider Man: Daleko od domu (135) 
czw. 20.15;

 • Tajemnice Joan (110) pon. 18.30;

patronuje

O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y 33914173

K I N A



25
Gazeta Wyborcza

OD PIĄTKU DO CZWARTKU
28 czerwca 2019

1 KA

KINO

Celebryci na spowiedzi i stylowa gra z widzem

Ja teraz kłamię
llllll

Polska, Holandia 2019. Reż. Paweł 
Borowski. Aktorzy: Maja Osta-
szewska, Rafał Maćkowiak, Agata 
Buzek, Jacek Poniedziałek, Robert 
Więckiewicz, Adam Woronowicz, 
Joanna Kulig

Trzy gwiazdy biorą udział 
w kontrowersyjnym telewizy-
jnym show na żywo. Przepyty-
wane przez prowadzącą, która 
porusza niewygodne tematy 
i nie daje się tak łatwo zbyć, 
ujawniają wstydliwe sekrety 
ze swojego życia. W kinach od 
28 czerwca. 

Naprzeciwko siedzi pu-
bliczność. To od niej zależy 
los uczestników. Czy Celia, 
Mat i Yvonne będą potrafi li 
wzbudzić zaufanie albo 
przynajmniej współczucie? 
Czy wypadną na tyle prze-
konująco, że uwierzymy 
w ich historie?

Tak, my. Bo choć sami nie 
głosujemy na „tak” lub „nie”, 
to zostajemy wciągnięci 
w intrygę. Już tytuł powi-
nien dawać do myślenia. Skoro „Ja 
teraz kłamię”, to czy wszystko, co 
oglądamy, jest tylko bajką? Trochę 
jak w „Grze” Davida Finchera czy 

„Incepcji” Christophera Nolana, za-
ciera się granica między rzeczywi-
stością a wykreowaną fi kcją, snem.

Sytuacja komplikuje się, gdy 
pada pewna propozycja. Mat (Rafał 
Maćkowiak) dostanie pieniądze na 
fi lm pod warunkiem, że główną ro-
lę zagra młodziutka Yvonne (Pauli-
na Walendziak), a nie jego partner-

ka Celia (Maja Ostaszewska), 
z którą przygotowywał 
projekt. Zdzieramy kolejne 
warstwy opowieści o prze-
biegu feralnych wydarzeń, 
jakie nastąpiły po udziale 
bohaterów w programie, 
ukazanej kolejno z per-
spektywy każdego z nich. 
Pozwala to zobaczyć pewne 
sytuacje w szerszym kadrze. 
Powracanie do tych samych 
scen może być nieco męczą-

ce w odbiorze, ale ten konsekwent-
nie stosowany zabieg powtórzeń 
ma konkretny cel. Gdy wydaje się 
nam, że rozpoznaliśmy już intencje 

postaci, ujawniony kontekst rzuca 
na całą sprawę nowe światło.

Podążamy za bohaterami w głąb 
króliczej nory, droga wiedzie 
futurystycznymi korytarzami. 
Reżyser Paweł Borowski ożywia 
retrofantazję na temat przyszłości, 
kreuje intrygujący świat, nie brak 
mu poczucia humoru. Celowo 
umieścił fabularną łamigłówkę 
w stylowej, odrealnionej przestrze-
ni zbudowanej poprzez pomysłowe 
ogranie architektury. Nie ogranicza 
bowiem gry z widzem do narracji, 
tworzy iluzję także w warstwie pla-
stycznej. Bawi się złudzeniem skali 
czy orientacji obrazu w montażu 
kolejnych ujęć (tabletki stają się 
fotelami w holu, samochód na par-
kingu okazuje się breloczkiem itp.).

Borowskiemu wyraźnie zależy 
na tym, by wybrzmiało kluczowe 
pytanie: czy w erze autokreacji 
i post-prawdy powinniśmy ufać 
naszej percepcji?
Piotr Guszkowski

Świadkowie Putina
llllll 

Łotwa/Szwajcaria/Czechy 2018. 
Reż. Witalij Manski

Dokument. Jak doszedł do 
władzy Putin i jak ją na począt-
ku wykorzystywał.

W fi lmach Witalija Manskiego 
równie ciekawy co ich zawartość 
jest sposób ich powstawania. Naj-
bardziej znany jego dokument „Pod 
opieką wiecznego słońca” – o życiu 
w Korei Północnej – został zrealizo-
wany tylko dlatego, że reżyserowi 
udało się przekonać władze tego 
kraju, iż zamierza nakręcić fi lm 
wychwalający ich dzieło. W przy-
padku „Świadków Putina” nie mu-
siał się już uciekać do podstępów: 
znaczną część materiałów zebrał, 
będąc szefem redakcji dokumentu 
w państwowej telewizji.

Ale między tymi tak od-
miennymi fi lmami jest jed-
no dyskretne podobieństwo: 
w „Pod opieką wiecznego 
słońca” są fragmenty, które 
w y g l ą d a j ą istotnie jak 
fi lm propagandowy – tyle że 
piękna fasada jest konfron-
towana z tym, co kryje się 
za nią – w „Świadkach...” zaś 
znajdziemy materiały, które 
pierwotnie miały służyć 
propagandowym celom, jak 
np. ocieplenie wizerunku 
przywódcy. Jest to więc nie tylko 
dokument o pierwszym okresie pa-
nowania Putina (wszystkie pokazy-
wane tu wydarzenia miały miejsce 
w 2000 r.), ale też wyznanie winy 
fi lmowca, który – choć z rosnącym 
dystansem – w państwowej machi-
nie propagandowej uczestniczył.

Dużo miejsca w fi lmie poświę-
cono też Jelcynowi, który – świa-
domy losu zdetronizowanych 
władców Rosji – starannie wybrał 
swojego następcę, namaścił go 
i pobłogosławił. W sylwestro-
wą noc na przełomie tysiącleci 
powierzył mu kierowanie krajem 
na okres trzech miesięcy – aż do 
wyborów prezydenckich. 

Najciekawszą sekwencją są 
właśnie wybory prezydenckie. 
Majski i jego ludzie wchodzą 
z kamerą do sztabu wyborczego 
Putina – i równolegle do domu 
Jelcyna. W pierwszym widzimy 
kilkunastu opanowanych, lek-
ko cynicznych, działających na 
zimno technokratów pragnących, 
aby ich kandydat wygrał już 
w pierwszej rundzie (co charak-
terystyczne, wszyscy z tej grupy 
– z wyjątkiem Miedwiediewa 
– albo przeszli potem do opozycji, 
albo opuścili kraj, albo zginęli 
w podejrzanych okolicznościach). 
W drugim oglądamy, jak były 
prezydent, siedząc w otoczeniu 
rodziny, cieszy się z triumfu swo-
jego „podopiecznego”, jakby to 
on osobiście zwyciężył. A potem 
dzwoni do Putina z gratulacjami, 
ale ten nie odpowiada. 

Film Majskiego jest cenny 
przez ukazanie z bliska potężnego, 

niebezpiecznego i wyracho-
wanego polityka, do któ-
rego dostęp jest niezwykle 
trudny. Jeśli „Świadkowie...” 
pozostawiają tu pewien 
niedosyt, to nie z winy re-
żysera, ale z powodu pełnej 
samokontroli bohatera. Pu-
tin ani na moment się nie 
odsłania, próżno oczekiwać 
jego prywatnej twarzy. 
Nawet w najbardziej szcze-
rej rozmowie z autorem 
– na temat hymnu właśnie 

– jest wprawdzie podenerwowany, 
ale maski nie zdejmuje. 

Mieszkający obecnie na Łotwie 
Majski nie ukrywa krytycznego 
stosunku do Putina. Co jednak 
myślał o nim wtedy – oraz o swo-
jej pracy w sprzyjającej mu telewi-
zji – mówi niewiele. Chciał wyko-
rzystać wysokie stanowisko do 
zapisu fascynująco zmieniającej 
się rzeczywistości? Czy – w przeci-
wieństwie do swojej żony – „wie-
rzył” w Putina? Dziś twierdzi, że 
chciał być tylko „świadkiem”, jest 
jednak świadomy, że różnica mię-
dzy świadkiem a współwinnym 
jest bardzo cienka. l
Paweł Mossakowski

Sekretne życie 
zwierzaków domowych 2
llllll 

USA/Francja/Japonia 2019 (The 
Secret Life of Pets 2) Reż. Chris 
Renaud, Jonathan del Val. 

Przygodowo-komediowa 
animacja dla dzieci. Sequel 
kinowego przeboju sprzed 
trzech lat.

Oglądamy trzy odrębne histo-
rie, które łączy jedynie to, że ich 
bohaterami są – w większości 
znane z oryginału – zwierzątka 
z Brooklynu. 

Terierek Max i jego wielki, wło-
chaty kompan Duke – wraz z ich 
panią Katie, jej mężem i nowo na-
rodzonym synkiem – wyjeżdżają 
na wycieczkę na wieś. Jako nowo-
jorskie mieszczuchy czują się za-
gubieni w tym dziwnym świecie, 
a przewodnikiem po nim (i w ogó-
le po życiu) staje się twardy pies 
pasterski Kogut. W tym czasie 
suczka Gidget gubi powierzoną jej 
przez Maxa cenną zabawkę i robi 
wszystko, aby ją odzyskać. Zaś 
królik Tuptuś, czujący się obecnie 
Supermanem, wraz z inną suczką 
Daisy postanawiają uwolnić z cyr-
ku małego tygryska. Ten ostatni 
wątek jest najciekawszy i nadawał-
by się do rozbudowania w pełną 
fabułę, choć jeden element w nim 

jest drażniący: właścicielem cyrku 
jest Rosjanin. I nie chodzi mi o to, 
że mali Amerykanie są tu uczeni, 
że Rosjanie są źli i groźni, ale że 
w polskiej wersji językowej ów 
„zły Rosjanin” brzmi jak poczciwy 
wilniuk czy lwowianin.

Znacznie poważniejszą wadą 
jest jednak wspomniana już for-
muła trzy w jednym powodująca, 
że fi lm jest pozbawiony rytmu 
i niespójny. Także jego przesłanie 
– skierowane zresztą do rodziców, 
a nie dzieci – głoszące, aby nie bać 
się życia i mieć do niego zaufanie, 
nie obejmuje całości, ale nawiązu-
je tylko do jednego wątku. Bar-
dziej więc niż historia jest to ciąg 

szybko następujących po sobie 
gagów. Przy całej ich nierówności 
niektóre są całkiem dowcipne, jak 
wizyta Maxa (neurotycznie zalęk-
nionego o synka Katie) u zwierzę-
cego terapeuty czy nauka Gidget, 
„jak stać się kotem”. Ale w sumie 
najśmieszniejsze są, wzięte jakby 
z YouTube’a, scenki pokazywane 
w trakcie napisów końcowych, 
co o samym fi lmie nie świadczy 
najlepiej. Dzieci do 10-12 lat będą 
się jednak na nim bawić dobrze, 
a ich opiekunowie wytrzymają 
bez trudu. Cóż, kochamy te nasze 
domowe zwierzaki i nasze uczu-
cia przenoszą się na ekran. l
Paweł Mossakowski

Anna 
llllll

Francja, USA 2019 (Anna). Reż. Luc 
Besson. Aktorzy: Sasha Luss, Helen 
Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy

Luc Besson nie przestaje fan-
tazjować na temat zabójczych 
kobiet w sytuacji bez wyjścia.

Tym razem jest nią modelka 
odkryta przez łowcę talentów na 
moskiewskim targu. Kiedy zakoń-
czy romans z handlarzem bronią, 
posyłając mu kulę w łeb, staje 
się jasne, że uroda i wdzięk to jej 
niejedyne atuty. Wkrótce pozna-
jemy okoliczności, w jakich Anna 
została zwerbowana przez KGB. 
Tytułowa bohaterka wydaje się 
bliźniaczką Nikity, choć w jednej 
z sekwencji – gdy przeplatają 
się obrazki z sesji zdjęciowych 

i innych „zleceń” – można ją 
pomylić z Millą Jovovich z „Pią-
tego elementu”.  Luc Besson nie 
wykorzystuje potencjału sytuacji 
na styku światów mody i wywiadu. 
Najwyraźniej nie dba też o realia, 
jego bohaterowie w 1990 r. posłu-
gują się technologiami, na które 
przyjdzie poczekać  dekadę. Górę 
nad pulsującą akcją biorą często 
pseudofi lozofi czne rozważania, 
melodramatyczny nastrój budowa-
ny jest chwytami z opery mydlanej.  
Sashy Luss jako aktorka wypada 
raczej średnio. Dużo przyjemniej 
patrzy się, jak Helen Mirren bawi 
się stereotypową postacią radziec-
kiej wersji Edny Mode z „Iniema-
mocnych”, wiecznie pochylona 
nad ekranem z podglądem prze-
biegu misji. Anna zaimponuje 
jej bezczelnością, researchem i… 
cytatem z Czechowa.  l
Piotr Guszkowski

• W jednej 
z głównych 
ról wystę-
puje Maja 
Ostaszew-
ska FOT. OLAF 

TRYZNA/KINO 

ŚWIAT

PATRONAT

PATRONAT

D O  K I N  W C H O D Z Ą  T E Ż

Z głową 
w chmurach 
Belgia/Szwecja/
Norwegia/Holandia 2017

Kino familijne. 
Wychowywany przez ojca 
12-letni Niilas wyjeżdża 
do niewidzianej od lat 
matki, mieszkającej 
w Laponii z nową rodziną. 
Tu zaprzyjaźnia się ze 
swoją przyrodnią siostrą 
Sunną, a także uczestniczy 
w wypasie reniferów, 

który zamienia się 
w niezwykłą przygodę.

Polaroid 
Kanada/Norwegia/USA 
2019

Horror: coś pomiędzy 
„The Ring” a „Oszukać 
przeznaczenie”. Nieśmiała 
nastolatka otrzymuje 
w prezencie stary model 
polaroida. Wkrótce odkrywa, 
że komukolwiek zrobi nim 
zdjęcie, ten umiera.

Z pianą 
na ustach 
Łotwa/Polska/Litwa 
2017

Dramat. Jana, 
fizjoterapeutka w liceum 
sportowym, romansuje 
z 17-letnim uczniem. Mąż 
Jany, policjant, który stracił 
nogę w wypadku i odtąd 
zajmuje się szkoleniem 
psów, zaczyna domyślać 
się prawdy.
pmoss 
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Etno-wystawy

1 BIELSKO-BIAŁA

Ceramika, tkanina, rzeźba, szkło. To tyl-
ko część technik, przy pomocy których 
artyści z Podbeskidzia postanowili 
poszukać swoich korzeni. Prezentacja 
etno-sztuki od dziś dostępna jest w 
bielskiej BWA.

Wystawa „Korzenie” to pokaz dizajnu, 
rękodzieła i rzemiosła. Motywem prze-
wodnim jest powrót do źródeł i szeroko 
rozumianej sztuki ludowej. Zwiedza-
jący zobaczą prace, które odnoszą się 
do wątków, które splatały się i nadal 
współistnieją na Podbeskidziu na styku 
kultury śląskiej, czeskiej, niemieckiej 
i żydowskiej, a także wśród górali be-
skidzkich. Folkowe motywy pojawią się 
na meblach, lampach, ceramice, szkle, 
tkaninach, rzeźbach i obrazach.

– Zaproszeni artyści, projektanci 
i rzemieślnicy czerpią ze swoich ko-
rzeni każdy na swój odmienny sposób. 
Wybierając różne dziedziny ekspresji 
twórczej, używając różnych technik czy 
materiałów, szukają korzeni wspólnych 
ludziom, plemionom czy narodom, od-
wołując się do tradycji, historii rodzin-
nych, historii miejsc, w których wyrośli, 
historii osobistych, ale i dzielonych 
z innymi – zapowiada Lucyna Wylon, 
kuratorka wystawy.

Swoje prace pokażą m.in. Jolanta 
Herma-Pasińska, Maciej Gąsienica-
-Giewont, Dagmara Karolak, Antoni 
Konarzewski, Bogdan Kosak, Małgo-
rzata Mirga-Tas, Izabela Ewa Ołdak, 
Paulina Poczęta, Krystyna Pytel, Adam 
Sobota, Jonáš Stoklasa, Jonáš Stoklasa, 
Petra Sošťáková.

W BWA dostępna jest także pre-
zentacja „Etno”, na którą składa się 
cykl 27 fotografi cznych portretów. 
Inspiracją do niej były tzw. „pająki” 
wykonywane z papierowych kwiatów. 
Piękno portretów jest zasługą orygi-
nalnych makijaży modelek, tkanin 
i kostiumów zaprojektowanych przez 
Beatę Bojdę – absolwentkę wzornic-
twa w Wyższej Szkole Sztuki i Pro-
jektowania w Łodzi. Artystka ubrała 
modelki i „udekorowała” je etniczną 
biżuterią pochodzącą z całego świata, 
a na głowy nałożyła im własnoręcznie 
wykonane kwiatowe korony z krepiny. 
Obok zdjęć na wystawie prezento-
wane będą także wieńce i instalacja 
z papierowych kwiatów. 

Wernisaż wystawy „Etno” dziś 
o godz. 18. Otwarcie ekspozycji 
„Korzenie” o godz. 18.30. O godz. 17 
zaplanowano oprowadzanie kurator-
skie, a o 19.30 - plenerowe koncerty 
folkowe. +
Łukasz Karkoszka

• Beata Bojda, 
wystawa „Etno” 

FOT. ULA KÓSKA

S Z T U K A

www.warmia.mazury.pl

Warmia i Mazury. Zdrowe życie, czysty zysk.

REKLAMA 33923961
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• W inscenizacji wystąpi Olgierd 
Łukaszewicz, który grał w filmie 

FOT. GRZEGORZ CELEJEWSKI / AGENCJA GAZETA3
T E A T RO D  P O N I E D Z I A Ł K U 

Sztuka na podwórkach
KATOWICE

Stowarzyszenie Artystyczne Teatr 
Poddańczy startuje – już po raz 
czwarty – z projektem „Miasto 
bez Ogródek – Luftujemy Bramy, 
Słuchamy Dzielnicy”. Tym razem w 
Katowicach-Szopienicach. 

Teatr i sztuka wyjdą na ulice, zawi-
tają w podwórkach, zagoszczą na 
placach. Adresatami tego artystycz-
nego zawirowania będą mieszkańcy 
dzielnicy, którzy funkcjonują w spo-
łecznościach wykluczonych i mają 
sporadyczny kontakt z kulturą. 
– Chcemy dotrzeć do mieszkańców 
i zebrać ich historie o bohaterach 
i istotnych miejscach, które funk-
cjonują w zbiorowej wyobraźni. 
Zachęcamy i proponujemy wspólne 
przygotowanie spektaklu. Miesz-
kańcy, młodzież i seniorzy, wezmą 
udział nie tylko w procesie stwa-
rzania scenariusza, ale będą wraz 
z aktorami odgrywać role i tworzyć 
oprawę plastyczna spektaklu – zapo-
wiada Honorata Mierzejewska-Mi-
kosza, pomysłodawczyni projektu. 
Wcześniejsze edycje odbywały się 
w dzielnicy Załęże.

Całość startuje w poniedziałek 1 
lipca. Do 11 lipca w podwórkach od-

bywać się będą warsztaty – teatralne 
„Usłysz/ Podaj dalej” i scenografi cz-
ne „Zasłyszane/ wykonane”. Spektakl 
„WY/słuchaj/NAS” będzie wysta-
wiany 12 i 13 lipca – w plenerach (na 
Bagnie i w Helgolandzie). 

Wstęp wolny. Kontakt: teatrpod-
danczy@gmail.com. + 

MO

S O B O T A

W skansenie 

2
• To już czwarta edycja projektu 
Teatru Poddańczego. 
Najpierw są warsztaty, 
potem spektakl z udziałem 
mieszkańców danej dzielnicy 
FOT. MATERIAŁY PRASOWE

CHORZÓW

W ramach obchodów 100-lecia 
Powstań Śląskich w skansenie 
odbędą się „Powstańcze ślady 
w filmie »Sól ziemi czarnej«”. 

Najbardziej efektownym punktem 
imprezy będzie (godz. 19) insceniza-
cja scen z fi lmu „Sól ziemi czarnej” 
Kazimierza Kutza, które odtworzą 
aktorzy z Teatru Śląskiego. Ale nie 
tylko – w roli jednego z braci Basi-
stów oraz narratora wystąpi Olgierd 
Łukaszewicz, bohater fi lmu „Sól 
ziemi czarnej”.  Potem odbędzie się 
koncert Grzegorza Płonki i zespołu 
Ligocianie oraz plenerowa projekcja 
„Soli ziemi czarnej”. W programie są 
też: debata (godz. 17) i wystawy. Bilety: 
7-10 zł. + MO

M I A S T O
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DZIESIĘĆ KONCERTÓW 
MŁODYCH ZESPOŁÓW

Z REGIONU  
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W ŚWIECIE MUZYKI,
NOWYCH TECHNOLOGII

I ASTRONOMII
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KONCERTY, 
TAŃCE I  WARSZTATY

DLA KAŻDEGO
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FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Wirtuoz skrzypiec odda hołd 
Hendrixowi   
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