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PYSKOWICE 7

Niepodległość bez patosu

Wyróżnieni 
za tolerancję

Kto zostanie nowym Mistrzem Służb Mundurowych?

 › pyskowice

T o, że kolejna część 
„Kwiatków z polskiej 
rabatki” pozbawiona 

będzie patosu, zapowiedziała 
reżyserka spektaklu, Agniesz-
ka Nalepka, jeszcze na wstę-
pie. Jak powiedziała, tak też 
się stało. Przy dźwiękach 
m.in. żołnierskich piosenek, 
znanych słuchaczom z pamięt-
nego Festi walu w Kołobrze-
gu (swoją drogą, żal, że już 
go nie ma), z przewodnictwem 
Skrzata (brawa dla Jakuba Pi-
prowskiego), wędrowaliśmy 
w czasie szlakiem dziejów. 
Po drodze mijaliśmy dworek 
zamieszkały przez butnego 

szlachcica i jego żonę, bar-
wne choć nie zawsze weso-
łe czasy „peerelu”, obóz har-
cerski, na którym przebywał 
Lech Wałęsa i pewna marząca 
o dużej rodzinie Danusia, Re-
natka Beger i mały Donald… 
W końcu akcja przeniosła się 
z powrotem do dworku, gdzie 
skrzat czekał na prawnuków 
szlachcica.

Scenariusz autorstwa Ag-
nieszki Nalepki jak zwykle pe-
łen był nawiązań do najpopu-
larniejszych cytatów, znaków 
i ikon właściwych ukazanym 
czasom. To budziło nie tylko 
wspomnienia, ale naturalną 
interakcję między widzem 
a aktorami. Z uśmiechem 

wspominało się, często ab-
surdalne czasy Polski Ludo-
wej. Z zakamarków pamięci 
wyławiane były słowa żołnier-
skich pieśni. Całości dopeł-
niała doskonała gra aktorów 
młodzieżowego teatru działa-
jącego przy Miejskim Ośrod-
ku Kultury i Sportu. Wśród 
nich byli młodzi artyści, któ-
rzy uczęszczają bądź kończą 
szkoły teatralne. Za Asnykiem, 
gratulując im udanego przed-
stawienia, można byłoby rzec: 
„oni nie depczą przeszłości oł-
tarzy, choć sami mają dosko-
nalsze wznieść”.

Wszyscy byli doskonali 
w swoich rolach. Wspomnijmy 
tylko Michała Piprowskiego, 

studenta studium aktorskie-
go w Gdyni, Marcina Kątne-
go, obecnie już zawodowego 
aktora, Aleksandra Meryka, 
Aleksandrę Grzybek, Marcina 
Kowarsza, Jakuba Grzybka, Ni-
kolę Domińczyk czy Aleksan-
drę Krupiarz. Każdej z osobna 
osobie zaangażowanej w spek-
takl, w tym również Agnieszce 
Nalepce (autorce scenariusza 
i reżyserce), Adamowi Wój-
cikowi (odpowiedzialnemu 
za stronę muzyczną), dyrek-
cji MOKiS a przede wszystkim 
wspierającym teatr władzom 
miasta, dziękujemy za wspa-
niale spędzone chwile.

(amber)

W połowie października w Szkole Podstawowej 
nr 6 w Pyskowicach zorganizowany został „Dzień 
Tolerancji”. Jego program i rozmach, a także codzienna 
działalność szkoły na rzecz mniejszości zostały 
docenione i otrzymały wyróżnienie w konkursie 
Ministra Spraw Zagranicznych „Polska dla wszystkich”!

- Nasza szkoła od lat stawia 
na tolerancję i twórczą różno-
rodność - mówi dyrektor szko-
ły, Anna Zwiorek-Rotkegel. 
- Widać to chociażby po naszej 
ofercie edukacyjnej - mamy 
przecież klasy integracyjne, 
mniejszości narodowej języ-
ka niemieckiego oraz sporto-
we. Dlatego nasz akces do kon-
kursu był poniekąd czymś 
naturalnym.

Swoistym przypieczęto-
waniem działalności szko-
ły na rzecz tolerancji jest 
prezent od znanej lokalnej 
artystki, Katarzyny Bącz-
kowskiej, która namalowa-
ła na zewnętrznej ścianie 
fresk przedstawiający za-
rys Polski otoczony dziećmi 
z całego świata. - Na tej samej 
ścianie, tyle że wewnątrz pla-
cówki, otwarta została wysta-
wa „Nad Wisłą znaleźli swój 
dom - Mniejszości Narodo-
we w Polsce” – mówi Błażej 
Kupski, inicjator i koordyna-
tor „Dnia Tolerancji”. - Na eks-
pozycji przybliżono zwyczaje 
i kulturę Niemców, Ukraiń-
ców, Białorusinów, Łemków 
i Romów mieszkających w Pol-
sce. Uroczystego przecięcia 

symbolicznej wstęgi dokona-
li goś cie specjalni, Cloud Omer 
Sanny (mieszkający od 20 lat 
w Polsce i ożeniony z Polką 
czarnoskóry Benińczyk ) i An-
drzej Puma (przedstawiciel 
romskiej społeczności, Prezes 
i trener UKS Taekwon-do Za-
brze, wicemistrz Polski akcji).

Wieczorem uczniowie klas 
szóstych wyruszyli śladem 
pyskowickich Żydów. Marsz 
pamięci odbył się w klimacie 
płonących pochodni i latarek. 
- Krótkie postoje, podczas któ-
rych przybliżano historię 
mias ta, odbyły się w miejscu 
dawnej synagogi oraz na kir-
kucie. Tam też położono ka-
myczki na macewach i zapa-
lono znicze – opowiada Błażej 
Kupski. 

Komisja oceniająca projek-
ty doceniła pomysłowość pys-
kowiczan i przyznała wyróż-
nienie. W ten sposób „Szóstka” 
znalazła się w gronie 14 naj-
lepszych placówek w Polsce! 
Do wspomnianego, jakże szla-
chetnego projektu, przystąpiło 
ponad pięćdziesiąt placówek 
w całym kraju - szkół, przed-
szkoli, uczelni itp.

(amber)

24 listopada rozegrają się eliminacje grupowe, a 1 grudnia 
finały Otwartych Mistrzostw Służb Mundurowych Powiatu 
Gliwickiego w Futsalu. Policjanci, strażacy, strażnicy 
i wojskowi nie tylko z powiatu gliwickiego zmierzą się 
ze sobą w hali im. Huberta Wagnera w Pyskowicach. 

Siódme już rozgrywki roz-
poczną się o godz. 8.00.  - War-
to przyjechać na turniej do Py-
skowic z kilku istotnych dla 
widzów powodów. Otóż w re-
prezentacji pyskowickiej Stra-
ży Pożarnej wystąpi „świeżo 
upieczony” reprezentant Pol-

ski w Futsalu i jednocześnie 
najlepszy strzelec ubiegłorocz-
nego turnieju, Tomasz Misiak 
– przypomina Maciej Hereź-
niak z-ca komendanta Komi-
sariatu Policji w Pyskowicach. 
- Ponadto drużyna z Komen-
dy Miejskiej Policji w Gliwi-

cach w swoim składzie awi-
zuje...przedstawicielkę płci 
pięknej, która oficjalnie zo-
stała zgłoszona do turnieju 
jako zawodnik.

W tym roku spore emocje 
wzbudzać będą również me-
cze rozgrywane z udziałem 
6. Batalionu Szturmowo-De-
santowego z Gliwic, który już 
po raz drugi bronić będzie ty-
tułu Mistrza Służb Munduro-
wych Powiatu Gliwickiego. 
Dodatkową motywacją dla 

żołnierzy ma być fakt, że trze-
cia wygrana premiowana jest 
otrzymaniem Pucharu Prze-
chodniego Burmistrza Pysko-
wic na własność.

Organizatorem zawodów 
jest Region I.P.A. w Pyskowi-
cach oraz MOKiS. Honorowy 
patronat nad zawodami obję-
li Komendant Miejski Policji 
w Gliwicach oraz Burmistrz Py-
skowic, który ufunduje nagro-
dy dla zwycięskich zespołów. 

(amber)

Rano wieńce za tych, co polegli, żeby zdobyć dla nas upragnioną niepodległość, wieczorem 
zabawa i radość z tego, że zerwaliśmy kajdany zniewolenia – oto idealny scenariusz Narodowe-
go Święta Niepodległości. Scenariusz doskonale zrealizowany w Pyskowicach, m.in. dzięki 
Teatrowi Carpe Diem.

Wystawa 
w Muzeum 
Miejskim

 > Wystawa historycz-
na zatytułowana 
„Udział w rozwoju 
Pyskowic Miesz-
kańców różnych 
narodowości”. 

Wystawa w Galerii „Podcień”
 > Wystawa autorstwa Nataszy Samsonovej, za-

tytułowana  „Świat pełen emocji”. Ekspozycja 
składa się z obrazów będących kopiami wiel-
kich mistrzów.  
Zapraszamy do zwiedzania wystawy w godzi-
nach pracy Ratusza. 
wtorek - sobota: 16.00 - 18.00 
niedziela: 15.00 - 18.00 Wstęp bezpłatny.

Pigułka kulturalna
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