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Tychy • Gościnnie Teatr Bagatela – „Najdroższy”

Wydarzenia tygodnia Dla pieniędzy zrobię wszystko
11.00 Gdzie jest muzyka?
Joanna Bronisławska aka Asi
Mina – prowadzenie.
Zajęcia opracowane na podstawie książki M.U.ZY.K.A. Michała
Libery i Michała Mendyka (wyd.
Dwie Siostry).
11.00-14.00 Zwiedzanie Stadionu Miejskiego i Tyskiej Galerii
Sportu.
Sobotnie przedpołudnie to
wyśmienita pora, aby zwiedzić
ekspozycję stałą Tyskiej Galerii
Sportu z jej niezwykłymi trofeami oraz najciekawsze, zwykle
niedostępne dla kibiców, miejsca na Stadionie Miejskim, m.in.
piłkarskie i sędziowskie szatnie,
ławki rezerwowych, sala konferencji prasowych, strefa VIP i loże
honorowe. W trakcie zwiedzania
odbędą się konkursy sportowe
i seans filmowy.
Zbiórka: przed wejściem głównym na Stadion Miejski.
25 LUTEGO (NIEDZIELA)
9.00 II bieg XI Grand Prix Tychów w Biegach Długodystansowych.
MOSiR Tychy wspólnie ze Stowarzyszeniem Promocji Lekkiej
Atletyki w Tychach rozpoczyna
XI edycję Grand Prix Tychów
w Biegach Długodystansowych,
który po raz pierwszy zostanie
rozegrany w jednym roku kalendarzowym - trzy pierwsze biegi
odbędą się w okresie styczeń-marzec, a trzy następne w okresie
październik-grudzień:
I bieg - 28.01.2018 r.
II bieg - 25.02.2018 r.
III bieg - 25.03.2018 r.
IV bieg - 28.10.2018 r.
V bieg - 25.11.2018 r.
VI bieg - 16.12.2018 r.
Zapisy i start tradycyjnie na
terenie Kompleksu Sportowego
Paprocany przy ul. Sikorskiego
110. Panie biegną na 5 km, a panowie na 10 km - trasa prowadzi
przez las. Zapisy w godz. 9:009:45, start biegu o godz. 10. Opłata
startowa - płatna w dniu imprezy
- wynosi 10 zł. •
(red)

Grzegorz Poloczek • Z mojego placu

Dobra rola drogą do
sukcesu

fot. Materiały promocyjne

21 LUTEGO (ŚRODA)
17.00 Tury Kultury: Jacek Fedorowicz.
Zapraszamy do Mediateki na
spotkanie z popularnym aktorem, satyrykiem, współtwórcą
wielu programów rozrywkowych ("Małżeństwo doskonałe",
"Dziennik Telewizyjny", "60 minut
na godzinę"), który w zabawny
sposób opowie o swoich rolach,
programach satyryczno-politycznych i rozrywce. Wstęp wolny.
18.00 Monodram "Dwie kosy
Mariana Żywotnego"- Klub "Urbanowice" MCK.
Premiera monodramu miała
miejsce w 2017 podczas III Ogólnopolskiego Przeglądu Amatorskich Teatrów Osób Dorosłych
AMARANTUS. Bądźcie gotowi 21
lutego o godzinie 18:00 w Klubie
Urbanowice. Prosimy o potwierdzenie rezerwacji tel: 726 261 375
lub osobiście w Klubie Urbanowice. Wstęp wolny!
22 LUTEGO (CZWARTEK)
18.00 W Drodze do zdrowia dr Mariusz Wirga w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
Tychach.
„W drodze do zdrowia”
V międzynarodowe seminarium edukacyjno-rozwojowe
– ścieżka psychoonkologiczna
w 25-lecie Polskiej Psychoonkologii, które przypada w 2018 r.
Dr Mariusz Wirga pierwszy raz
w Tychach.
Zapisy: 504 255 118 lub kontakt@verso-rozwoj.pl
Miejsce: Gabinet Psychoterapeutyczny, Poradnia Psychoonkologiczna.
VERSO, ul. Budowlanych 5/2,
43-100 Tychy.
24 LUTEGO (SOBOTA)
10.00- 14.00 Giełda Winyli
w Mediatece.
Zapraszamy na kolejne spotkanie milośników płyt winylowych
i nie tylko. Na naszych spotkaniach znajdziecie też kasety
magnetofonowe oraz płyty CD.
Oczywiście nie zabraknie poczęstunku, miejsca do odsłuchu płyt
oraz setki tytułów do przejrzenia.

Magdalena Walach
hhKatarzyna JURZYKOWSKA
Sztukę arcymistrza francuskiej, lekkiej komedii, Francisa
Vebera „Najdroższy”, w wykonaniu aktorów Teatru Bagatela,
mogliśmy zobaczyć w miniony
piątek (16 lutego) gościnnie na
deskach Teatru Małego. Jej autor
wplątał swego bohatera w nie
lada kłopoty. François Pignon,
niezaradny życiowo pechowiec,
st racił rów nocześnie pracę
i żonę. Czy znalazł się w tak złej
sytuacji, że może być już tylko
lepiej? Spektakl, pełen nieoczekiwanych spotkań i zaskakujących
zwrotów akcji, został bardzo ciepło przyjęty przez tyską widownię. Owacje na stojąco, wybuchy
śmiechu i gromkie brawa mówiły
same za siebie.

Jak kontrola może
zmienić życie?

Spektakl zapewnił widzom solidną dawkę ironicznego humoru, a o taki dzisiaj nie jest łatwo.
Mimo, że jak wiele współcześnie
wystawianych komedii, dowcip

bazował na jednym niewielkim
kłamstewku, które urosło do
rangi obłudnego łgarstwa najgorszych ludzi pod słońcem,
dodając do tego masę pomyłek
i garść farsy, to inteligentne
oraz bystre docinki podnosiły
poziom rozrywki.
Rozczulająca postać nieśmiałego Pignon (Marcin Wiercichowski) zjednała sobie tyską
publiczność. Jemu rola przysporzyła najgłośniejsze brawa
i z jego ironicznych komentarzy, fantastycznie odgrywanej
mimiki, najczęściej się śmiano.
Młody aktor doskonale wcielił
się w rolę pechowca i niezdary,
k tór y przy pomocy tajemniczego kontrolera podatkowego
(dźwięki grzmotu przy tej postaci były bezcenne), próbował
chociaż trochę zaistnieć w świecie korporacji – krainie mlekiem
i miodem płynącej. Oczywiście
wplątuje się przy okazji w serię
omyłkowych zdarzeń, z których
wszystkie próby ucieczki jeszcze bardziej cieszyły oko.

Tenis to sport na całe życie
S

Trzeba przyznać, że pierwsze
sceny nie zapowiadały końcowego
efektu. Akcja rozwijała się wolno i standardowo wprowadzono
w trakcie krótkiej rozmowy dwojga bohaterów życiorys głównego bohatera. Dlatego też postać
Maurin’a (grana przez Marcina
Kobierskiego) nie dała się do końca poznać. Raczej pozostał jakiś
niedosyt, a mogłaby być bardziej
wyraźna, zwłaszcza, że jej stosunek do głównego bohatera był
kluczowy w następnym akcie.
Reklamowanego, paryskiego
stylu, również nie dało się w pełni
odczuć w sztuce, ale to uznałabym
za dobre rozwiązanie, bo można
było skupić się na potyczkach
słownych i kąśliwych uwagach.
Z kolei kobiece role łasej na pieniądze i wiecznie doradzającej ex-żony Marie (Urszula Grabowska),
zmysłowej i cwanej dekoratorki
Christine (Kaja Walden), a także
rosyjskiej sąsiadki Olgi (Magdalena Walach) stanowiły doskonałe
połączenie. Panie spisały się znakomicie. One w gruncie rzeczy,
a dokładnie ich intrygi rozwijały
akcję i decydowały o atrakcyjności
widowiska.

O sztuce scenariuszu

Nie sposób nie wspomnieć
o najważniejszym w „Najdroższym” - scenariuszu. Dobrze
odegrana rola to jedno, ale tekst
musi jednocześnie przyciągać
i nie trącić infantylizmem. W tej
sztuce już po kilkunastu minutach było wiadome, że napisał ją
autor z niezwykłym poczuciem
humoru, gdzie wulgaryzmy nie
stają się przerywnikiem, a wynikają z emocji. Można było mniej
skupić się na scenografii, na
wchodzeniu i wychodzeniu na
scenę aktorów, bo rozmowa i wypowiadane kwestie były atrakcyjniejsze niż obrazek. Teatr Bagatela nie zawiódł. Zawitał do
tyskiego Teatru Małego ze sporą
dawką świeżości i pozytywnej
energii scenicznej.•
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port praktycznie towarzyszy mi nieodłącznie przez całe życie. Całe dzieciństwo, jak u większości z nas, było uganianiem się na
podwórku za piłką. Dorastając, razem z kolegami z placu, próbowaliśmy prawie każdej dyscypliny. Pociągały nas nowe wyzwania.
Organizowaliśmy nawet na placu swego rodzaju igrzyska, w czasie których rywalizowaliśmy nie tylko w bieganiu, skakaniu i ściganiu
się na rowerach, ale wprowadzaliśmy również do rywalizacji nasze podwórkowe dyscypliny sportu takie jak: gra w kiepki, nieco ryzykowne, ale wywołujące przypływ adrenaliny albo upływ krwi – zabawy z nożem, czy strzelanie z gabli do celu.

I nie śmiejcie się. Nikt wtedy
nawet nie śnił o grach komputerowych. Miał za to szlojder (dla
niewtajemniczonych – procę) i scyzoryk. Zamiast zabijania wrogów
na ekranie monitora w Weinsteinie
wycinaliśmy sobie karabiny z deski,
z przodu drewnianej „lufy” mocowało się gumę z wentyli, konstru-

owało z drutu mechanizm spustowy,
a strzelało się specjalnymi haczykami. Cóż, nie była to zabawa bezpieczna, ale kto o tym myśli, jak ma kilka
lat? Najważniejsze było, żeby się nie
dowiedzieli o tym mama czy ojciec.
Po okresie szlojdrowania sportu
ciągle chciałem więcej. Zapisałem
się nawet do klubu sportowego, gdzie
najpierw trenowałem zapasy, potem
lekkoatletykę, aż wreszcie wybrałem koszykówkę, którą pokochałem
całym sercem. W kosza grałem zarówno w klubie jak i szkole, osiągając niezłe wyniki. Jako reprezentant
województwa katowickiego młodzików zdobywałem nawet dwukrotnie
Mistrzostwo Polski. Profity? Czasem
dostawało się za darmo oranżadę
żymłę z omastą albo bajlagę. Może,
nawet wtedy radość była z tego
większa niż dzisiaj mają zawodnicy
lukratywnych kontraktów.
To były piękne czasy. Ciągle jakieś
wyjazdy na mecze albo zgrupowa-

nia. Nie było czasu na nudę. Były tylko sport i szkoła. Szkoła i sport. I tak
przez naście lat. Niestety z różnych
powodów w wieku około dwudziestu
siedmiu lat musiałem z koszykówki
zrezygnować.
Przez następne lata lat mój organizm próżnował, nabierał masy.
Mój rozum też się wyłączył i kiedy
włączył się ponownie, byłem już dużym gościem z pokaźną nadwagą. Co
było robić. Nadszedł czas wyrzeczeń
i powrotu do sportu.
Mój wybór padł na tenis. Grę indywidualną, do której potrzebowałem jednego partnera lub trenera,
a w ostateczności ściany, w którą
można z braku laku klupać i klupać w nieskończoność. Pokochałem
ten sport chyba jeszcze bardziej od
koszykówki, choć nie jest to prosta
dyscyplina.
W tenisa można grać teoretycznie
do końca życia, trzymając się jednej
zasady. Trzeba sobie odpowiednio

dobrać partnera. Teraz mam około sześćdziesięciu lat, więc szukam
partnerów w swojej klasie. Gdy dożyję osiemdziesiątki, będę szukał
innych żyjących jeszcze tenisistów.
I tak do końca.
Wydłużający się wiek czynnych
tenisistów amatorów wymusił ogrodzenie kortów siatką, aby ograniczyć
przestrzeń, po której starsi panowie
się mogą poruszać. Bywało bowiem
tak, że osiemdziesięciolatek musiał
tak daleko szukać piłki, że zapominał
o tym, że jeszcze gra. Choć czekający
na niego partner z kortu próbował
go zawołać, tamten ze względu na
słaby słuch nie reagował. Dlatego
większość pojedynków tenisowych
w kategorii plus osiemdziesiąt pozostawało nie rozstrzygniętych. Szukający piłki tenisista rzadko kiedy
z nią wracał na kort.
Bywały przypadki, że widywano
na mieście zagubionych staruszków

w sportowych spodenkach z rakietą
w ręce. Taki płot wokół kortu wiele
usprawnił. I to zarówno w sportowej
rywalizacji jak i bezpieczeństwie.
Doświadczonym tenisistom ułatwia
też odnalezienie drogi po meczu do
domu. Nawet jeśli już taki osiemdziesięcioletni tenisista nie pamięta,
to macając rękami po płocie musiał
w końcu natrafić na furtkę, a to go
mogło już skierować w dobrą stronę,
choć niekoniecznie.
Na razie, jeśli tylko nie jestem kontuzjowany, ciągle gram w mojego
ukochanego tenisa. Samodzielnie
schylam się po piłki, trafiam w nie
rakietą i nie zapominam, aby zakończyć mecz. Jak długo to jeszcze
potrwa? Nie wiem. Jestem jednak ciekaw, co pierwsze zapomnę. Gdzie
są korty, czy gdzie mieszkam. •
Grzegorz Poloczek

