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Terenowa placówka KRUS w Strzelcach 
Opolskich zwraca uwagę na ryzyko kontak-

tu z kleszczami, które są nosicielami bore-
liozy i innych chorób zakaźnych. Aby 

zmniejszyć ryzyko ukąszenia przez wystę-
pującego na terenach leśnych i łąkach 

kleszcza należy:  
1. Szczelnie okrywać ciało (koszula z długimi 

rękawami, spodnie z długimi nogawkami, 
kryte buty, wysokie skarpety, nakrycie 
głowy); 2. Nie siadać bezpośrednio na 

trawie;  3. Unikać spacerów w wysokiej 
trawie i zaroślach;  4. Stosować środki 

odstraszające kleszcze, zgodnie z instrukcją 
producenta (repelenty w postaci: sprayów, 

żeli, kremów, plastrów i opasek);  
5. Uważnie sprawdzać ciało swoje i swoich 
bliskich po powrocie do domu (szczególnie 

uważnie trzeba obejrzeć miejsca najchęt-
niej wybierane przez kleszcze - m.in. zgięcia 

łokci, kolan, pod pachami, w pachwinach, 
za uszami).    

Pamiętaj! Jeśli podejrzewasz u siebie 
ukąszenie przez kleszcza, zaobserwowałeś 
np. rumień wędrujący, koniecznie zgłoś się 

do lekarza!  

JAK WYBIERALIŚ MY PREZYDENTA 
Tegoroczne wybory prezydenckie w Polsce miały, wbrew wcześniejszym pro-
gnozom, bardzo interesujący przebieg.  Ich finał  zaskoczył nie tylko obserwato-
rów, ale przede wszystkim sztab wyborczy Bronisława Komorowskiego. 
 

Mieszkańcy gminy Kolonowskie tradycyjnie oddawali swoje głosy w sześciu 
lokalach wyborczych. W pierwszej turze największe poparcie uzyskał urzędujący 
prezydent Komorowski - 671 głosów, który wyprzedził Pawła Kukiza - 413 gło-
sów i Andrzeja Dudę - 399 głosów. W głosowaniu wzięło udział 1630 osób, a 
kolejni kandydaci uzyskali śladowe poparcie - na czwartego w kolejności Janusza 
Korwinna Mikke zagłosowało 39 wyborców, a na piątą Magdę Ogórek tylko 31.  
Bronisław Komorowski zwyciężył we wszystkich lokalach wyborczych naszej 
gminy, uzyskując 295 głosów w Kolonowskiem, 95 w Fosowskiem, 55 w Spóro-
ku, 120 w Staniszczach Małych i 106 w Staniszczach Wielkich.  Paweł Kukiz zajął 
drugie miejsce w Kolonowskiem (182 głosy, Duda - 167), Fosowskiem (83 głosy, 
Duda - 54) i w Staniszczach Wielkich (55 głosy, Duda - 52), a Andrzej Duda - w  
Spóroku (36 głosów, Kukiz - 25) i w Staniszczach Małych (90 głosów, Kukiz - 68).   
 

W drugiej turze wyborów do urn poszło 1826 mieszkańców gminy Kolonow-
skie, którzy tym razem zdecydowanie poparli Bronisława Komorowskiego, 
oddając na niego łącznie 1132 głosy (63,2% poparcia). Kandydaturę Andrzeja 
Dudy poparło 559 osób (36,8% poparcia), a rozkład preferencji wyborczych  
w poszczególnych miejscowościach wyglądał następująco: Kolonowskie / Ko-
morowski - 453, Duda - 296, Fosowskie / Komorowski - 184, Duda - 99,  Spórok / 
Komorowski - 96, Duda - 50,  Staniszcze Małe / Komorowski - 211, Duda - 130,  
Staniszcze Wielkie / Komorowski - 188, Duda - 84.  Jak powszechnie wiadomo, 
tegoroczne wybory prezydenckie wygrał Andrzej Duda (51,55% poparcia), który 
uzyskał największe poparcie w województwach Polski wschodniej.  Mieszkańcy 
naszych miejscowości głosowali podobnie jak mieszkańców Opolszczyzny. Na 
Komorowskiego oddało bowiem głosy 57,67% opolan i 61,98% wszystkich 
mieszkańców powiatu strzeleckiego. 

III FEŚTIWAL DRZEWO Z YCIA 
13 czerwca zakończyła się trzecia edycja Festiwalu Kultury Leśnej „Drzewo 
Życia”. W trakcie koncertu finałowego na scenie w Kolonowskiem wystąpili: 
Orkiestra Dęta „Colonnowska”, Zespół Taneczny „Figielek”, Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice oraz grający śląskie szlagiery zespół Bajery. 
Na tegoroczne Drzewo Życia złożyło się siedem imprez: II Konkurs Plastyczny 
„Rodzina naturalnym środowiskiem człowieka”, plener fotograficzny „Wiosna  
w Dolinie Małej Panwi” (zdjęcia wewnątrz numeru), przedstawienie dla dzieci 
pt.: „Afera leśna”, II Rajd Rowerowy „Śladami Petera Schrata”, zorganizowany 
przy współpracy z Radą Rodziców PSP Nr 1 w Kolonowskiem piknik ekologiczny 
z okazji Dnia Dziecka, premiera przedstawienia „Plastikowy talerz” oraz wspo-
mniany koncert finałowy, w trakcie którego można było obejrzeć wystawy pod-
sumowujące konkurs plastyczny i plener fotograficzny, poczęstować się wypie-
kami ze znajdującego się w zabytkowej chacie pieca oraz wziąć udział  
w warsztatach z malowania porcelany. Jak co roku, wystawę sztuki leśnej przy-
gotowało Nadleśnictwo Zawadzkie, a oprócz tego odbyły się zajęcia plastyczne,  
w ramach których starano się oddać bogactwo przyrodnicze naszych lasów. 
III Festiwal Kultury Leśnej zorganizowała Biblioteka i Centrum Kultury w Kolo-
nowskiem, dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Kilkadziesiąt działań w ramach akcji letniej przygotowała dla dzieci Biblioteka i Centrum 
Kultury w Kolonowskiem. Szczegółowy harmonogram imprez zamieszczamy na Stronie 3. 
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Kilkanaście 
lat temu 
zorganizowa-
no przy PSP 
Nr 1 w Kolo-
nowskiem 
pierwszą 
szkółkę szczy-
piorniaka dla 
chłopców, 
nad którą 
pieczę objęła 
Autonomicz-
na Sekcja 
Piłki Ręcznej Zawadzkie. Kilka lat później rozpo-
częto również systematyczne szkolenie dziew-
cząt, którego podjęła się Ewa Hajduk. 
W sezonie 2014/15 po raz pierwszy drużyna  
z Kolonowskiego wzięła samodzielnie udział  
w rozgrywkach ligowych. Nasze młodziczki, wy-
stępujące jako ASPR Zawadzkie – Kolonowskie, 
zajęły piąte miejsce w województwie za Torem 
Dobrzeń, Olimpem Grodków, Otmętem Krapko-
wice i ASPR Zawadzkie – Pawonków, wyprzedza-
jąc Siódemkę Ozimek. Wszystkie mecze w sezo-
nie rozegrały: Zofia Cieśla, Nikola Dreja, Weroni-
ka Gawlik, Marta Konieczko, Oliwia Najman i 
Magdalena Smandzich, która zdobyła łącznie 31 
bramek, wyprzedzając w wewnętrznej klasyfikacji 
Maję Żyłka (22 trafienia) i Kingę Wacławczyk (17). 

Znaczącym sukcesem 
zakończył się udział repre-
zentacji PSP Nr 1 w finale 
pierwszej Gwardia Mini 
Handball Ligi, który odbył 
się w Opolu 14 czerwca.  
W półfinale zespół Toma-
sza Kubika pokonał 15:10 
PSP Nr 9 w Opolu, a emo-
cje, które miały miejsce w 
meczu finałowym, najle-
piej oddaje relacja, za-
mieszczona na stronie 
internetowej Gwardii Opo-

le: „Finałowy mecz był wyrównanym spotkaniem. 
Na prowadzenie 3:0 szybko wyszli zawodnicy z 
Komprachcic. Duża w tym zasługa Tymoteusza 
Sobkowa - najlepszego strzelca całych rozgrywek. 
Wówczas jednak przebudził się zespół z Kolonow-
skiego. Drużyna Tomasza Kubika była w tych roz-
grywkach bodaj najbardziej wyrównaną i właśnie 
dzięki dobrej grze całego zespołu po chwili mło-
dzi szczypiorniści z Kolonowskiego cieszyli się z 
dwubramkowego prowadzenia. Mimo ambitnej 
gry Komprachcice nie zdołały już wyjść w tym 
meczu na prowadzenie i po końcowym gwizdku 
musiały się pogodzić się porażką.”  
Drużyna z Kolonowskiego (na zdjęciu) zasłużenie 
wygrała 15:10 i przywiozła z Opola wiele satys-
fakcji oraz okazały puchar.  

 
 

24 kwietnia 50. 
rocznicę ślubu 
obchodzili 
Elżbieta i 
Wilhelm Gola  
z Kolonowskie-

go. Jubilaci wychowali córkę i doczekali się 
dwóch wnuczek. Pani Elżbieta była zatrudnio-
na w Fabryce Tektury w oraz Nasycalni Drew-
na w Kolonowskiem, natomiast Pan Wilhelm 
był pracownikiem Kopalni Gliwice. 
 

27 kwietnia 95. urodziny 
obchodziła Pani Florentyna 
Adamczyk z Kolonowskiego. 
Jubilatka, pomimo różnych 
problemów zdrowotnych, 
jest pogodną osobą. Wycho-
wała córkę, doczekała się 

dwójki wnuków i jednego prawnuka. 
 

5 maja 93. rocznicę urodzin 
obchodziła Jadwiga Wiś-
niewska z Kolonowskiego. 
Pani Jadwiga prowadziła 
gospodarstwo rolne i wycho-
wała jedno dziecko. 
 

15 maja 90. 
urodziny obchodziła Emma 
Mainka z Kolonowskiego. 
Jubilatka poświęciła się 
pracy w gospodarstwie 
rolnym. Wychowała 2 córki, 
doczekała się 4 wnuczek i 1 
wnuka. Lubi spędzać czas na czytaniu książek. 
 

22 maja 90. rocznicę urodzin 
obchodziła Anna Pasieka ze 
Staniszcz Małych. Pani Anna 
wcześnie straciła męża i 
pracując w gospodarstwie 
rolnym samotnie wychowała 
dwie córki.  

SUKCESY NASZYCH PIŁKARZY RĘCZNYCH 
Kończący się rok szkolny stanowi dobrą okazję do podsumowań w dziedzinie sportu. Szczególne 
powody do satysfakcji powinniśmy mieć w zakresie rozwoju piłki ręcznej. 
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PAZURKIEM: POPRAWA NA RYNKU PRACY 
Sejmik województwa opol-
skiego dokonał analizy sytuacji 
gospodarczej regionu w 2014 
roku. W tym czasie na Opolsz-
czyźnie przybyło 32 tysiące no-
wych miejsc pracy, a wskaźnik 
zatrudnienia wzrósł z 49,5 do 
50,7 procenta.  
 

Mamy nieco więcej niż w 2013 
roku podmiotów gospodarczych, 
a ich liczba od dwóch lat utrzy-
muje się na poziomie przekra-
czającym 100 tysięcy. Korzystne 
jest również to, że o 0,8% przy-
było nam zatrudnionych w sek-

torze przedsiębiorstw, przy rów-
noczesnym spadku zatrudnienia 
w administracji o 4%.  
 

Pomimo spadku o 2,3% stopy 
bezrobocia, ciągle bez pracy 
pozostają w województwie opol-
skim 42 tysiące osób. Najłatwiej 
o zatrudnienie w Opolu, w po-
wiecie strzeleckim, oleskim i 
krapkowickim, a najtrudniej w 
rejonie Prudnika, Brzegu i Nysy. 
Znaczną grupę wśród wykreślo-
nych z ewidencji bezrobotnych 
stanowili ci, którzy nie potwier-
dzili gotowości podjęcia pracy. 

Ich liczba przekroczyła 17 tysię-
cy.  
 

Na koniec 2014 roku bez pra-
cy pozostawało sześć i pół tysią-
ca osób w wieku od 18 do 24 lat. 
Najwięcej bezrobotnych odnoto-
wano w przedziale wiekowym 
25 – 34 lata. Było ich ponad 
jedenaście tysięcy. Brak atrak-
cyjnych ofert zatrudnienia dla 
młodych opolan jest główną 
przyczyną wyjazdów za granicę. 
Jeśli ich nie zatrzymamy, to nie 
będziemy mieli przyszłości.  
 

JÓZEF KOTYŚ 

W SKRÓCIE 

  15 czerwca odbyło się wspólne posie-
dzenie wszystkich komisji merytorycz-
nych Rady Miejskiej w Kolonowskiem. 

Radni przyjęli sprawozdania z działalno-
ści spółki KGK oraz BiCeK za rok 2014.  

W trakcie obrad poruszono również 
kwestię zarządzania halą sportową. Bur-
mistrz Norbert Koston poinformował o 

pracach nad przygotowaniem nowej 
koncepcji zarządzania obiektami użytecz-

ności publicznej. 
  

 Natalia Niedziela z PSP Nr 1 w Kolo-
nowskiem oraz Stefani Koprek z Publicz-
nego Gimnazjum w Kolonowskiem zdo-

były II miejsca w finale wojewódzkim XXI 
Konkursu Recytatorskiego w Języku Nie-

miecki, który odbył się 28 maja  
w Prószkowie.   

 

 31 maja odbyło się otwarcie przystani 
„Granica”. Dla gości, zarówno tych du-
żych, jak i tych małych, przygotowano 
liczne atrakcje. Byli Indianie, przejazd 

bryczką i dużo dobrej zabawy. Przystań 
zlokalizowana jest na terenie przysiółka 

Granica i stanowi kolejny element prężnie 
rozwijającej się na terenie naszej gminy 

bazy turystycznej. 
 

 1 czerwca uległy zmianie godziny 
otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Kolo-

nowskiem.  Urząd jest czynny w ponie-
działki od 7:00 do 16:00, od wtorku do 

czwartku  - od 7:00 do 15:00 oraz w piąt-
ki - od 7:00 do 14:00. 

   

 Na trasach rowerowych wokół Sta-
niszcz Małych odbył się 6 czerwca II Rajd 

Rowerowy “Śladami Petera Schrata”, 
zorganizowany przez BiCeK oraz Oddział 

Zakładowy PTTK przy Hucie “Andrzej”  
w Zawadzkiem. Wzięło w nim udział 

około 80 osób, które na mecie musiały się 
wykazać wiedzą przyrodniczą.    

 

 Stowarzyszenie Odnowy Wsi Stanisz-
cze Małe zaprasza na imprezę plenerową 
nad rzeką , pod nazwą: „Wianki nad Małą 
Panwią”, której rozpoczęcie przewidziano 

na 20 czerwca o godz. 18:00. 
   

 Zarząd Gminny TSKN na Śląsku Opol-
skim w Kolonowskiem zaprasza na rajd 
rowerowy na trasie Staniszcze Wielkie - 

Kadłub - Staniszcze Wielkie, który odbę-
dzie się 21 czerwca. Zapisy na imprezę 

przyjmują: Anna Mróz ze Staniszcz Ma-
łych oraz Katarzyna Muc z Kolonowskie-

go. Start o godz. 14:00.   

dla dzieci i młodzieży przez BiCeK oraz organizacje społeczne z gminy Kolonowskie 
Zapisy: 22 czerwca w godzinach: 16:00 – 18:00. 
Więcej informacji na temat Kulturalnego Lata 2015 zamieszczono w Internecie, na  www.kolonowskie.pl.  

1 lipca, 9:00 - zajęcia plastyczne w salce parafialnej w Kolonow-
skiem, 18:00 - ognisko integracyjne przy Kręgielni „Pod Lasem”  
w Kolonowskiem, 
2 lipca, 8:00 – 14:00 - wycieczka do Opola (rejs statkiem, zwiedza-
nie miasta), wyjazd z parkingu koło kościoła w Kolonowskiem, 
10:00 - gry terenowe przy świetlicy w Staniszczach Małych, 
3 lipca, 8:30 – 13:00 - wyjazd na basen w Tarnowskich Górach, 
16:00 - turniej tenisa stołowego w Świetlicy Wiejskiej w Stanisz-
czach Wielkich, 
4 lipca, 12:00 - warsztaty pieczenia kołocza w zabytkowej chacie  
w Kolonowskiem, 
5 lipca, 15:00 - warsztaty malarskie w zabytkowej chacie w Kolo-
nowskiem, 
6 lipca, 10:00 - rajd rowerowy do Juraparku w Krasiejowie / start 
sprzed urzędu gminy w Kolonowskiem, 
7 lipca, 16:00 - turniej ringo przy Świetlicy Wiejskiej w Staniszczach 
Małych, 
8 lipca, 9:00 - zajęcia plastyczne w salce parafialnej w Kolonow-
skiem, 
9 lipca, 8:00 - 14:00 - wycieczka do Muzeum Chleba w Radzionko-
wie, wyjazd z parkingu koło kościoła w Kolonowskiem, 
10 lipca, 9:10 - wyjazd do kina w Opolu / „Minionki” 2D 
13 lipca, 10:00 - warsztaty plastyczne / kwiaty z papieru – zabytko-
wa chata w Kolonowskiem, 
14 lipca, 10:00 - VIP-y czytają dzieciom w gospodarstwie GIPROL  
w Staniszczach Małych, 
15 lipca, 9:00 - zajęcia plastyczne w salce parafialnej w Kolonow-
skiem, 
16 lipca, 8:00 - 14:00 - wycieczka do Kopalni Srebra w Tarnowskich 
Górach, wyjazd z parkingu koło kościoła w Kolonowskiem, 
18 lipca, 15:00 - festyn z okazji otwarcia stodoły przy zabytkowej 
chacie w Kolonowskiem, 
20 lipca, 10:00 - warsztaty wikliniarskie w zabytkowej chacie  
w Kolonowskiem, 
21 lipca, 10:00 - turniej petanque / boisko przy ul. Szkolnej  
w Kolonowskiem, 
22 lipca, 9:00 - zajęcia plastyczne w salce parafialnej w Kolonow-
skiem, 
23 lipca, 8:30 - wyjazd do kina w Opolu, wyjazd z parkingu koło 
kościoła w Kolonowskiem, 
24 lipca, 10:00 oraz 12:00 - warsztaty caryingowe (rzeźba w owo-
cach i warzywach), Świetlica Wiejska w Staniszczach Małych, 
25 lipca, 12:00 - warsztaty pieczenia chleba w zabytkowej chacie 
w Kolonowskiem, 
27 lipca, 9:10 - wyjazd do kina w Kędzierzynie-Koźlu „Jurassic Park” 
3D, 
28 lipca, 10:00 - warsztaty plastyczne w Świetlicy Wiejskiej  
w Spóroku, 

29 lipca, 9:00 - zajęcia plastyczne w salce parafialnej w Kolonow-
skiem, 
30 lipca, 7:30 - 17:00 – wyjazd do ZOO we Wrocławiu wraz  
z afrykarium, wyjazd z parkingu koło kościoła w Kolonowskiem, 
31 lipca, 16:00 - rajd ekstremalny, zbiórka przy wieży obserwacyj-
nej, Haraszowskie, 
3 sierpnia, 10:00 - rajd rowerowy po terenie gminy, start: Kolo-
nowskie – parking koło urzędu gminy, 
4 sierpnia, 10:00 - gry terenowe, Ptasi Stawek w Spóroku, 
5 sierpnia, 10:00 - Akcja Wakacyjna Redakcja, Centrum Aktywno-
ści Wiejskiej w Staniszczach Małych, 
6 sierpnia, 10:00 - turniej gier i zabaw, Świetlica Wiejska w Spóro-
ku, 
7 sierpnia, 9:40 - wycieczka do Olszowej / park miniatur, park 
linowy, ognisko, 
8 sierpnia, 15:00 - warsztaty HIP-HOP-owe, Świetlica Wiejska  
w Staniszczach Wielkich, 
10 sierpnia, 10:00 - warsztaty / wianki, zabytkowa chata w Kolo-
nowskiem 
11 sierpnia, 10:00 - gry terenowe, Świetlica Wiejska w Stanisz-
czach Wielkich, 
12 sierpnia, 16:00 - festiwal karaoke, sala widowiskowa OSP  
w Kolonowskiem, 
13 sierpnia, 10:00 - warsztaty plastyczne / recykling, zabytkowa 
chata w Kolonowskiem, 
14 sierpnia, 9:10 - wyjazd do kina w Zabrzu, „Mały książę” 3D dla 
młodszych dzieci, 
17 sierpnia, 10:00 - warsztaty szydełkowe, zabytkowa chata  
w Kolonowskiem, 
18 sierpnia, 17:00 - dyskoteka, sala widowiskowa OSP w Kolo-
nowskiem, 
19 sierpnia, 10:00 - warsztaty z przetwarzania mleka, zabytkowa 
chata w Kolonowskiem, 
20 sierpnia, 10:00 - Indianie na przystani kajakowej w Fosowskiem 
21 sierpnia, 16:00 - turniej tenisa stołowego, Świetlica Wiejska  
w Staniszczach Wielkich, 
23 sierpnia, 16:00 - przedstawienie teatralne „Baśń o rycerzu bez 
konia”, sala widowiskowa OSP w Kolonowskiem, 
24 sierpnia, 15:00 - międzygminny turniej piłki nożnej, boisko Unii 
Kolonowskie, 
25 sierpnia, 10:00 - szkółka Paintballowa, Przystań Amazonka, 
26 sierpnia, 10:00 - warsztaty wytwarzania biżuterii, świetlica przy 
bibliotece w Kolonowskiem, 
27 sierpnia, 15:00 - turniej darta, Świetlica Wiejska w Staniszczach 
Wielkich, 
28 sierpnia, 8:30 - wyjazd na basen w Rudzie Śląskiej, 
29 sierpnia, 17:00 - spartakiada świetlicowa i ognisko integracyjne 
na przystani kajakowej w Fosowskiem.  

http://www.kolonowskie.pl
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RODZINA NATURALNYM Ś RODOWIŚKIEM CZŁOWIEKA 
Julia Gorek z Białej zwyciężyła w II Konkursie Plastycznym „Rodzina 
naturalnym środowiskiem człowieka”, zorganizowanym przez Biblio-
tekę i Centrum Kultury w Kolonowskiem w ramach III Festiwalu Kul-
tury Leśnej „Drzewo Życia”. 
Patronat honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objął Biskup 
Opolski, ks. Andrzej Czaja, a patronat medialny - redakcje „Gościa Nie-
dzielnego” oraz Radia DOXA.  Oceny 446 nadesłanych prac podjęło się  
nieodpłatnie jury w składzie: ks. Marcin Wilczek - dyrektor Wydziału 
Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu oraz artyści plastycy Boże-

na Wanat z BiCeK w Kolonowskiem i Daria Kotyś z Krapkowickiego Domu Kultury. Wyróżniono 17 uczniów szkół podsta-
wowych, a pierwsze miejsce zdobyła Julia Gorek, która z wełnianych włókien skomponowała zamieszczony powyżej 
obraz pt.: „Moja rodzina jest jak wschodzące słońce”. II miejsce w konkursie zajęła Katarzyna Kozłowska z Korfantowa, a 
trzy trzecie nagrody przypadły Kindze Cholewa z Łan, Kindze Pryga z Nysy oraz Julii Aksamitowskiej z Korfantowa.  
W konkursie, którego celem było propagowanie modelu tradycyjnej, opartej na chrześcijańskim wychowaniu, śląskiej 
rodziny, a którego tegoroczne hasło brzmiało: „Rodzina i przyroda”, wzięła udział również młodzież z gminy Kolonowskie. 
Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in.:  Daniela Kampa (obraz poniżej z lewej strony) i Dominika Kupke (z prawej) - obie  
z PSP Nr  1 w Kolonowskiem oraz Marcin Płaczek (w środku) - ze Świetlicy Wiejskiej w Staniszczach Małych. Laureaci  
otrzymali nagrody w postaci materiałów plastycznych o wartości od 50 zł (wyróżnienia) do 300 zł (za pierwsze miejsce), 
ufundowane dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Opolu oraz Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Leśnicy.                                   Reprodukcje:  Daria Kotyś 

PLAŚTIKOWY TALERZ GRUPY TEATRALNEJ ARŚ FICTIŚ 
16 i 31 maja grupa teatralna Ars Fictis zaprezentowała w sali OSP w Kolonowskiem wzruszające przedstawienie na 
temat samotności ludzi starszych. Kierowany przez Jerzego Kaufmanna 12-osobowy zespół podjął się realizacji trudnej 
sztuki, opartej na motywach dramatu amerykańskiego pisarza Edmunda Morrisa, zatytułowanego „Drewniany talerz”. 

„Plastikowy talerz” nawiązuje do realiów śląskich. Jego głów-
ną bohaterką jest babcia Paulina, która całe swoje życie po-
święciła rodzinie.  Pragnąc wspomóc córkę i zięcia w  ich karie-
rze  zawodowej sprzedaje swoje gospodarstwo, otrzymując w 
zamian mały pokoik w mieszkaniu w mieście. Kolejne lata 
przynoszą jej coraz więcej powodów do zmartwień, a kiedy  
dotyka ją choroba, staje się balastem dla najbliższych…  
Jerzy Kaufmann, który jest autorem scenariusza i reżyserem 
przedstawienia, bardzo starannie przygotował jego scenogra-
fię i warstwę językową. Poszczególni bohaterowie posługują 
się na przemian polszczyzną, 

śląską gwarą, a nawet językiem niemieckim.  Wszystko to brzmi bardzo naturalnie. Aktorzy 
wywiązują się znakomicie ze swoich zadań scenicznych, co na pewno jest efektem systema-
tycznych prób i dużego zaangażowania każdego z nich. Jednak największe wrażenie na 
widzach robi popisowa gra odtwórczyni głównej roli, Ireny Kampy.  Los babci Pauliny,  
w której postać się wcieliła, wzruszył wiele osób. 
Najnowsza sztuka w wykonaniu Ars Fictis została dostrzeżona przez redakcję „Gościa 
Niedzielnego”, która  11 czerwca zamieściła na swoich łamach pochlebną recenzję. Autorka 
artykułu, Anna Kwaśnicka, relację z Kolonowskiego rozpoczyna od słów: „Amatorska grupa 
teatralna Ars Fictis pyta, jaki los dorosłe dzieci i wnuki gotują osobom starym?” Obszerny 
tekst kończą zdania wypowiedziane przez Jerzego Kaufmanna: „ Starość spychana jest na 
margines, uciekamy od niej, ale tylko pozornie, bo tak naprawdę do niej zmierzamy. Chciał-
bym, żeby była ona dla nas inna niż dla głównej bohaterki”.                 Foto: Jerzy Stemplewski 


