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II Regionalna Konferencja dla Oświatowej Kadry Zarządzającej 

13 kwietnia 2018  

Restauracja Impresja w Dąbrowie Górniczej 

 Wizerunek szkoły a rola dyrektora, czyli sztuka pozytywnej prezentacji. PR i promocja szkoły - konieczność czy kaprys? 
Rola dyrektora w budowaniu i zarządzaniu wizerunkiem szkoły, zasady przygotowywania strategii Public Relations i promocji 
placówki, określenie i analiza stanu wyjściowego, określenie celów działań PR – strategicznych i okresowych, określenie grup 
docelowych (uczeń, rodzic, urzędnik, mieszkaniec, dostawca etc.), selekcja, wybór i zastosowanie narzędzi promocyjnych i ka-
nałów komunikacji (w tym narzędzia internetowe, social media, www etc.), przygotowanie planu i harmonogramu działania, 
wdrożenie, weryfikacja i niezbędne korekty, pomiar efektów. A także rola komunikacji wewnętrznej w promocji placówki, kry-
zysy wizerunkowe w szkole – nie pytaj czy nadejdą, zastanów się kiedy i czy jesteś na nie przygotowany, studium przypadków, 
dyskusja. Oraz  poradnik dyrektora-najnowsze zmiany w prawie  oświatowym. te i inne ciekawe tematy poruszą nasi eksperci, 
min. dr Krystian dudek z Instytutu Publico oraz mgr  Ewa Fiedziukiewicz, były dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty.  

                  ZAPRASZAMY!  
Szczegóły i zapisy online na stronie fundacji   wwwfundacjanaszezaglebie.com.pl.                        Redaktor Naczelny dr  Grad 

 

https://www.facebook.com/naszezaglebiefundacja 
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Akcja „Upominki dla rodzinki”  Po raz kolejny udało nam się zorganizować świąteczną pomoc 

dla najuboższych. Dzięki wsparciu dobrych ludzi,  szkół i nauczycieli, zaprzyjaźnionych firm,  mnóstwo 

produktów, zabawek i ubrań, które zostały przekazane najuboższym z terenu Zagłębia. Przygotowaliśmy 

i rozdali kilkadziesiąt paczek z prezentami. Dzięki nim rodziny mogły spędzić święta w dostatku, radości 

z prezentów i poczuciu równości z innymi a radość,   uśmiechy dzieci i podziękowania, stanowiły dla nas 

wystarczającą motywację do dalszej pracy w nowym 2018 roku.. Tym razem wsparły nas cztery placów-

ki oświatowe z terenu Zagłębia i nie tylko.  

 

 

 

 

 

 W akcji "Wielkanocne Upominki dla Rodzinki" - wzięły udział 4 
placówki edukacyjne: Przedszkole Publiczne nr 4 im. Słonecznego Uśmie-
chu w Czeladzi, Szkoła Podstawowa nr 27 w Sosnowcu, Szkoła Podstawo-
wa nr 3 w Czeladzi i Szkoła Podstawowa w Jangrocie. To, czego dokonali 
jest absolutnie fenomenalne. Mieli ogromne serca, współdziałali na rzecz 
innych i zrobili  świetne rzeczy. Dzięki ich zaangażowaniu udało się ze-
brać 172 kg żywności, zabawek i środków chemicznych, które zostaną 
przekazane potrzebującym rodzinom i osobom samotnym w podeszłym 

wieku. Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom zaangażowanym w zbiórkę, 
uczniom i rodzicom, wszystkim darczyńcom. 
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Fundacja prowadzi nieodpłatny  

punkt  ,min: 

Konsultacje 

 Logopedyczne 

 Pedagogiczne 

 Prawne 

 Mediacyjne 

 Komunikacyjne 

Biuro fundacji: Czeladź ul. 

Wojkowicka 2 

Redakcja Kuriera zagłębia 

Ul. Wojkowicka 62 

Kontakt telefoniczny:   

tel. 791 398 061 

Poradnik Fundacji na stronie .  

www.fundacjanaszezaglebie.com.pl 

Druki aplikacyjne do pobrania na 

stronie fundacji 

www.fundacjanaszezaglebie.com.pl 

Znajdź nas na Facebooku 

https://www.facebook.com/

Fundacja-Wspierania-Rozwoju-

Zasob%C3%B3w-Ludzkich-Nasze-

Zag%C5%82%C4%99bie-

746964942019191/?ref=hl 

                 Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” 

Organizacja Pożytku Publicznego   1% 

 
 

  

 

tel. : +48 32 785 96 97 tel. kom. : +48 506 709 816 

biuro@mikaconsulting.eu 

MIKA CONSULTING Monika Sajkiewicz Sp.J 

ul. Wojkowicka 14a, 41-250  Czeladź 

biuro@mikaconsulting.eu http://www.mikaconsulting.eu/ 

            NIP: 6252349449 

mailto:biuro@mikaconsulting.eu
mailto:biuro@mikaconsulting.eu
http://www.mikaconsulting.eu/
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Tajemnicze miejsca Zagłębia                 

Wiosna — sport 2018 

 
                        KURIER  ZAGŁĘBIA Odświeżamy sucharki czyli z 

cyklu  „o  wiośnie” 

1.Rozmawia dwóch kumpli:  

- Popatrz Staszek, wiosna 

przyszła, ptaki świergolą, dzień w 

końcu dłuższy, wszystko kwitnie i 

spod ziemi wychodzi! - mówi 

jeden. 

- Przestań! Miesiąc temu teściową 

pochowałem...  

2.Zima. Dwa jelenie stoją na 

paśniku i żują ospale siano 

nałożone tu przez gajowego. W 

pewnej chwili jeden z jeleni 

mówi:  

- Chciałbym, żeby już była 

wiosna.  

- Tak ci mróz doskwiera?  

- Nie, tylko już mi obrzydło to 

stołówkowe jedzenie!  

3.Idzie lew przez las i widzi 

tygrysa: 

- A coś ty taki smutny? - pyta 

tygrys. 

- Wiosna przyszła i biorą mnie do 

wojska - mówi lew. 

- No i co? 

- No i będę musiał obciąć swoją 

piękną grzywę. 

- Poszukamy kogoś, kto był już w 

wojsku i opowie nam jak tam jest. 

Mijają godziny i zobaczyli mysz: 

- Powiedz nam myszko, jak to jest 

w wojsku? 

- Ja nie jestem żadna mysz. Ja 

jestem jeż na przepustce.  

4. Kuzyn z miasta 

odwiedza  wiosną bardzo 

zaniedbane gospodarstwo rolne 

Antka. 

- Nic na tej ziemi nie wyrośnie? 

- A no nic - wzdycha Antek. 

- A jakby tak zasiać kukurydzę? 

- Aaa... jakby zasiać, to by urosła  

5.Bocian uśmiecha się do żaby, 

mówiąc: 

- Mam ochotę na coś zielonego... 

Żaba mu na to: 

- No, no... to krokodyl ma 

przechlapane! 

Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” 

Organizacja Pożytku Publicznego   1% 

 
 
 
                 Co to za miejsce?  
 Odpowiedzi można nadsyłać mailowo na adres     
fundacjanaszezaglebie@onet.pl do 20.04.12018r. 
Spośród prawidłowych odpowiedzi zostanie wylo-
sowana jedna, która otrzyma nagrodę w postaci 
kosza słodyczy. 
 

 
 

 Skiking to nowy sport przypominający trochę nordin walking a trochę jazdę na 
nartach albo raczej na rolkach z kijami. Można porównać go również do biegów nar-
ciarskie z tą różnicą, że można uprawiać go bez śniegu, wszędzie gdzie tylko jest to 
możliwe: na asfalcie, na bruku,  na leśnych ścieżkach. Skiking nie jest trudny, zwłaszcza 
dla narciarzy i rolkarzy. Dzięki wykorzystaniu mocy mięśni ramion i górnych partii ciała 
można rozwinąć naprawdę dużą prędkość. Podczas skikingu używa się ponad 90% 
wszystkich mięśni ciała jednocześnie nie powodując żadnych przeciążeń. Skinikg został 
wynaleziony przez Austriaka Otto Edera.      
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O  zarządzaniu we współczesnej szkole, słów kilka                                      
                                                                                                                                                    
Jak zarządzać szkołą i nie zwariować? – to podstawowe pytanie jakie najczęściej zadają młodzi, niedoświadczeni dyrektorzy placó-

wek oświatowych. Najczęściej działamy intuicyjnie, jak nam serce podpowiada lub jak wynika z naszych wcześniejszych doświadczeń jako 
podwładnych. W końcu sami wiemy najlepiej, jakbyśmy chcieli być zarządzani przez naszego szefa. Te metody bywają oczywiście skuteczne 
ale nie zawsze, bo czy każdy pracownik chciałby mieć takiego samego szefa? Aby podnieść swoją skuteczność i efektywność zarządzania po-

trzebujemy kilku fachowych rad i wska-
zówek. Zarządzanie jest sztuką a naj-
bardziej skutecznym szefem jest ela-
styczny szef – taki który potrafi dopaso-
wać swój styl zarządzania do sytuacji i 
pracownika.  Dotyczy to także szkół. 
Gdy sięgam pamięcią do początków 
mojej pracy nauczycielskiej oraz funkcji 
dyrektorskiej, mam wrażenie, że od 
tamtego czasu minęły lata świetlne. 
Skok cywilizacyjny i technologiczny jest 
tak ogromny, że gdy opowiadam stu-
dentom i słuchaczom studiów podyplo-
mowych o tej dawnej szkole, wydaje 
się, jakbym opowiadała im bajkę. Dzi-
siaj,  30 lat później, funkcjonuję w zu-
pełnie innej rzeczywistości. Komputery 
opanowały szkołę, bez nich trudno 
wyobrazić sobie jej funkcjonowanie.  
Mnogość i częstotliwość zmian w prze-
pisach oświatowych powoduje przed-
wczesne siwienie. Rozwydrzona mło-

dzież , która nie słucha ani nauczycieli ani swoich rodziców. Roszczeniowi rodzice, którzy uważają, że ich dziecko jest bez wad a jedynie głupia 
jest szkoła i głupi nauczyciele. Do tego standaryzacja egzaminów, które miały być sprawiedliwe i obiektywne a uczą jedynie „sztancy”, nie 
dając szerokiej wiedzy i zmuszając do uczenia pod egzaminy. Problem powiększają też niereformowalni nauczyciele, ze swoimi przyzwyczaje-
niami i brakiem chęci do zmian. Jeżeli do tego dołożymy, organ prowadzący szkołę i humorzastość państwa inspektorów, przerost ego kontro-
lujących wizytatorów oraz liczne inne kontrole pip, sanepid, finansowe, ZUS, skarbowy itd. Warto również wspomnieć o kontroli  zarządczej, 
RODO, dzienniku elektronicznym, obowiązku szkolnym i nauki, procedurach klasyfikacyjnych, realizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, nadzorze pedagogicznym, nowej ocenie pracy nauczyciela, związkach zawodowych oraz całej sferze administracyjnej i gospo-
darczej szkoły,  to mamy obraz typowego i codziennego dyrektorskiego „kociokwiku”. 

Co zatem robić? 
Z doświadczenia wiem, że najtrudniej jest kierować samym sobą, dotrzymywać obietnic danych samemu sobie. Trudno kierować 

innymi, jeżeli ma się samemu z tym kłopot. Jak inni mogą nam zaufać, jeżeli sami sobie nie ufamy, rezygnując bardzo łatwo z danego sobie 
słowa. Jak często rezygnowaliśmy z podjętej decyzji i zobowiązań, które składaliśmy na początek nowego roku? Jak często obiecujemy sobie, 
że w wakacje zaczniemy regularnie coś robić i nic z tego nie wychodzi? To się nazywa osobistym brakiem zwycięstwa. Zwycięstwa prywatne 
budują z kolei zwycięstwa publiczne - powiada Stephen Covey, autor bestsellera "7 nawyków skutecznego działania. Wówczas możemy stać 
się źródłem i świadectwem postaw proaktywnych. Być przykładem osób sterowanych z wewnątrz, przez nasz osobisty kompas wartości, a nie 
przez nakazy i zakazy naszych przełożonych. Starajmy się więc częściej kierować naszymi uczniami, a mniej nimi zarządzać. Skorzystamy na 
tym wszyscy. 

 

 dr Tomasz Grad 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Stephen_Covey
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Miło nam poinformować, że projekt złożony przez Państwa w ra-
mach programu „Bank Dziecięcych Uśmiechów” uzyskał  dofinan-

sowanie. 
Wygrany grant to 5 000 zł 

Nazwa organizacji: Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludz-
kich "Nasze Zagłębie" 

Koordynator : mgr Ewelina Grad 
Miasto organizacji: Czeladź 

Odział banku BZWBK: 1 Oddział w Dąbrowie Górniczej 
Gratulujemy wygranej! 

Zespół Fundacji  
 
 

Cieszymy się również, że będziemy realizować  również drugi projekt 
 Na podstawie przeprowadzonej przez pedagoga szkolnego z SP nr 7 w Czeladzi, Panią Agnieszkę Grzelkę-Łakomik diagnozy, wycią-
gniętych wniosków a także prowadzonych systematycznych obserwacji zachowań uczniów i zagrożeń wynikających z podejmowania zacho-
wań ryzykownych, fundacja zorganizuje zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień dla klas siódmych w dwóch czeladzkich szko-
łach podstawowych – SP nr 1 i SP nr 7. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładowo - warsztatowej i trwać będą 2 godziny lekcyjne dla 
jednej klasy. Warsztaty będą prowadzone przez certyfikowanych terapeutów uzależnień, na co dzień pracujących z młodzieżą uzależnioną, 
realizatorów zajęć profilaktycznych dla młodzieży. Podejmowanie ryzykownych zachowań oraz analiza występujących czynników ryzyka, po-
zwoliła na sformułowanie tematyki warsztatów. Pierwsze spotkanie dotyczyć będzie faktów i mitów w tematyce uzależnienia od różnorod-
nych substancji psychoaktywnych, alkoholu, dopalaczy i leków; strat płynących z uzależnienia oraz konsekwencji prawnych sięgania po środki 
psychoaktywne. Drugie spotkanie będzie związane z problematyką uzależnień behawioralnych,tj. uzależnień związanych z postępem techno-
logicznym i coraz mocniej rozwijającą się cywilizacją. Uzależnienia behawioralne to takie, które nie są związane z zażywaniem substancji psy-
choaktywnych ale z wykonywaniem czynności. Hazard, korzystanie z internetu, gier komputerowych, pornografia, seks, zakupy wypełniają 
pustkę emocjonalną , samotność. Zachowania te stają się lekiem na frustracje czy formą ucieczki od trudnych problemów, umożliwiają łatwą 
regulacje nastroju, frustracji czy zmęczenia. Żyjemy w kulturze konsumpcyjnej , zorientowanej na szybkie zaspokojenie dlatego niezwykle 
istotnym jest by rozmawiać z młodym człowiekiem na te tematy i wskazywać alternatywę dla zachowań szkodliwych. Spotkania będą finan-
sowane przez Urząd Miasta Czeladź. Wierzymy, że przeprowadzony program będzie początkiem szerszych działań tego typu w czeladzkich 
placówkach.            

Pogratulować inicjatywy!!! 

 Z inicjatywy Pani Elżbiety Rudzkiej - opiekunki Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej działającego przy Szkole Podsta-
wowej nr 6 i Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu, dnia 28 marca 2018 r. odbyło się spotkanie z Panem Aleksandrem Tarnawskim - ostatnim żyją-
cym Cichociemnym. Miało ono miejsce w sali historycznej szkoły i uczestniczyli w nim uczniowie klasy 2 c oraz członkowie Szko lnego Klubu 
Historycznego. Rangę wizyty podnieśli przybyli na nią goście: Stanisław Lis i Jan Musiał - członkowie Klubu AK oddz. Sosnowiec, Arkadiusz 
Chęciński - Prezydent Miasta Sosnowca,  Mateusz Bochenek - Pełnomocnik Prezydenta, Wacław Wójcik - ppłk. rez., przedstawiciel Śląskiego 
Kuratorium Oświaty oraz Małgorzata Mike i Iwona Kasińska - dyrekcje szkoły. Spotkanie ze świadkiem historii było wyjątkowe, bo wyjątkowy 
był gość. Aleksander Tarnawski to polski inżynier i chemik, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, oficer Armii Krajowej, kapitan Wojska 
Polskiego w stanie spoczynku. Z 316 cichociemnych, zwanych w Polsce ptaszkami Pan Tarnawski jest ostatnim żyjącym. Celem jednostki pod-
czas II wojny światowej było organizowanie i szkolenie ruchu oporu w okupowanym kraju. Żołnierze powracający z kursów do macierzystych 
jednostek byli zobowiązani do zachowania całkowitej tajemnicy, stąd nazwa cichociemni. Pan Tarnawski opowiedział młodzieży, jaka drogę 
pokonał z Polski do Szkocji w latach 1939-1940, gdzie odbywał pierwsze szkolenia oraz jak został zrzucony do Polski. Po aklimatyzacji w War-
szawie przez pewien czas pracował w komórce „Kratka” prowadzącej łączność między więźniami Pawiaka a Armią Krajową. W Świdrze ppor. 
Aleksander Tarnawski „Upłaz” otrzymał w maju 1944 roku przydział służbowy Armii Krajowej do Okręgu Nowogródek AK, gdzie dotarł – jako 
członek Organizacji Todta – około 22 czerwca 1944 roku, wraz z Gustawem Heczką, z którym razem byli desantowani. Pseudonim 
''Upłaz'' (lekko nachylony teren ) Pan Aleksander zawdzięcza cioci, z którą uwielbiał wędrować po górach. To było bardzo wartościowe spo-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawiak
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awider_(Otwock)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%99g_Nowogr%C3%B3dek_Armii_Krajowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Todt
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Pomagamy!!! 

Fundacja prowadzi szkolenia!! 

Fundacja organizuje szkolenia stacjonarne i wyjazdowe dla szkół, instytucji publicznych, firm i organizacji na     
każdy wybrany temat. Zapewniamy kompleksową obsługę,      

Napisz lub zadzwoń!!! 
                  fundacjanaszezaglebie@onet.pl  lub Tel. 791 398 061       Oddzwonimy i ustalimy termin szkolenia .  

Koszt szkolenia uzależniony jest od wymagań i możliwości zamawiającego 
Proponujemy Państwu profesjonalną organizację szkoleń dla Rad Pedagogicznych, firm i instytucji na     

miejscu lub w terenie. 
Zapewniamy kompleksową organizację szkoleń: w tym: zajęcia merytoryczne, poczęstunek, wyżywienie, noclegi, 

imprezy integracyjne, materiały edukacyjne. 
 szkolenia  przeprowadzane są elastycznie wg. potrzeb i możliwości zainteresowanych. 

                                                                     
Zrealizujemy każdy temat szkolenia!!!! 
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Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” 

Organizacja Pożytku Publicznego   1% 

ING o/Czeladź: 62 1050 1269 1000 0090 7607 7032  
 

Potrzebujesz Pomocy? 
 

Zadzwoń — 504 062 665 
 

 Napisz — fundacjanaszezaglebie@gmail.com 
 

 Przyjdź do naszego biura — Czeladź ul. Wojkowicka 2 

 

mailto:fundacjanaszezaglebie@onet.pl


 7 

Zasady przejazdu w autobusach KZK GOP 
 Poniższy tekst został opracowany na podstawie Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami 
lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnoślą-
skiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach. Z powyższego aktu prawnego można się dowiedzieć wielu 
ciekawych obowiązków, jakich należy dopełnić w trakcie przejazdu. Przewóz zaczyna się w momencie 
wejścia do pojazdu. Zatem bezpośrednio po wejściu należy „skasować” bilet. Wsiadanie do pojazdu i 
wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach komunikacyjnych i po zatrzymaniu się pojazdu. 
Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają osoby opuszczające pojazd oraz osoby starsze i niepełno-
sprawne. Pasażerom zaleca się wchodzenie do pojazdu przednimi drzwiami i przemieszczanie się ku 
tyłowi, robiąc tym samym miejsce nowym pasażerom. Pasażerów, którzy nie weszli do pojazdu pierw-
szymi drzwiami, kierujący, używając urządzenia nagłaśniającego, prosi o podejście i okazanie ważnego 
biletu na przejazd, a w razie korzystania z przejazdu bezpłatnego, o okazanie odpowiednich dokumen-
tów uprawniających do ulgi. Kierujący zobowiązany jest zatrzymać pojazd na przystanku oznaczonym 
„na żądanie", jeżeli na przystanku tym znajdują się pasażerowie. Pasażer zamierzający wysiąść na przy-
stanku oznaczonym „na żądanie" obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym kierującego pojazdem. 
Czynność ta powinna być dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby możliwe było bezpieczne 
zatrzymanie pojazdu na przystanku. Kierujący pojazdem lub inna upoważniona osoba może odmówić 
przewozu osób nietrzeźwych lub uciążliwych dla innych pasażerów. Osoby, które pomimo odmowy ich 
przewiezienia wsiadły do pojazdu lub nie przestrzegają regulaminu i pomimo upomnienia nie stosują się 
do wskazówek i żądań kierującego, obowiązane są opuścić pojazd na wezwanie kierującego Osoby nie-
posiadające ważnego biletu, odmawiające zapłacenia należności za przewóz i odmawiające okazania 
dokumentu tożsamości kontrolerowi biletów (jest nim również kierujący), mogą być usunięte z pojazdu. 
Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 
pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości określonej w Cenniku Opłat. Przykłado-
wo: zatrzymanie ma miejsce w przypadku oczekiwania na przyjazd Policji w celu wylegitymowania 
„gapowicza”, a jego podwiezienie do Komendy Policji w celu wylegitymowania to zmiana trasy. Uiszcze-
nie opłaty dodatkowej, za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez 
uzasadnionej przyczyny, nie zwalnia sprawcy zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu od odpowiedzialno-
ści za pokrycie rzeczywistej szkody w wysokości przewyższającej nałożoną opłatę. Oczywiście dotyczy to 
opłaty dodatkowej, bo opłatą podstawową jest opłata bez ważnego biletu. W celu zapewnienia bezpie-
czeństwa i egzekwowania postanowień powyższego Regulaminu oraz innych przepisów prawnych, pasa-
żerowie stosują się do wskazówek i poleceń wydawanych przez kierujących oraz innych upoważnionych 
osób. Powyższy artykuł opisuje jedynie najczęstsze aspekty przewozu, stąd odsyłam do lektury Regula-
minu. Jest on dostępny w postaci skróconej w autobusie i w pełnej wersji na stronie internetowej KZK 
GOP. 

Dr Mariusz Poślednik 
Adwokat 
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Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie”             

Organizacja Pożytku Publicznego   1% 

Polecamy w Zagłębiu 

Marc Camoletti "Pomoc domowa",Bartosz Wierzbięta - adaptacja, Wojciech 
Leśniak - reżyseria, Kinga Kostoń - scenografia i kostiumy. Nadia, niezastąpiona 
pomoc domowa, rozpoczyna pracę u małżeństwa Olgi i Norberta. Szybko się 

jednak okazuje, że w jej zakres obowiązków nie wchodzi tylko sprzątanie i opieka nad domem, bo małżeństwo pilnie potrze-
buje urozmaicenia od codziennej rutyny... Co robią? To, co kusi wszystkich w takich sytuacjach - każde z nich potajemnie 
rozpoczyna namiętny romans. Misją Nadii jest utrzymać w sekrecie ich gorące przygody – misją o tyle trudną do wykonania, 
że wszystko dzieje się w mieszkaniu spokojnego i zgodnego na pozór małżeństwa. Ale nic nie jest niemożliwe dla zaprawionej 
w bojach pomocy domowej! Za sprzymierzeńców ma swoją niezwykłą błyskotliwość, cięty dowcip  i... pełny barek u swoich 

pracodawców. Czy jej się uda?  

„PAMIĘĆ RUTKI” Spektakl inspirowany prawdziwą historią nastoletniej 
mieszkanki Będzina Rutki Laskier. Zapraszamy w podróż rozpoczynającą 
się tu i teraz. Teatralny wehikuł przenosi nas do 1943 roku, a potem do 
świata nastolatków żyjących w stanie zagrożenia. Jak wyglądała rzeczy-
wistość oczami czternastolatki? Jakie były jej marzenia? Jakie emocje 
towarzyszyły każdego dnia? Dynamiczny, oparty na wyraźnym rymie 
spektakl Justyny Łagowskiej jest grą obrazów, słów, sensów, grą historii 
z teraźniejszością. 
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