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W czasach płynnej nowoczesności 
potrzebujemy latarń nawigujących 
do bezpiecznych przystani. Jedną 
z nich może być kultura lokalna. 
Pojęcie lokalności nie ma jednak 
oznaczać zamknięcia, ksenofobii, 
czy też zabiegania o spełnienie 
partykularnych interesów. Loka-
lizm, w naszym przekonaniu, po-
winien akcentować się różnorod-
nością. Tak rozumiana przyjazna 
odrębność wierzy w  zaistnienie 
równorzędnych narracji. Jedną 
z nich jest opowieść o Śląsku. Wie-
loetnicznej mozaice, nieprzerwa-
nie pulsującej energią, której nie 
wstrzymał przejeżdżający walec 
historii. W naszym odbiorze Śląsk 
nie jest postindustrialną, duchowo 
wyjałowioną kulturą, przeniknię-
tą codziennością roboty. Śląska 
kultura jest domostwem. Pod jej 
sklepieniem wszyscy mają miej-
sce. „Dom – jak zauważa Zbigniew 
Kadłubek – jest efektem dotar-
cia dokądś, przyjścia, ale nie da 
się absolutyzować owego stanu 
(choć budynki mają trwałe funda-
menty). Nie ma w nim rdzenności, 
elementarnego pierwszeństwa 
zamieszkania”. Kultura regionu 
nie jest dana, lecz za-dana. Wy-
kuwa się stale w akcie twórczym. 
Jej (współ)uczestnicy – w różnym 
stopniu – mogą identyfikować się 
z duchem miejsca. Twórczość re-

gionu jednocześnie śmiało broni 
się przed uniwersalizującymi zapę-
dami mowy powszechnej i praktyki 
społecznej. W końcu kultura regio-
nu jest cywilizacyjnym wehikułem, 
ratującym przed zalewem byleja-
kości. Ważne więc, by chronić tak 
wyrażane dziedzictwo kultury, ale 
i przyjmować z szacunkiem oraz 
brakiem lęku burzliwe przemiany 
nadciągające wraz z przyszłością.

Owocem tych starań jest prezento-
wany „Regionalny Informator Kul-
turalny” – kwartalnik wydawany 
przez Regionalny Instytut Kultury 
w Katowicach. Naszą ambicją jest 
bycie nośnikiem informacji ze świa-
ta śląskiej kultury. Pragniemy przy-
czyniać się do poszerzania wiedzy 
naszych Czytelników przez relacjo-
nowanie i komentowanie wydarzeń 
z życia kultury regionu wzbogaco-
nych eseistyką, recenzjami i repor-
tażami. Dodatkowo chcemy uatrak-
cyjnić naszą treść, zamieszczając 
wywiady z ciekawymi artystami ze 
Śląska. Nasze łamy pragniemy tak-
że oddać młodym adeptom sztuki 
dziennikarskiej ze Śląska, których 
wyłonimy w ramach konkursu. 

Liczymy, że zastosowana szata 
graficzna, minimalistyczny for-
mat, a przede wszystkim szeroko 
rozumiane spektrum tematyczne 
przypadną Państwu do gustu. 
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Ogromnie ucieszyła mnie 
wiadomość o planach 
uruchomienia „Regionalnego 
Informatora Kulturalnego”. 
Województwu Śląskiemu 
od dawna brakowało 
cyklicznie ukazującego się 
czasopisma oferującego 
mądrą publicystykę 
wraz z promowaniem 
aktywności kulturotwórczej 
Samorządu Województwa 
Śląskiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem propozycji 
programowych instytucji 
kultury. Dodatkowo, uważam 
za nieoceniony pomysł 
tworzenia kwartalnika 
z myślą o seniorach. 
Jestem przekonany, 
że przedsięwzięcie 
Regionalnego Instytutu 
Kultury w Katowicach ma 
głęboki sens. Pokazuje 
bowiem kulturę regionu 
osiągającą światowy 
poziom, czyniąc ze 
Ślązaków kosmopolitów. 

Sapere aude – odważ się myśleć, odważ 
się być mądrym. Takimi słowami,  
przeszło dwa tysiące lat temu, Horacy 
motywował do niezależnego osądu 
przyjaciela Maximusa Lolliusa. 
Dzisiaj to wzniosłe motto możemy 
przypisać periodykowi „Regionalny 
Informator Kulturalny”. Prezentowane 
pismo jest agorą wymiany myśli 
przez osoby i instytucje kształtujące 
kulturę województwa śląskiego. 
Założona przełomowość „Informatora” 
mieści się nie tylko w bogactwie 
treści (przystępnych i jednocześnie 
nie zwalniających z myślenia), ale 
w transpokoleniowości. Przez ów 
neologizm rozumiem adresowanie 
jego zawartości do szerokiego grona 
odbiorców. Co więcej, kwartalnik 
Regionalnego Instytutu Kultury jest 
idealnym miejscem dla młodych ludzi 
pragnących spróbować swoich sił 
w niełatwej sztuce reportażu. Idea 
powstania czasopisma wychodzi także 
naprzeciw oczekiwaniom starszych 
czytelników, nie tak mobilnych 
w cyfrowym świecie w porównaniu 
z młodszymi generacjami. Wyrażam 
nadzieję, że tak nietuzinkowa 
formuła „Informatora” przysłuży się 
dobrze informowaniu o istotnych 
dokonaniach twórczych, artystycznych 
i edukacyjnych w naszym regionie. 

dr inż. arch. Henryk Mercik
 – członek zarządu 
Województwa Śląskiego

Wojciech Saługa
 – Marszałek 
Województwa Śląskiego
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żać je za szkodliwe. Pojawia się 
zatem przestrzeń do negocjacji. 
Kultura jest terenem negocjacji, 
nieprzerwanej rozmowy. Co wię-
cej, dostarcza nam rozsądnych 
sposobów toczenia tych nego-
cjacji, dzięki czemu udaje się nam 
nie zawisnąć sobie u gardła, tyl-
ko odnaleźć dobre porozumienia. 
To samo dotyczy czasu. Mamy 
swoje plany, zobowiązania, rosz-
czenia, a także obowiązki wobec 
przeszłości, czyli spoczywa na 
nas obowiązek negocjowania 
między tym, co teraz, a tym, co 
było. Jak to jest niełatwe i jak 
niebezpiecznym grom może pod-
legać, widać to w sposobie, jakim 
politycy formują przeszłość na 
swoją modłę…

Nieznośna polityka historyczna…

– Tak zwana polityka historycz-
na, w której nazwie może nie 
kryje się nic niebezpiecznego 
(może ta nazwa jest zbyt ła-
godna nawet?), ale w wyniku 

początku XX wieku można odna-
leźć żale, że język stosowany do 
poważnych rozważań publicz-
nych jest językiem ekonomii. 
Kapitalizm miał tendencję, żeby 
w ten sposób o kulturze myśleć 
i wprowadzać ją na rynek. Wyda-
je mi się, że urynkowienie kultu-
ry jest procesem nieuchronnym. 
Niestety, w za mało znanej w Pol-
sce książce Thorsteina Veblena 
o uniwersytecie i edukacji amery-
kańskiej ów socjolog powiedział 
wyraźnie, że nie istnieje taka moż-
liwość, aby metody, środki i ję-
zyk zarządzania korporacyjnego 
w  systemie kapitalistycznym nie 
przeniknęły do innych sfer życia. 
Właściwie – w toku globalizacji – 
to już się stało. Pozostaje pytanie, 
jak kultura wobec tego ma się za-
chować? Czy ma być kulturą two-
rzoną na zamówienie (i kryje się 
w  tym pewien rodzaj niebezpie-
czeństwa)? Czy też kultura ma pa-
trzeć na rynek i jego mechanizmy 
zawsze krytycznie? Kultura musi 
próbować być siłą, która będzie 
próbowała rynek zdekonstruować 
od wewnątrz. Myślę, że takie pró-
by są ciągle w Polsce niedocenia-
ne, zwłaszcza w praktyce dydak-
tycznej, gdzie zbyt mało uwagi 
poświęca się eksperymentom, 
awangardom, niekanonicznym 
tekstom. Wspomnę choćby dada-
izm i jego bogate konsekwencje 
w kulturze XX wieku. Działania, 
które podejmowane z całą świa-
domością wewnątrz kulturowej 
i historycznej struktury poddawa-
ły ją w wątpliwość, starały się zde-
konstruować.
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KULTURA 
– TERYTORIUM 
NEGOCJACJI
Kultura jest rozmową o czasie 
obecnym, minionym oraz przyszłym 
– zauważa prof. Tadeusz Sławek.

MICHAŁ SIKORA: 
Po co nam kultura?

PROF. TADEUSZ SŁAWEK: 
Mówiąc najprościej – aby prze-
żyć. Ona, co prawda, jest – jak 
powiedział pod koniec życia 
Zygmunt Freud w swoim mą-
drym eseju – źródłem cierpień, 
ale też brak kultury jest źródłem 
cierpień. Kultura jest sposobem, 
dzięki któremu człowiek może 
w  sposób sensowny poruszać 
się w świecie. W związku z tym 
może nadawać sens swojemu 
życiu, co warto podkreślić, nie 
tylko jednostkowemu, ale i spo-
łecznemu. Kultura jest tym, co 
umożliwia, w jej idealnym obra-
zie, harmonijny rozwój jednostki 
i społeczeństwa jednocześnie. 

„Istotą kultury – pisał Zygmunt 
Bauman – jest w równym stopniu 
tworzenie rzeczy nowych i konser-
wowanie starych, zdarzeniowość 
i ciągłość, nowatorstwo i tradycja, 
rutynizacja i przełamywanie sche-
matów, podporządkowanie nor-
mom i przekraczanie norm, unika-
towość i powtarzalność, zmiana 
i monotonne odtwarzanie (…)”. 
Czy taka logika paradoksu rządzi 
współczesną kulturą?

– Rzeczywiście, skoro, jak powie-
dzieliśmy, kultura jest warunkiem 
– w miarę sensownego – formo-
wania się naszego życia, to musi 
się rządzić takimi paradoksami. 
A  więc zharmonizowanie ludzi 
posiadających odrębne pragnie-
nia (czasem nadmierne) z ogó-
łem, któremu te ambicje mogą 
się nie podobać, albo może uwa-

politycznych ustaleń wrą w niej 
demony. Oznacza to narzucenie 
teraźniejszości pewnego narzu-
conego, niekwestionowanego 
modelu wyciągniętego z prze-
szłości, a  przecież nie na tym 
kultura polega. Kultura jest roz-
mową o czasie obecnym, minio-
nym oraz przyszłym. W tym rozu-
mieniu kwestia ciągłości z jednej 
strony wydaje się być oczywistą, 
a z drugiej strony – jest kwestią 
bardzo trudną w praktyce, ponie-
waż często nadużywaną przez 
sferę polityczną. 

W jaki sposób uchronić kulturę 
przed przeistoczeniem się w to-
war podlegający ślepej grze wol-
nego rynku?

– Nie wiem, czy jest to do końca 
możliwe. Od jakiegoś czasu w Pol-
sce, a ten czas jest stosunkowo 
świeży, bo przyzwyczailiśmy się 
go datować na lata potransfor-
macyjne, ale i w europejskim 
piśmiennictwie społecznym od 
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Wielu Polaków boi się obcych, 
często wyrażając względem nich 
agresję i ignorancję. Czy sądzi 
Pan Profesor, że polska kultura 
może zbliżyć nas do ideału go-
ścinności bez wykluczenia? 

– Trudne pytanie, ponieważ trze-
ba by odróżnić dwie sceny, na 
których to pytanie, a właściwie 
ten dramat się rozwija. Jedna to 
scena polityczna, w której obraz 
tego problemu jest skonstruowa-
ny fikcyjnie, to znaczy rozgrywa 
się motyw Obcego jako tego, 
który przyjdzie i, niezależnie kim 
on jest, nam zagrozi. Zapewnie-
nie bezpieczeństwa obywatelom 
jest automatycznie warunkowa-
ne odrzuceniem Innego, Obcego. 
Przykro, że takie sądy płyną tak-
że z  ust ministra nauki. Politycy 
uprawiają cyniczny dyskurs, który 
ma pokazać – z definicji – że każ-
dy, kto nie jest swój, jest poten-
cjalnym zagrożeniem. Jest to nie-
godziwe. Taka polityka zagraża 
społeczeństwu zdrowej kultury, 
a więc społeczeństwu otwartemu 
na Innego i wyróżniającego się 
mnogością głosów, które w nim 
słychać. To jest zatem scena poli-
tyczna, o której nic dobrego do po-
wiedzenia nie mam. Natomiast na 
drugiej scenie ten problem trakto-
wany jest poważnie. Jeżeli spoj-
rzymy na dzieje ludzkości od ich 
zarania, to ich historia wiąże się 
z ciągłą migracją – przesuwania 
się granic i ludzkości z miejsca 
na miejsce. Mobilność wszak jest 
cechą wpisaną w kondycję ludz-
ką. Przypomnę, że dzisiaj milion 
Polaków wybrało Wielką Brytanię 

jako miejsce zamieszkania. Wagę 
zakorzenienia poznaje się przez 
doświadczenie wykorzenienia, 
poznania czegoś innego niż wła-
sny, domowy świat.

Być może kultura Zachodu zapo-
mniała o filozoficznym pojęciu 
przyjaźni? 

– Sądzę, że Zachód zapomniał 
także o wielu innych ideach. To 
jest niewątpliwie słabość Europy. 
Jeżeli mamy myśleć o Europie w 
sposób nowoczesny i przyszło-
ściowy, musimy wrócić do języ-
ka, który zaniknął w dyskursie 
publicznym, czyli mowy wartości, 
głoszącej przyjaźń, miłość, zobo-
wiązanie, solidarność, wzajemne 
wsparcie. Nieustannie przypomi-
nam studentom, że w 1951 roku, 
kiedy jeszcze dymią zgliszcza 
Europy, jeden z ojców duchowych 
Europy – Denis de Rougemont, 
znany z książki „Miłość w Zachod-
nim świecie”  , pisze słynny „List  
do Europejczyków”, w którym 
przestrzega przed państwami na-
rodowymi, które zgotowały Sta-
remu Kontynentowi straszny los. 
Państwa narodowe, po pierwsze, 
są świeżym, z grubsza dziewięt-
nastowiecznym zjawiskiem. Po 
drugie, nie zapominajmy, że dwie 
wojny światowe toczyły się pod 
auspicjami państw narodowych. 
W dobie narastającego nacjonali-
zmu to ważna lektura, którą nale-
ży przemyśleć na nowo. 

Prof. Tadeusz Sławek
 – literaturoznawca, pisarz, poeta, tłumacz, eseista, 
były rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
maratończyk, miłośnik przyrody i amerykańskiego rocka

MICHAŁ SIKORA: 
Yuval Noah Harari, izraelski 
myśliciel, historyk i futurolog, 
nazwał umiejętność mowy re-
wolucją kognitywną, dzięki któ-
rej człowiek zyskał możliwość 
kumulowania i przekazywania 
informacji. Czy cudowny wynala-
zek Gutenberga należy uznać za 
drugą wielką rewolucję w dzie-
jach ludzkości?

PROF. RYSZARD KOZIOŁEK: 
Przywołał pan historyka, który 
jest mi bliski zwłaszcza ze wzglę-
du na teorię plotki, którą uznaje 
za źródło naszego sukcesu ewo-
lucyjnego niemożliwego bez spe-
cyficznego użycia języka. Harari  
zwraca uwagę, że plotka sprzyja 
przekazywaniu całej masy na po-
zór nieistotnych informacji, które 
w istocie konsolidują wspólnotę 
i testują jej członków pod kątem 
cech dla tej wspólnoty pożąda-

nych. Drugim fundamentalnym 
osiągnięciem jest wynalazek fik-
cji, co pozwala integrować się 
ludziom niemającym ze sobą 
fizycznego kontaktu. Wynala-
zek druku był katalizatorem tych 
funkcji. Gutenberg oplótł świat 
siecią drukowaną, która dokład-
nie tak samo jak sieć informa-
tyczna niewyobrażalnie przyspie-
szyła wymianę informacji między 
nieznającymi się i  odległymi od 
siebie. Zatem tak, była to ogrom-
na rewolucja.  

Jonathan Swift opisał w „Bitwie 
książek” fikcyjne starcie stron-
nictw uczonych starożytnych 
z  nowożytnymi, spersonifikowa-
nych w postaci książek. W XXI 
wieku rozgrywa się inna, realna 
batalia – pisma drukowanego 
z cyfrowym. Kto w niej polegnie?

– Myślę, że długo jeszcze nikt. 

CZYTANIE, 
MON AMOUR
Mamy społeczeństwo, które 
powszechnie używa tekstów, choć 
coraz rzadziej książek 
– mówi prof. Ryszard Koziołek.

8
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Chociaż obserwujemy, zwłasz-
cza w pańskim pokoleniu, zde-
cydowaną dominację pisma 
cyfrowego nad drukowanym. 
Konsekwencje są trudne do prze-
widzenia, choć niektóre już wi-
dać, jak np. śmierć bibliotek do-
mowych. Często sam przeklinam 
swoją bibliotekę, zwłaszcza pod-
czas przeprowadzki, ale oczywi-
ście książek papierowych nigdy 
się nie wyrzeknę. Umiem sobie 
jednak wyobrazić, że książki zo-
stają już tylko w bibliotekach 
w  domach kolekcjonerów. Do 
końca nie potrafimy dzisiaj prze-
widzieć, co się stanie z naszymi 
umysłami, czy też z naszą moto-
ryką czytania. To, w jaki sposób 
ona wykształci w nas nowe do-
znania, nowe zdolności, a wygasi 
dotychczasowe, dopiero się ob-
jawi. Natomiast nie przekonują 
mnie lamentacje sentymentalne 
o utracie zapachu, faktury, cię-
żaru, znaków lektury itp. To są 
oczywiście ważne elementy czy-
tania, lecz nie kluczowe dla tej 
formy uczestnictwa w kulturze. 
Bo jednak czytanie jest przede 
wszystkim ruchem intelektu i wy-
obraźni za pomocą zapisanych 
znaków. Fizyczny kontakt z no-
śnikiem tekstu nie wydaje mi się 
najważniejszy.

Ale Milan Kundera kiedyś stwier-
dził, że czytanie jest tak intymną 
funkcją jak akt erotyczny, więc 
tych sensualnych elementów nie 
może zabraknąć… 

– Tak! Ale to są prywatne przy-
jemności czytelników. Rodzaj 
fetyszyzmu. Rozumiem to. Sam 

mam wiele zabazgranych podkre-
śleniami książek, z rozlaną kawą 
na stronach i wyrwanymi kartka-
mi. Lubię snuć opowieści, jak do 
tego doszło, ale gdyby ktoś mi 
powiedział, że ludzie będą czytać 
tylko pod warunkiem, że nie będą 
się stykać z zakurzonym papie-
rem, tego samego dnia rozstał-
bym się z  moją biblioteką. Czyta-
nie bowiem jest dla mnie o wiele 
ważniejsze niż jego materialna 
forma. 

Według zeszłorocznego rapor-
tu Biblioteki Narodowej 63 proc. 
Polaków nie przeczytało ani jed-
nej książki. Niemniej stale or-
ganizuje się w Polsce festiwale 
literackie. Regularnie widzę też 
osoby pochłaniające lektury cho-
ciażby w komunikacji publicznej. 
Czy jest się czym martwić? 

– W mojej profesji martwienie się 
o czytanie jest częścią zawodu. 
Ale przywołane dane same w so-
bie nic nie znaczą. To kolejny 
moment w historii czytelnictwa, 
który w odniesieniu do przeszło-
ści, choćby sprzed 100 lat, jest 
fenomenalnym osiągnięciem. 
W przeszłości nigdy tak nie było. 
Mieliśmy przecież społeczeń-
stwo w dużej mierze pozbawio-
ne zdolności alfabetyzacji, i to 
jeszcze świeżo po II wojnie świa-
towej. Pod tym względem mu-
sieliśmy nadrabiać spore zapóź-
nienia. Zatem ten wynik nie jest 
taki zły. Gorzej, gdy ulokujemy się 
na tle innych społeczeństw euro-
pejskich. Bo nie tylko Szwedzi, 
Niemcy czy Francuzi, ale także 
Czesi czytają zdecydowanie wię-

cej od nas. Czegoś  więc brakuje 
w naszej kulturze i edukacji, że 
ten nawyk jest rzadszy niż gdzie 
indziej w Europie. Ale ja bym nie 
uprawiał wyłącznie czarnowidz-
twa, lecz zwrócił uwagę na inny 
aspekt tego zjawiska. Otóż my-
ślę, że zbytnio się upieramy przy 
tej jednej postaci czytania, jaką 
jest czytanie książek. Zapomina-
my o tym, że za sprawą kompute-
rów i smartfonów ludzie czytają 
mnóstwo, nie komunikatów, ale 
też dłuższych tekstów narracyj-
nych, które również sami two-
rzą. Mamy społeczeństwo, które 
powszechnie używa tekstów, 
choć coraz rzadziej książek. 
I  mają te teksty cały czas przy 
sobie. Wystarczy popatrzeć na 
przechodniów z  ekranami przed 
oczami – nie oglądają wyłącz-
nie obrazków, czytają i piszą do 
siebie, komunikują się ze sobą. 
Z punktu widzenia tradycyjne-
go literaturoznawcy są to formy 
szczątkowe czytelnictwa, jakieś 
kadłubki literatury, ale może na 
naszych oczach powstaje nowa 
kultura czytania. Wydaje się też, 
że obserwujemy atrofię czytania 
długich form narracyjnych. Ale 
znowu polemizowałbym sam ze 
sobą. Bowiem kiedy przygląda-
my się najpopularniejszym ga-
tunkom literackim, na pierwszym 
miejscu jest fantasy, której tomy 
to wielkie cegły. 

Ewentualnie kryminały…

– One też są coraz grubsze. 
W  ogóle literatura popularna 
zrobiła się coraz bardziej opa-
sła. Zarówno księgarze, jak i wy-

dawcy potwierdzają, że cienkie 
książki sprzedają się gorzej niż 
grube. Zatem nasze rozpoznania 
kryzysu idą na łatwiznę. Jasne, 
trudniej znaleźć człowieka, który 
przebrnął przez całego Prousta 
bądź Dostojewskiego, ale prze-
cież zawsze kogoś takiego trud-
no było znaleźć. Przypomniał 
mi się Gombrowicz, który fanta-
stycznie nakreślił scenę w „Tran-
satlantyku”, gdzie Gonzalo opro-
wadza gości po swojej bibliotece, 
której zawartości nikt nie chce 
czytać, więc wynajął czytelników, 
którzy czytają za pieniądze. A pi-
sał to grubo pół wieku temu. Dziś 
w porównaniu z jego czasami 
czyta się z pewnością mniej ksią-
żek, nigdy jednak komunikacja 
językowa polegająca na pisaniu 
i czytaniu nie była tak intensyw-
na, jak w dzisiejszych czasach.

Ryszard Koziołek
 – literaturoznawca, profesor w Instytucie Nauk 
o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego 
Uniwersytetu Śląskiego; prorektor ds. kształcenia 
i studentów Uniwersytetu Śląskiego w latach 
2012–2020, dyrektor Kolegium Indywidualnych 
Studiów Międzyobszarowych UŚ. W 2010 r. 
otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii 
eseistyka za książkę „Ciała Sienkiewicza. Studia 
o płci i przemocy”. W 2016 r. ukazał się jego zbiór 
esejów „Dobrze się myśli literaturą” nagrodzony 
Śląskim Wawrzynem Literackim. W 2017 r. 
otrzymał Nagrodę im. Kazimierza Wyki za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki 
literackiej i artystycznej.
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Jest niedziela. Samo połu-
dnie. Na widowni Narodo-
wej Orkiestry Symfonicznej 

Polskiego Radia w Katowicach 
prawie dwa tysiące osób. To „po-
ranek”, czyli tradycyjny rodzinny 
koncert. Nie opuszcza mnie ten 
widok. Ludzie przychodzą tu, bo 
chcą dodać do życia coś wyjąt-
kowego. Nie pozwalają, by było 
tylko nudną krzątaniną – mówi 
czasem Joanna Wnuk-Nazaro-
wa. Po niezbędny i orzeźwiający 
łyk kultury jeszcze dziesięć lat 
temu wyjeżdżaliśmy ze Śląska. 
Dziś przeciwnie, zapraszamy do 
nas gości, bo chcemy się chwa-
lić tym, co nas cieszy. Dlatego 

w pierwszym numerze nowego 
ważnego pisma proponuję sze-
reg optymistycznych odpowiedzi 
na pytanie: dlaczego warto pisać 
o kulturze?

Świat muzyki ma wreszcie na Ślą-
sku właściwą oprawę. Nowe sale 
koncertowe NOSPR, Filharmonii 
Śląskiej i Akademii Muzycznej 
przyciągają muzyczne sławy i co 
najważniejsze – melomanów.

Śląska architektura stała się świa-
tową marką. Tomasz Konior, Ro-
bert Konieczny, Przemo Łukasik, 
Barbara i Oskar Grąbczewscy są 
jej prawdziwymi ambasadorami. 

Teatry otwierają drzwi. Robert 
Talarczyk zaprasza do Śląskiego 
Ewelinę Marciniak, Radosława 
Rychcika i Piotra Cieplaka. Po-
wstają głośne i kontrowersyjne 
przedstawienia, czasem w poza-
teatralnych przestrzeniach.

Na Śląsku narodziły się talenty 
literackie Szczepana Twardocha, 
Wojciecha Kuczoka, Weroniki 
Murek i Krzysztofa Siwczyka. Ich 
książki sprzedawane są na świe-
cie, a w Polsce są literacką pierw-
szą ligą. 

W mieście Kazimierza Kutza fil-
mowcy zyskali nowe, ważne miej-
sce – siedzibę Wydziału Radia 
Telewizji Uniwersytetu Śląskie-
go, zwanego Śląską Filmówką. 

UWAGA!
REGIONALNY INFORMATOR KULTURALNY 
POSZUKUJE REPORTERÓW! 
Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, posiadasz 
tzw. lekkie pióro, interesujesz się kulturą 
regionu oraz znasz działalność instytu-
cji kultury w Twoim powiecie, nie zwlekaj 
z przesłaniem swojego CV (z aktualnym 
zdjęciem) oraz próbki  tekstu (maksymalna 
objętość – 2 tys. znaków) na adres: infor-
mator@rik.katowice.pl. W temacie mejla 
prosimy wpisać: „Reporter RIK”.  

Rekrutacja potrwa od 13 października 
do 30 listopada 2017 r. Skontaktujemy się 
z wybranymi kandydatami.

Śląsk dorasta 
do naszych marzeń

Ewa Niewiadomska 
Polskie Radio Katowice

To szkoła, która odnosi wielkie 
sukcesy. Przywołam tylko jeden 
z  ostatnich – film „Ostatnia Ro-
dzina” Jana P. Matuszyńskiego.  

Nowe podziemne Muzeum Ślą-
skie wciąż przyciąga i zachwy-
ca. Wspaniale eksponuje między 
innymi malarzy naiwnych z Er-
winem Sówką na czele. Okolice 
muzeum wykorzystują też arty-
ści różnych dziedzin.

Chwalimy się festiwalami Tauron 
Nowa Muzyka, Off Artura Rojka 
czy Rawa Blues Irka Dudka.

Swój festiwal Industriada mają 
też obiekty poprzemysłowe. Od-
wiedzają je tysiące miłośników 
śląskiej historii i ciekawskich, 
którzy zabierają kawałki tego 
świata w swoje, czasem odległe 
od Śląska, miejsca.

Śląsk dorasta do naszych ma-
rzeń, a dorastanie to okres trudny.
Trzeba więc pisać o kulturze rów-
nież dlatego, że czasem warto 
coś zmienić, poprawić, dodać. 
Czasem się czemuś sprzeciwić. 
Krzyknąć za, przeciw lub w obro-
nie. Dać wyraz emocjom. Bez 
emocji pisanie nie ma sensu.

Warto też pisać i czytać o kultu-
rze, bo jak mawiają mądrzy lu-
dzie – język, którym się posługu-
jemy, wyznacza granice naszego 
świata.
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łączących ludzi, żyjących na róż-
nych brzegach śląskich rzek, dało 
asumpt do stworzenia symbolu. 
Te mosty to były wyciągnięte 
dłonie do przybywających z  ze-
wnątrz, to było zrozumienie dla 
wyznawanych religii i idei, to było 
uznanie rozmaitych upodobań, 
to był wzajemny szacunek ludzi 
różnych stanów i płci przybyłych 
z najróżniejszych zakątków Euro-

py. Tymi mostami były – i wierzę, 
że nadal są – wartości, na któ-
rych od ponad tysiąca lat wznosi 
się budowla śląskiej kultury; to 
jedyne w swoim rodzaju, specy-
ficzne w skali europejskiej, cywi-
lizacyjne doświadczenie. Wśród 
tych najważniejszych wartości 
– obok bezkompromisowego 
przestrzegania prawa; obok za-
miłowania do samorządności na 
wszystkich szczeblach konstruk-
cji śląskiej społeczności; obok 
szacunku i dążności do edukacji 
i obok zamiłowania do piękna 
i  sztuki na poczesnym miejscu 
jest tolerancja. Każdy, kto choć 
trochę zagłębi się w dzieje Śląska 
i Ślązaków, bez trudu to zauważy.

Tolerancja na Śląsku stała się 
naturalnym wymogiem dla funk-
cjonowania społeczeństwa tak 
bardzo zróżnicowanego we-
wnętrznie jak Ślązacy. Ta mie-
szanka narodowości, języków 
i  dialektów, religii, księstw, księ-
stewek i wolnych państw stano-
wych to przemieszanie faktów 
cywilizacyjnych wyrosłych na 
mieszczaństwie z feudalnym po-
rządkiem, a do tego rzeszą wol-
nego chłopstwa, zwanego tutaj 
włościanami; to wszystko i  jesz-
cze więcej musiało stworzyć 
mechanizmy pozwalające na 
harmonijne funkcjonowanie spo-
łeczeństwa, na koegzystencję 
i  współdziałanie. W efekcie, nie-
jako samorzutnie, narodziła się 

specyficzna tolerancja wszyst-
kich wobec wszystkich.

Nie znaczy to, że było wyłącz-
nie cudownie i słodko. Szczerby 
w  precyzyjnym mechanizmie 
tolerancji pojawiały się wielo-
krotnie. Nieraz trzeba było ten 
mechanizm reperować. Nie-
raz uszkadzano go z zewnątrz. 
Pierwszy taki przypadek miał 
miejsce około roku 1349. Cesarz 
i król czeski – skądinąd znako-
mity – Karol  IV Luksemburski 
wydał edykt przeciwko Żydom. 
Pretekstem była rzekoma wina za 
sprowadzenie zarazy, która nade-
szła z Azji i zbierała straszne żni-
wo, lecz tak naprawdę chodziło 
o żydowskie majątki, bo skarbiec 
królewski świecił pustkami. Prze-
ciwko represjom i  wypędzeniu 
społeczności żydowskiej zapro-
testowało m.in. mieszczaństwo 
wrocławskie, ale tylko do mo-
mentu, gdy król obiecał podzielić 
się z miastami żydowskim mająt-
kiem. Podobne represje powta-
rzały się i  później, lecz z  drugiej 
strony to śląska Oleśnica była 
miejscem drukowania po raz 
pierwszy w Europie ważnych he-
brajskich ksiąg z  Księgami Moj-
żeszowymi na czele. A co do ze-
wnętrznego osłabiania wewnątrz 
śląskiej tolerancji, to i  w  ostat-
nich dziesięcioleciach, aż do dziś, 
mamy z czymś takim do czynienia. 
Ale wierzę, że podreperujemy ten 
mechanizm. Jak już wiele razy…

Urodzony w roku 1748 nie-
opodal Jeleniej Góry zna-
komity pisarz, nauczyciel 

w legnickiej Szkole Rycerskiej 
i  słynnym wrocławskim Eliza-
betanum, Johann Gottlieb Schu-
mmel, w znakomitej relacji z po-
dróży po Śląsku określił swoją 
ojczyznę mianem „Die Brücken 
Land”, czyli krainą mostów. Fak-
tyczne istnienie licznych mostów 

Jerzy Ciurlok
– publicysta, satyryk, prezes 
towarzystwa Pro Loquela Silesiana

Tolerancja na Śląsku 
stała się naturalnym 
wymogiem dla 
funkcjonowania 
społeczeństwa tak 
bardzo zróżnicowanego 
wewnętrznie jak Ślązacy.

TOLERANCJA, GŁUPCZE!
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Problem z takim postrzeganiem 
Śląska, jak z każdym stereoty-
pem,  nie polega na tym, że jest 
nieprawdziwe. Górnictwo nadal 
daje miejsca pracy tysiącom 
mieszkańców, księżycowy kra-
jobraz pokopalniany jest ab-
solutnie wyjątkowy, w starych 
dzielnicach robotniczych kulty-
wowane są górnicze tradycje, 
a śląska godka dla znacznej czę-
ści mieszkańców jest językiem 
używanym na co dzień. Nie jest 
to jednak pełny obraz, lecz je-
dynie wycinek większej, o wiele 
bardziej złożonej całości.

Aby uniknąć uproszczeń, my-
śląc o Śląsku, musimy pamię-
tać, że mamy tu  równocześnie  
tradycyjne osiedla robotnicze, 
średniowieczne kościoły, ale też 
i  drony wspomagające walkę ze 
smogiem poprzez analizę składu 
dymu z pieców, międzynarodowe 
festiwale muzyczne i  niskopod-
łogowe tramwaje, „godające” 
do pasażerów. Nie są to jednak 
w żadnym razie opozycje, lecz 
skomplikowana mozaika. Tak jak 
Śląsk, tak i jego mieszkańcy wy-
mykają się prostym definicjom 
– zagmatwana historia regionu 
jest równocześnie i  jego niezwy-
kłym bogactwem, i trudnym dzie-
dzictwem, do dziś wywołującym 
gorące dyskusje. Warto zasta-
nowić się, kim jest współcze-
sny Ślązak. Tożsamość śląska 

to przede wszystkim poczucie 
związku z  regionem, niekoniecz-
nie na poziomie identyfikacji 
etnicznej, narodowej czy języ-
kowej. Niejeden Ślązak z dziada 
pradziada posługuje się literacką 
polszczyzną, z kolei potomkowie 
przybyszy z centralnej Polski czy 
zza Buga nierzadko godają i kibi-
cują śląskim klubom.

Śląsk przestaje być białą plamą 
na turystycznej mapie Polski, 
lecz coraz częściej jest świado-
mie wybieranym celem podróży. 
Mieszkańcy Śląska stają się co-
raz bardziej świadomi wartości 
dziedzictwa regionu. Pojawiają 
się –  mniej lub bardziej udane – 
próby łączenia tradycji z nowo-
czesnością, czy to w modzie i bi-
żuterii nawiązującej do śląskich 
symboli, czy w kuchni fusion, łą-
czącej smaki naszych prababek 
z najnowszymi trendami kulinar-
nymi, czy wreszcie w coraz po-
wszechniejszym użyciu śląskiej 
godki w mediach elektronicz-
nych. Infrastruktura odchodzą-
cego do historii przemysłu cięż-
kiego otrzymuje często nowe 
życie jako obiekty turystyczne, 
a stare dzielnice robotnicze po 
rewitalizacji stają się miejsca-
mi przyciągającymi nie tylko na 
chwilę turystów, lecz i osoby 
zapuszczające tam korzenie na 
stałe i  animujące społeczności 
lokalne. 

nej przez pracowitych i poboż-
nych ludzi posługujących się 
zabawną gwarą. Jeszcze tylko 
Spodek, Barbórka, KWK „Wu-
jek”, kilka malowniczych ujęć 
z  Nikiszowca, hałdy i szyb ko-
palniany w tle – oto obraz Ślą-
ska w mediach. Barbara Słania

– socjolożka, pracuje w Instytucie Socjologii 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Górny Śląsk, odkąd znalazł 
się w granicach Polski, 
był niezwykle istotnym re-

gionem zarówno z perspektywy 
politycznej, jak i ekonomicznej.  
Zazwyczaj jednak obraz Śląska 
nie wykraczał poza stereotyp, 
sprowadzający się do krainy 
hałd i familoków, zamieszkiwa-

Śląsk XXI wieku – 
wykraczając poza stereotyp
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Rok 2016 zapamiętamy 
jako absolutnie przełomowy 
dla dziedzictwa 
kulturowego województwa 
śląskiego za sprawą dwóch 
(a właściwie dwudziestu 
dziewięciu, o czym później) 
obiektów – gliwickiej 
Radiostacji i tarnogórskiego 
kompleksu kopalń ołowiu, 
srebra i cynku. Unikatowa 
modrzewiowa konstrukcja 
z Gliwic, a zarazem 
pomnik rozwoju światowej 
radiofonii, dołączyła jako 
piąty obiekt z terenu 
naszego województwa 
do listy siedemdziesięciu 
Pomników Historii, 
zabytków szczególnie 
istotnych dla dziejów 
Polski. Warto dodać, 
że wśród oryginalnego 
wyposażenia budynku 
technicznego wciąż 
znajdziemy słynny mikrofon 
burzowy wykorzystany 
w 1939 roku do tzw. 
prowokacji gliwickiej. 
To poza niewątpliwymi 
walorami konstrukcyjnymi 
samej wieży nadaje całemu 
kompleksowi także wartość 
symboliczną. 

Adam Kowalski
 – zastępca dyrektora Regionalnego 
Instytutu Kultury w Katowicach

Rok 2016 zapamiętamy 
jako absolutnie przełomowy 
dla dziedzictwa kulturowego 
województwa śląskiego

Drogę Gliwic przebyły wcześniej 
tarnogórska Kopalnia Rud Sre-
bronośnych i Sztolnia Czarnego 
Pstrąga, które na prezydenckiej 
liście znalazły się już w 2004 
roku. Ten wpis otworzył Tarnow-
skim Górom drogę do walki o ko-
lejny tytuł – obiektu Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. To skom-
plikowana, wieloletnia rozgryw-

ka, w której wartość historyczna 
i kulturowa zabytków jest równie 
ważna jak kompetencje dyplo-
matyczne osób biorących w niej 
udział. Jestem jednak przekona-
ny, że nad aspektami historycz-
nymi i technicznymi musi unosić 
się fenomen autentycznej pasji, 
zaangażowania społecznego 
i dialogu. To, że kołem zamacho-
wym i głównym motorem tego 
dziejowego dla Tarnowskich Gór 
i całego regionu wydarzenia jest 
Stowarzyszenie Miłośników Zie-
mi Tarnogórskiej, organizacja 
społeczna, a nie bezpośrednio 
aktorzy sceny politycznej i sa-
morządowej, jest faktem bez 
precedensu. Jednocześnie udo-
wadnia, że prawdziwe wartości 
naszego regionu – odpowiedzial-
ność społeczna, szacunek dla 
tradycji, zdolność do tworzenia 
oddolnych obywatelskich struk-
tur, choć nie wszędzie mają się 
równie dobrze, wciąż posiadają 
źródła, z których wszyscy może-
my zaczerpnąć. À propos wody… 
Na liście UNESCO figuruje dwa-
dzieścia osiem tarnogórskich 
tzw. atrybutów (w tym miejscu 
rozwiązujemy naszą początkową 
zagadkę liczbową), wśród któ-
rych znajdują się nie tylko obiek-
ty stricte górnicze, ale również 
elementy infrastruktury hydro-
technicznej służące odwadnianiu 

wyrobisk i zaopatrywaniu miasta 
w wodę pitną. Obok nich odnaj-
dujemy również elementy krajo-
brazu – hałdę popłuczkową czy 
krajobraz pogórniczy Srebrnej 
Góry. Dlaczego należy zwrócić na 
to uwagę? Po pierwsze dlatego, 
że podjęto rzadką próbę zapre-
zentowania dziedzictwa w  spo-
sób absolutnie kompleksowy, 
dzięki czemu również elementy 
krajobrazu, tak bardzo narażo-
nego na dalsze przekształcenia, 
korzystają z formy ochrony, jaką 
jest wpis na listę UNESCO. Po 
drugie, zamiast stereotypowej 
narracji o czarnym górnośląskim 
przemyśle wielkich kombinatów 
otrzymujemy piękną, sięgającą 
XVI wieku  opowieść o trudnej re-
lacji człowieka z przyrodą, walce 
i sojuszu z żywiołami, zmieniają-
cym się krajobrazie, duchowości, 
kreatywności, nowoczesności… 
W Tarnowskich Górach zaczął 
się już tzw. efekt UNESCO. Trzy-
mamy kciuki, żeby w górniczych 
opowieściach, snutych nie tyl-
ko w podziemiach, ale również 
w  przestrzeni miasta i krajobra-
zu, zasłuchał i zakochał się cały 
świat.  Podobnie jak w sygnałach 
pamięci wysyłanych z gliwickiej 
Radiostacji. Większa liczba za-
chwyconych odbiorców to kolej-
ne szanse dla obiektów z nasze-
go województwa. 
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Katarzyna Szkaradnik
na finalizację opracowania 
do druku korespondencji 
Jana Wantuły.

Krzysztof Gajdka
na przygotowanie 
profesjonalnego 
opracowania krytycznego 
pt. „Z łamów »Zwiastuna 
Górnośląskiego«”.

Artur Madaliński 
na realizację projektu pn. 
„Między etyką a polityką 
– śląskie narracje Feliksa 
Netza”.

Waldemar Cichoń 
na napisanie, 
zilustrowanie, opracowanie 
redakcyjne, korektę, 
wydanie i wprowadzenie 
do obiegu czytelniczego 
książki o historii Górnego 
Śląska „Tam, kaj sie 
rodzom djamynty. Drugie 
łopowieści niysamowite 
niy ino dlo bajtli”.

Magdalena Piekorz
na napisanie scenariusza 
pełnometrażowego filmu 
fabularnego pt. „Rolf i Erwin”.

Marcin Zasada
na realizację filmu 
dokumentalnego pt. 
„Kosmiczny Śląsk”.

Jakub Margosiak
na realizację warsztatów 
ruchowo-aktorskich dla 
dzieci z niepełnosprawno-
ściami psychofizycznymi 
zakończonych spektaklem.

Tobiasz Sebastian Berg 
na realizację spektaklu 
na klatkach schodowych 
w miastach województwa 
śląskiego pt. „Ostre 
zapalenie klatki schodowej”.

Ewa Szulc
na redakcję scenariusza 
sztuki teatralnej pod 
roboczym tytułem „Jean 
Genet – złodziej z Katowic”. 

Ewa Moroń
na przygotowanie publikacji 
albumowej o roboczym 
tytule „Wiesław Lange. 
Scenografia. Malarstwo”.

Anna Ochmann
na realizację projektu 
pn. „Tu odprowadzam 
wzrokiem słońce – Here 
I watch the sun set”.

Joanna Wowrzeczka
na realizację projektu pn. 
„Prace niezbędne”. 

Joanna Jędrusik
na realizację projektu 
pn. „Klaudiusz Jędrusik 
i Grupa St-53. Rekonesans 
archiwistyczny”.

Martyna Biłogan
na skomponowanie 
i nagranie utworów na 
pierwszą płytę „Erith” 
oraz stworzenie graficznej 
okładki płyty.

Wojciech Proniewicz
na realizację nagrania 
audio prezentującego 
twórczość Karola Lipińskiego 
dla wytwórni Naxos.

Krzysztof Firlus
na nagranie pierwszej 
w Polsce płyty CD na violi 
da gamba.

Krzysztof Szlapa
na realizację projektu 
fotograficznego pt. „Widziadła”.

Ada Grzelewska
na realizację projektu pn. 
„Gliwickie Towarzystwo 
Fotograficzne”. 

Dorota Brauntsch-Noga
na napisanie książki 
o roboczym tytule „Ceglane 
Domy – śląska historia 
znikania”. 

Maciej Cierzniak
na realizację spektaklu 
teatralno-tanecznego pt. 
„Poć, Bydymy Ci Prawić”, 
na motywach opowiadań 
Stanisława Ligonia.
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Teatr budujący wspólnotę

Wierzę, że teatr jest elementem 
rozwoju kreatywności 
i społeczeństwa kreatywnego – 
wyznaje Tobiasz Sebastian Berg.
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Hanna Kostrzewska: 
Otrzymałeś stypendium Mar-
szałka Województwa Śląskiego 
na realizację bardzo specyficz-
nego zadania. Nazwa Twojego 
projektu to?

Tobiasz Sebastian Berg:
– Ostre zapalenie klatek schodo-
wych.

Co pod tym enigmatycznym 
tytułem się kryje?

– Nie będziemy palić klatek scho-
dowych, ale będziemy wzniecać 
pożary. Ostre zapalenie klatek 
schodowych to są spektakle 
w  przestrzeniach pozascenicz-
nych w dzielnicach miast i mniej-
szych miejscowości bez dostępu 
do instytucji kultury lub z uśpio-
nymi instytucjami kultury, w któ-
rych działania artystyczne kuleją 
bądź w ogóle nie występują. 

W jakich miejscach i jakich 
miejscowościach planujesz 
realizację działań?

Tobiasz Sebastian Berg (1990 r.)
 – choreograf, tancerz, aktor. Swoje umiejętności 
rozwijał, studiując na Wydziale Teatru Tańca  
w Bytomiu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
w Krakowie oraz współpracując ze światowej sławy 
tancerzami i choreografami, takimi jak: Jacek 
Łumiński, Malou Airaudo, Jonathan Hollander, Edan 
Gorlicki, Jacek Przybyłowicz. Po godzinach pełni 
funkcję prezesa Fundacji na rzecz młodych twórców 
Jazdaa Polska! Pasjonuje  go taniec z osobami 
niewidomymi. Absolwent Organizacji Produkcji 
Filmowej i Telewizyjnej WRiTV w Katowicach. Autor 
koncepcji rozwoju kreatywności i społeczeństwa 
poprzez teatr i taniec. Tworzy autorskie projekty 
i spektakle społeczne oraz teatralne. Współpracuje 
także jako choreograf podczas realizacji 
w instytucjonalnych teatrach. Po cichu uważa się 
za ponadpokoleniowego potomka Witkacego.

najcenniejsze, bo jest szczere. 
Z tego czerpię inspiracje do sce-
nicznych realizacji. 
Jeśli chodzi o działania prospo-
łeczne –  od trzech lat realizuję 
spektakle z osobami niewido-
mymi, początkowo w Jaworznie, 
teraz w Teatrze Rozrywki w Cho-
rzowie. Pracowałem z dziećmi 
i  osobami starszymi w Sosnow-
cu, kontrastując współczesne 
zabawy z tymi popularnymi kilka-
dziesiąt lat temu. 

Wierzysz, że teatr może pomóc 
w budowaniu wspólnoty?

– Wierzę, że teatr jest elemen-
tem rozwoju kreatywności i spo-
łeczeństwa kreatywnego. Teatr 
tańca i ruch pomagają wyzwa-
lać naturalne emocje, instynkty. 
Mają działanie terapeutyczne 
i  psychoterapeutyczne, a także 
integrujące, pozwalające poznać 
i zrozumieć innych. 

specjalnie dobierany do miejsca, 
gdzie będą się odbywały?

– Mamy przygotowany scena-
riusz, scenopis, opis działań, re-
kwizyty, więc jest to w pełni pro-
fesjonalny spektakl teatralny. Za-
łożeniem przedstawienia jest jed-
nak interakcja z publicznością, 
dlatego jego forma jest zmienna. 
Fabuła oscyluje wokół tematyki 
telewizora w czasach PRL-u. To, 
jak spektakl się potoczy, zależy 
w dużej mierze od historii, które 
przynoszą ze sobą widzowie. 

W przedstawienie angażujecie 
odbiorców. W jaki sposób 
zapraszacie ich do 
współudziału?

– Zapraszamy ich osobiście, po-
jawiając się na progu ich miesz-
kań. Wystarczy tylko wyrazić 
chęć udziału i wyjść z domu, 
żeby trafić na spektakl. Naszych 
odbiorców prosimy o przyno-
szenie artefaktów związanych 
z PRL-em – wycinków z prasy, 
wyposażenia mieszkania, zdjęć. 
W ten sposób mogą opowiedzieć 
swoje prywatne historie, podzie-
lić się wspomnieniami, które sta-
ją się częścią fabuły spektaklu. 

To nie są pierwsze działania 
prowspólnotowe, które 
w oparciu o teatr i taniec 
realizujesz. Powiedz, proszę, 
o Twoich wcześniejszych 
inicjatywach. 

– Moja ścieżka artystyczna po-
dyktowana jest przede wszyst-
kim spotkaniem z człowiekiem 
–  nie artystą. To spotkanie jest 

– Spektakle będą się odbywać na 
klatkach schodowych, ale nie tyl-
ko. Można zaprosić nas do swo-
jego mieszkania, na dziedziniec, 
do świetlicy czy też na schody 
w  otwartej przestrzeni. Będzie-
my występować głównie w Po-
rębie i powiecie zawierciańskim, 
bo to teren szczególnie pomija-
ny w  działaniach kulturalnych. 
Pojawimy się też w miastach 
aglomeracji –  Siemianowicach 
Śląskich, Katowicach, Sosnowcu 
oraz Rybniku. 

Czy rodzaj prezentacji 
artystycznych jest jakoś 
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Odkrywanie nowych zjawisk, trendów i talen-
tów stało się jednym z celów działalności Ars 
Cameralis. W ciągu 25 edycji gościliśmy na 
Festiwalu artystów wybitnych, prowokują-
cych i idących pod prąd. Philippe Jaroussky, 

terdamu. Wychwalana przez re-
nesansowego myśliciela „głupo-
ta” wpisuje się w nową strategię 
opisu świata, dlatego też doma-
ga się dookreślenia i uzasadnie-
nia. Chodzi bowiem o kategorię 
głupoty szczególnej, wziętej 
w nawias, w cudzysłów, podanej 
w wątpliwość. Odczytywana i in-
terpretowana zgodnie z duchem 
historii, gdy wielokrotnie stawała 
się siłą napędzającą świat, jawi 
się jako potęga mądrości, inte-
ligentnego sceptycyzmu i wier-
ności sobie. Tegoroczna edycja 
Festiwalu odwołuje się więc nie 
do głupoty, lecz do „Głupoty”, 
która w przeszłości przewodziła 
następującym po sobie zmianom 
paradygmatów i dominujących 
światopoglądów. Stawała się siłą 
zgoła rewolucyjną, mającą na 
celu ukazanie i krytykę przywar 
społecznych. Odrzucała społecz-
ne schematy i uwarunkowania, 
stając się progresywnym wy-
znacznikiem współczesności.
Artyści, którzy w tym roku przy-
jęli festiwalowe zaproszenie na 
Górny Śląsk, są wyjątkowi ze 
swoim indywidualnym podej-
ściem do materii sztuki. Michelle 
Gurevich (dawniej znana jako 
Chinawoman), Laura Veirs, Ju-
lianna Barwick, Gareth Dickson, 
Patrick deWitt, Amir Or — to tylko 
niektórzy muzycy i pisarze, któ-
rzy sprawią, że po raz kolejny li-
stopad w województwie śląskim 
nie będzie kojarzył się z jesienną 
melancholią.

Jane Birkin, Laurie Anderson, 
John Cale, The National, Kronos 
Quartet, John Zorn, Calexico, Tin-
dersticks, Fleet Foxes, Charles 
Bradley & His Extraordinaires czy 
Vashti Bunyan to tylko niektórzy 
twórcy, w których koncertach 
uczestniczyła publiczność Gór-
nego Śląska. Prezentowaliśmy 
również twórczość niezwykłych 
artystów: Davida Lyncha, Zofii 
Rydet, Pawła Althamera, Lecha 
Majewskiego, Krystiana Lupy, 
Zbigniewa Rybczyńskiego, Ro-
landa Topora, Jake’a i Dinosa 
Chapmanów, Kishina Shinoyamy 
czy Pabla Picassa.

Ważnym aspektem naszego Fe-
stiwalu jest skupienie się na re-
lacji pomiędzy widzem a artystą. 
Atmosfera intymna oraz unika-
towa sytuacja, w której artysta 
jest dosłownie na wyciągnięcie 
ręki, charakteryzują między in-
nymi koncerty z cyklu „Kameral-
nie”. W  niezwykłej scenerii nie-
codziennych miejsc przybliżamy 
twórczość artystów u progu ka-
riery, gdyż istotnym elementem 
działalności Ars Cameralis jest 
poszukiwanie i wspieranie ślą-
skich artystów. Ich działania pre-
zentujemy zarówno w regionie, 
jak i podczas prestiżowych wy-
darzeń międzynarodowych. 

W tym roku zapraszamy na XXVI 
edycję Festiwalu Ars Cameralis, 
którego myślą przewodnią stała 
się rozprawa filozoficzna „Po-
chwała głupoty” Erazma z  Rot-

Różnorodność 
gatunkowa, 
eklektyczność, 
interdyscyplinarność 
to tylko niektóre 
z mocnych stron 
Festiwalu Ars Cameralis 
organizowanego od 
1992 roku, który na stałe 
wpisał się na mapie 
wydarzeń kulturalnych 
województwa śląskiego. 
Jego nadrzędną ideą 
jest prezentowanie 
najciekawszych 
i najgorętszych zjawisk 
we współczesnej 
kulturze. Każdego roku 
przez kilka listopadowych 
tygodni w wielu 
miastach województwa 
niepodzielnie królują 
muzyka, literatura, teatr 
i sztuki wizualne.

XXVI Festiwal Ars Cameralis

Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej | ul. Ligonia 7, 40-036 Katowice

więcej informacji 
www.arscameralisfestiwal.pl
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17.10 | 17.00

PROMOCJA KSIĄŻKI 
BOGUMIŁY ŻONGOŁŁOWICZ 
„KONSUL. BIOGRAFIA 
WŁADYSŁAWA 
NOSKOWSKIEGO”
Gmach Główny

Spotkanie z Bogumiłą Żongołłowicz –
dziennikarką, poetką, pisarką, 
dokumentalistką. Autorka książki 
wykonała tytaniczną pracę, 
wydobywając z niepamięci 
niebanalną postać Władysława 
Noskowskiego – dziennikarza, 
krytyka muzycznego, sekretarza 
Ignacego Paderewskiego, 
honorowego konsula generalnego 
RP w Australii i Nowej Zelandii.

19-20.10

MIĘDZYNARODOWA 
KONFERENCJA NAUKOWA 
„POETUS LITERARUS. 
HEINRICH BÖLL 
W 100. ROCZNICĘ URODZIN”
Gmach Główny

Konferencja naukowa – 
organizowana przez Instytut 
Filologii Germańskiej Uniwersytetu 
Śląskiego, Köln-Kattowitz Verein 
i Bibliotekę Śląską – poświęcona 
Heinrichowi Böllowi, niemieckiemu 
pisarzowi, laureatowi Nagrody 
Nobla w dziedzinie literatury w 
1972 r. Konferencji towarzyszyć 
będzie wystawa przygotowana 
przez Heinrich-Böll-Stiftung.

1/2017
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17.11 19.00 KATOWICKIE PREZENTACJE BIBLIOTECZNE 
„HOBBIT. OPOWIEŚCI O POWIEŚCI”
Katowickie Prezentacje Biblioteczne – cykliczna impreza, 
która co roku skupia miłośników literatury dla dzieci 
i młodzieży. W związku z przypadającą w tym roku 
80. rocznicą pierwszego wydania powieści „Hobbit, czyli 
Tam i z powrotem”, bohaterem wydarzenia będzie postać 
Hobbita stworzona przez J.R.R. Tolkiena. 

W programie:
• Wernisaż wystawy poświęconej twórczości J.R.R. 

Tolkiena, przygotowanej przez Śląski Klub Fantastyki
• Kiermasz książek 
• Prezentacja działalności wybranych bibliotek 

publicznych
• Występ Teatru Wilamowskiego (przedstawienie na 

podstawie „Hobbita”, wystawione w unikatowym 
języku wilamowskim)

• Warsztaty kaligrafii, które poprowadzi Adam Kuziów
• Promocja publikacji pt. „Hobbit. Opowieści 

o powieści”, będącej pokłosiem konkursów 
(literackiego i plastycznego) zorganizowanych 
w pierwszym półroczu 2017 r.

• Pokaz taneczny w wykonaniu zespołu Lorien (Śląski 
Klub Fantastyki)

• Warsztaty języka elfickiego quenya, które poprowadzi 
Ryszard Derdziński

• Degustacja potraw hobbickich, przygotowanych 
przez Śląski Klub Fantastyki i Ewę Świerczyńską

• Sesja naukowa z udziałem wybitnych znawców 
tematu, m.in.: dr. Marka Gumkowskiego, dr Edyty 
Rudolf, Ryszarda Derdzińskiego, Pauliny Braiter 
i Agnieszki Sylwanowicz

Biblioteka Śląska | Gmach Główny | Plac Rady Europy 1, 40-084 Katowice
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DZIAŁ INTEGRACYJNO-BIBLIOTERAPEUTYCZNY 
BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ
ul. Ligonia 7, Katowice
Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem 
e-mail: biblioterapeutyczny@bs.katowice.pl 
tel.: 32 251 42 21, wew. 233, 234

grudzień 
2017

MAGIA KOLORÓW 2017
wernisaż wystawy prac zgłoszonych na 
IX Regionalny Konkurs Plastyczny, który wpisał się 
już na stałe w kalendarz lokalnych działań na rzecz 
integracji środowiska osób niepełnosprawnych. 
Współorganizatorem przedsięwzięcia są Warsztaty 
Terapii Zajęciowej, działające przy Polskim 
Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym – Koło w Jaworznie.

Spotkania 
odbywają się 

raz w miesiącu 
(z wyjątkiem VII-
-VIII). Terminy 
ustalane są 
na bieżąco

KLUB MAŁEGO KRYTYKA LITERACKIEGO
 – zorganizowany w ramach programu Dyskusyjne 
Kluby Książki – adresowany jest do dzieci z klas I–VI 
szkoły podstawowej, które lubią czytać i rozmawiać 
o literaturze. Podczas comiesięcznych spotkań klubowicze 
wcielają się w rolę krytyków literackich i tworzą recenzje 
przeczytanych książek.

Cykl zajęć 
dla seniorów 

(terminy 
spotkań zo-

staną podane 
na stronie 

internetowej 
Biblioteki 
Śląskiej)

KONWERSATORIUM BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ
W 2017 r. proponowane są następujące cykle:

• Nauka języków obcych (angielski, niemiecki, włoski, 
francuski) przy wykorzystaniu platformy e-learningowej.

• „Nieznane oblicza…” – prelekcje przybliżające mało 
znane fakty z życia wybitnych odkrywców, ludzi nauki, 
kultury i polityki.

• „Historie znane i nieznane” – spotkania, podczas których 
prelegenci przedstawiają historie zwyczajów i przedmiotów 
towarzyszących człowiekowi przez wieki. 

• „Wielkie miasta świata” – warsztaty komputerowe, 
podczas których można zapoznać się z historią 
i architekturą światowych metropolii, m.in. Singapuru, 
Waszyngtonu, Rio de Janeiro.

DOM OŚWIATOWY BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ
ul. Francuska 12, Katowice 
Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem
e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl | tel.: 32 255 43 21

Cykl działań 
animujących 
czytelnictwo.

Zajęcia 
odbywają się 
w październi-
ku i listopa-

dzie

„POLA WIDZENIA KSIĄŻKI”
Projekt zakłada realizację warsztatów, akcji miejskich 
i wycieczek, których motywem przewodnim jest 
literatura. W jego ramach zaplanowano m.in. mobilną 
wystawę prezentującą różnorodne sposoby pracy z 
literaturą oraz akcje artystyczne. „Pola widzenia książki” 
współtworzą organizacje pozarządowe (Polski Komitet 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez 
Sztukę InSEA, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży 
„Korczak”, Towarzystwo Urbanistów Polskich) oraz 
instytucje: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, 
Muzeum Historii Katowic i Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Cykl wystaw 
w Galerii 

Intymnej DO

POKAZ SZTUKI MĘŻCZYZN
Cykl wystaw poświęcony twórczości artystów 
działających na Śląsku. Pokazy prac Jerzego Rupika, 
Piotra Szewczyka, Piotra Kowalczyka ujawniły wielość 
postaw twórczych i różnorodność stosowanych technik. 
Cykl zakończy prezentacja rzeźb Sławomira Brzoski, 
stworzonych z wykorzystaniem drewna i książek.
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Biblioteka Śląska | Gmach Główny | Plac Rady Europy 1, 40-084 Katowice
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Tegoroczna jesień w Filharmonii 
Śląskiej im. Henryka Mikoła-
ja Góreckiego w Katowicach 

przebiegać będzie pod znakiem złotej 
batuty. Już po raz dziesiąty będzie tu 
można spotkać najlepszych młodych 
dyrygentów z całego świata, których 
zmaganiom – niezmiennie od I  kon-
kursu w 1979 roku – towarzyszy 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 
Śląskiej. Konkurs, powołany do życia 
przez długoletniego dyrektora Fil-
harmonii Śląskiej prof. Karola Stryję, 
jest zaliczany – obok Międzynarodo-
wego Konkursu Pianistycznego im. 
Fryderyka Chopina oraz Międzynaro-
dowego Konkursu Skrzypcowego im. 
Henryka Wieniawskiego – do najważ-
niejszych konkursów wykonawczych 
w Polsce, przyjętych do Światowej 
Federacji Międzynarodowych Konkur-
sów Muzycznych z siedzibą w  Gene-
wie (WFIMC). 
Konkurs Fitelberga jest uznawany za 
jeden z najtrudniejszych – rozległy 
repertuar i odmienny stylistycznie 
każdy z etapów (od klasycyzmu po 
współczesność) wymaga od mło-

dych dyrygentów najwyższych umie-
jętności. Spośród prezentowanych 
utworów 18 kompozytorów aż 6 to 
wielcy kompozytorzy polscy: Mo-
niuszko, Karłowicz, Szymanowski, 
Lutosławski, Górecki, Penderecki. 
Jubileuszowy konkurs został objęty 
Patronatem Honorowym Prezyden-
ta Rzeczypospolitej, Pana Andrzeja 
Dudy, oraz mecenatem Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Śląskiego Urzędu Marszałkowskie-
go, Miasta Katowice. Zaprasza-
my serdecznie miłośników wrażeń 
i pięknej muzyki do wspólnego prze-
żywania emocji i odkrywania arty-
stycznych osobowości. Sprzedaż 
biletów na przesłuchania rozpoczęła 
się w czerwcu 2017 r. Konkursowi 
towarzyszyć będzie wiele wydarzeń 
kulturalnych i edukacyjnych, prze-
znaczonych dla dzieci, młodzieży, 
dorosłych i seniorów. Dzięki nowo-
czesnym technologiom w etapach 
konkursu i koncertach będzie można 
uczestniczyć również online, za po-
średnictwem  m.in. platformy inter-
netowej konkursu.

NAJTRUDNIEJSZY 
KONKURS NA ŚWIECIE

„To jest tak inny świat w stosunku do tego, 
co możemy zobaczyć w mediach, w telewizji, 
w różnych programach typu reality show, 
podczas których zwyciężają sztucznie 
wykreowani pseudoliderzy” – Marienne 
Granvig, sekretarz generalna WFIMC

więcej informacji 
www.fitebergcompetition.com 
www.filharmonia-slaska.eu

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego | ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice
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Na mapie województwa 
śląskiego Zabrze 
wyróżnia liczba obiektów, 
które przed laty służyły 
gospodarce, a dziś 
przyciągają turystów. 
Unikatowe w skali kraju 
i Europy są takie miejsca 
jak Kopalnia Guido czy 
historyczna Główna 
Kluczowa Sztolnia 
Dziedziczna.

– Czerpiąc z dziedzictwa poprze-
mysłowego naszego miasta, na-
dajemy nowe funkcje kopalniom 
i innym przestrzeniom postindu-
strialnym. Pielęgnujemy historię 
i tradycję regionu, a zarazem po-
kazujemy naszym gościom jego 
wyjątkowość – mówi Małgorzata 
Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. 
– W tym właśnie celu ciągle roz-
budowujemy ofertę turystyczną 
i przygotowujemy ofertę kultural-
ną oraz rekreacyjną zarówno na 
powierzchni, jak też pod ziemią. 
Śmiało można powiedzieć, że 
Zabrze to dwa miasta. Jedno 

widać gołym okiem. Aby zoba-
czyć drugie, trzeba wybrać się 
w podróż pod ziemię do Kopalni 
Guido lub historycznej Sztolni 
Dziedzicznej. Z roku na rok zain-
teresowanych tymi propozycjami 
jest coraz więcej. Według danych 
Śląskiej Organizacji Turystycznej 
zabrzańskie obiekty są jednymi 
z najchętniej odwiedzanych na 
Szlaku Zabytków Techniki Woje-
wództwa Śląskiego. 
– Pokazujemy to co charaktery-
styczne dla Śląska, czyli pracę 
górnika. Prezentujemy narzędzia 
oraz maszyny górnicze. Zazna-

Industrialne Zabrze 
zaprasza

czę, że wiele z nich działa. Goście 
mogą zobaczyć na własne oczy 
m.in. pracę kombajnu górnicze-
go, wsiąść do kolejki podwiesza-
nej czy wybrać się na szychtę. 
Warto przekonać się samemu, 
co kryją mroki naszych kopalń 
– zachęca Bartłomiej Szewczyk, 
dyrektor Muzeum Górnictwa 
Węglowego. 
W ramach Muzeum Górnictwa 
Węglowego, instytucji kultury 
Miasta Zabrze współprowadzo-
nej przez Samorząd Wojewódz-
twa Śląskiego, funkcjonują Ko-
palnia Guido z trzema poziomami 
zwiedzania, kompleks Sztolnia 
Królowa Luiza z Parkiem 12C, 
Łaźnią Łańcuszkową, podziemia-
mi Kopalni Królowa Luiza, histo-
ryczna Sztolnia Dziedziczna oraz 
Muzeum, w którym mieszczą się 
zbiory związane z górnictwem. 
Bogata oferta turystyczna jest 
uzupełniona licznymi działania-
mi dla różnych grup odbiorców. 
Edukacja, rekreacja czy projekty 
kulturalne, jak choćby Festiwal 
im. Krzysztofa Pendereckiego, 
sprawiają, że na industrialnym 
szlaku w Zabrzu nie można się 
nudzić. 

Kopalnia Guido
Udostępnione są trzy poziomy 
zwiedzania: 170, 320 i 355. Pod 
ziemię zjeżdża się szolą (windą 
górniczą). Poziom 170 poświęco-
ny jest m.in. św. Barbarze, patron-
ce górników. Atrakcjami poziomu 
320 m są m.in. pokazy pracy 
maszyn górniczych i przejazd ko-
lejką podwieszaną. Znajduje się 
tam również pub. Poziom 355 to 
najgłębsze i najbardziej surowe 
części Kopalni Guido. 

Sztolnia Królowa Luiza
To podziemny park maszyn górni-
czych, zlokalizowany w dawnych 
wyrobiskach Kopalni Królowa 
Luiza, oraz przestrzeń naziemna 
z  tematycznym parkiem rozryw-
kowo-edukacyjnym. 

Kluczowa Sztolnia Dziedziczna 
Można poznać historię najdłuż-
szej budowli hydrotechnicznej 
w   Europie. Kolejnym etapem 
podziemnej podróży będzie 
spływ łódkami do portu zlokali-
zowanego w centrum miasta.

więcej informacji 
www.kopalniaguido.pl
www.sztolnialuiza.pl

Muzeum Górnictwa Węglowego | ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze
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Muzeum Górnośląskie w Bytomiu jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego

do 26.11
Z głową w chmurach?
Czepce, czepki i półczepce

01.10

27.09

21.09
Archeologiczne odkrywanie Górnego Śląska. 
Jerzy Szydłowski – sylwetka Mistrza
wernisaż

Galeria Malarstwa Polskiego

ponowne otwarcie

Radą i czynem. 
Luteranie w Bytomiu w XIX i XX w.
wernisaż

Miejsca osobiste.
Młoda czeska fotografia 
wernisaż24.09

Muzeum czynne: 
wtorki, piątki: 9.00–15.00
środy, czwartki: 10.00–18.00
soboty, niedziele: 12.00–18.00

pl. Jana III Sobieskiego 2, Bytom
www.muzeum.bytom.pl

wystawy stałe
• Galeria Malarstwa Polskiego

• Z życia ludu śląskiego w XIX-XX wieku
• Przyroda Górnego Śląska

ARCHEOLOGICZNE ODKRYWANIE GÓRNEGO ŚLĄSKA
Od września w Muzeum Górnośląskim zwiedzać można wystawę Archeologiczne od-
krywanie Górnego Śląska – Jerzy Szydłowski. W tej pasjonującej podróży do przeszło-
ści przewodnikiem będzie postać prof. Jerzego Szydłowskiego, wybitnego badacza 
i twórcy Katedry Archeologii na Uniwersytecie Śląskim. Na wystawie zostaną  pokaza-
ne najcenniejsze z jego znalezisk.  Zaprezentowany zostanie m.in. unikatowy, najstar-
szy instrument dęty w Europie – multanki (fletnia Pana) datowany na 800-550 r. p.n.e. 
Do obejrzenia będą zabytki z czasów Imperium Rzymskiego i zbiory średniowieczne.  

MŁODZI CZESI W OBSZARACH PRYWATNOŚCI
Miejsca osobiste. Młoda czeska fotografia to wystawa, która powstała przy współ-
udziale Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie. Poszukiwanie tożsamości, refleksje 
na temat przemijania, poczucie samotności to tylko niektóre z kwestii zajmujących 
młodych czeskich fotografików. Część prac tworzy zwarte opowieści posiadające 
własną narrację. Bohater Jakuba Jurdiča na większości zdjęć jest sam. Czyżby sa-
motność była jednym z najważniejszych znaków naszych czasów? Prace wszystkich 
fotografików charakteryzuje ogromna różnorodność, stanowiąc swoistego rodzaju 
wielobarwną mozaikę emocji i tematów. Wystawa potrwa do 31 października br. i bę-
dzie pierwszą tak szeroką prezentacją młodego pokolenia czeskich fotografików. Wy-
stawę przygotował zespół, na czele którego stanął prof. Vladimir Birgus. 

LUTERANIE BYTOMSCY
Wystawa Radą i czynem. Luteranie w Bytomiu w XIX i XX wieku otwarta zostanie 1 paź-
dziernika i jest częścią programu 500-lecia Reformacji w województwie śląskim. Złożą 
się na nią pamiątki, życiorysy najwybitniejszych przedstawicieli środowiska protestanc-
kiego oraz możliwość odbycia wirtualnej podróży po miejscach związanych – niegdyś 
i współcześnie  – z bytomskimi ewangelikami.  Kontekst wystawy poszerzy  publikacja 
Umbra transit, lux permanet. Ewangelicy na Górnym Śląsku na przestrzeni wieków wydana 
przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Książka, pod redakcją dr J. Lusek, jest zbiorem 
artykułów reprezentujących różne dziedziny humanistyki i poświęcona będzie wielora-
kim aspektom istnienia wspólnot ewangelickich na Górnym Śląsku. Otwarcie wystawy 
1 października (godzina 18.00) połączone będzie z wręczeniem dorocznej Nagrody Matki 
Ewy za działalność charytatywną (wstęp za zaproszeniem) oraz premierą filmu doku-
mentalnego o historii i współczesności ewangelików w Bytomiu (wstęp wolny).

SZTUKA AWANGARDOWA W RYTMIE BUNTU
W sztuce polskiej rok 1917 uznawany jest za datę przełomową w kontekście powsta-
jących nurtów awangardowych. Realizowane wówczas w Krakowie Wystawy Nie-
zależnych i ekspresjonistów (inspirowane francuskimi Salonami Odrzuconych) były 
pierwszą zapowiedzią mających wkrótce nastąpić zmian. Wystawa W rytmie buntu, 
która rozpocznie się 22 listopada w Muzeum Górnośląskim, stawia sobie za cel uka-
zanie różnorodności zjawisk tego okresu i nurtów odnowy w sztuce. W przeważającej 
liczbie pojawią się prace graficzne i rysunkowe Z. Pronaszki, T. Czyżewskiego czy Wit-
kacego, dopełnione m.in. pracami rzeźbiarskimi Xawerego Dunikowskiego.OD
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Muzeum Górnośląskie | ul. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom 
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16 listopada 2017  

KONFERENCJA NAUKOWA: 
RELIGIJNOŚĆ I CODZIENNOŚĆ 
W ŚRODOWISKU EWANGELICKIM
Podczas konferencji będą poruszone takie 
zagadnienia, jak: zwyczaje doroczne i rodzinne, 
stosunki sąsiedzkie, wyposażenie wnętrz 
i znaczenia nadawane przestrzeni czy przedmiotom. 
Słuchaczom zostaną przybliżone genealogia i losy 
rodzin ewangelickich i ewangelicko-katolickich 
oraz problemy życia w rodzinie niejednorodnej 
wyznaniowo. 
Do czynnego uczestnictwa zachęcamy 
reprezentantów środowisk zajmujących się 
dokumentowaniem i analizowaniem zjawisk 
kulturowych: uczonych, badaczy, muzealników, 
przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń. 

listopad – grudzień 2017

CZTERY PORY ROKU 
W SKANSENIE
Zapisy i dodatkowe informacje: 
Dział Edukacji i Popularyzacji, 
tel. 32 241 07 18, wew. 204

Zajęcia zamykające coroczny 
cykl obrzędowy pt. „Cztery pory 
roku w skansenie” dla dzieci 
szkół podstawowych, w ramach 
których prowadzone są: „Wróżby 
andrzejkowe” – wróżenie 
z wosku, obrzędy andrzejkowe 
oraz „Przygotowania do świąt 
Bożego Narodzenia” – opowieści 
o dawnych zwyczajach, 
przygotowanie śląskiej betlejki, 
nakrywanie stołu wigilijnego.

Zwyczaje związane ze świętami 
Bożego Narodzenia oraz okresem 
Adwentu. 
Warsztaty ozdób choinkowych, 
tradycyjne potrawy świąteczne 
z terenu Śląska i Beskidu 
Śląskiego, bożonarodzeniowe 
wystroje chałup i kościoła. 
Występy kolędników, 
tradycyjna szopka oraz jarmark 
bożonarodzeniowy.

17  grudnia 2017

ŚLĄSKO WILIJO
Impreza plenerowa
Bilety w cenie: 9 zł i 7 złM
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Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” | ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów

STADION ŚLĄSKI 
OTWIERA SIĘ NA NOWO

Modernizacja Stadionu Śląskiego 
dobiegła końca. Już 1 października 
jego bramy otworzą się dla wszystkich 
sympatyków sportu i rozrywki. 

Podczas Dnia Otwartego 
wspominać będziemy również 
pamiętny mecz Polska – ZSRR 
z 1957 roku. To właśnie wtedy 
Gerard Cieślik zdobył dwie bramki. 
W meczu wspomnień, w specjalnie 
szytych strojach, takich w jakich 
grano w 1957 roku, wystąpi 
Reprezentacja Śląska Oldbojów 
oraz zaproszeni goście. Ponadto 
w czasie Dnia Otwartego będzie 
można skorzystać z licznych 
atrakcji sportowych i rekreacyjnych 
przygotowanych we współpracy 
z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki 
i AWF-em Katowice i wysłuchać 
audycji radiowych o historii 
Stadionu Śląskiego przygotowanych 
przez Polskie Radio Katowice i Ars 
Cameralis.

W tym dniu w godz. 10.00–18.00 
będzie można bezpłatnie wejść 
na obiekt. Na tę okoliczność 
przygotowane zostaną pamiątkowe 
bilety, które rozdawane będą 
przed bramami stadionu. Dniu 
Otwartemu towarzyszyć będzie 
PKO Silesia Marathon. Jego 
uczestnicy finiszować będą na 
naszym obiekcie. Silesia Marathon 
to największa impreza biegowa 
na Śląsku i jednocześnie jeden 
z największych maratonów w Polsce. 

Najbliższe wydarzenia na Stadionie Śląskim: 
7 i 10 października
turniej kwalifikacyjny piłkarskich Mistrzostw 
Europy Reprezentacji U-19.
7 października | 16.00 
planowane jest spotkanie Polska – Białoruś
10 października |  18.00
mecz Białoruś – Irlandia Płn. 
Z czterech drużyn – uczestników turnieju 
kwalifikacyjnego ME U-19 (Polska, Niemcy, 
Białoruś, Irlandia Płn.) – dwie awansują do 
II rundy kwalifikacji. Turniej ma się odbyć 
w dniach od 4 do 10 października na trzech 
stadionach w województwie śląskim: 
w Chorzowie, Zabrzu i Gliwicach. 
Wstęp bezpłatny.
13–15 października
Rajd Śląska organizowany przez Automobilklub 
Ziemi Tyskiej. Stanowić będzie finałową 
rundę tegorocznych InterCars Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw Polski, 
a także czwartą z pięciu rund Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw Śląska 2017.

więcej informacji 
www.muzeumgpe-chorzow.pl
/pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje-naukowe/
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Krótka historia 
ewangelicyzmu 
na Górnym Śląsku

Ks. Andrzej Krzykowski
 – luteranin, proboszcz Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej 
w Jaworzu

nabożeństwa, które prowadzili 
księża ze Słowacji lub Węgier. 
Taki stan rzeczy utrzymywał się 
przez 53 lata. 

W 1707 roku w Altranstädt król 
szwedzki Karol XII wymusił na 
cesarzu Józefie I liczne ustęp-
stwa na rzecz śląskich ewange-
lików. Dzięki temu w Cieszynie 
wzniesiono tzw. kościół Łaski. 
Odtąd ewangelicy z Księstwa 
Cieszyńskiego i ziemi pszczyń-
skiej mogli bez przeszkód prak-
tykować swoją religię. Poprawę 
sytuacji ewangelików przyniosło 
zdobycie Śląska przez Prusy. 
Król pruski Fryderyk I zezwolił 
ewangelikom na budowę kościo-
łów, jeśli wierni będą w stanie 
utrzymać księdza. Jako pierw-
sze na terenie Górnego Śląska 
wybudowano świątynie w Tar-
nowskich Górach i Pszczynie. 

Rozwój przemysłu wydobyw-
czego na przełomie XVIII i XIX 
wieku przyczynił się do umoc-
nienia pozycji ewangelików na 
Górnym Śląsku. Region ten stał 
się atrakcyjnym miejscem pracy 
dla ludzi z całych Prus, w dużej 
mierze wyznania ewangelickie-
go. Skłoniło to właścicieli kopalń 
i hut do pomocy przy budowie 
kościołów. Górnośląskie miasta 
wzbogaciły się wówczas o licz-
ne świątynie skupiające lokalną 
społeczność ewangelicką.

Na Śląsku Cieszyńskim, który 
wówczas należał do Austrii, sy-
tuacja ewangelików zmieniła 
się dopiero w 1781 roku. Cesarz 
Józef II wydał tzw. patent tole-
rancyjny, na mocy którego ewan-
gelicy uzyskali prawo do budowy 
kościołów. Dzięki wsparciu ów-
czesnych właścicieli ziemskich 
ewangelicy wybudowali świąty-
nie niemal w każdej miejscowo-
ści Śląska Cieszyńskiego.

Wiek XX odcisnął piętno na gór-
nośląskiej społeczności ewange-
lików. Stereotyp „Polak–katolik” 
przyczynił się do stygmatyzacji 
ewangelicyzmu. Ewangelik ko-
jarzony był z niemieckim oku-
pantem, co zmusiło wiele rodzin 
do opuszczenia swoich domów 
i ucieczki na Zachód. Na Śląsku 
Cieszyńskim II wojna światowa 
nie poczyniła tak wielkich szkód 
w życiu Kościoła. Parafie zacho-
wały swoją liczebność i do dziś 
rozwijają różne formy aktywno-
ści religijnej. 

2017 jest dla Kościoła ewange-
lickiego rokiem jubileuszowym. 
Dziękujemy Bogu za to, że przez 
500 lat ewangelicy, mimo licz-
nych trudności, zachowali swo-
ją wiarę. Modlimy się, aby każdy 
szukający prawdy o zbawieniu 
człowieka w Jezusie Chrystu-
sie znalazł drogę do Kościoła 
ewangelickiego.

Ruch reformacji, czyli od-
nowy życia kościelnego, 
został zapoczątkowany 

w XVI wieku przez ks. Marcina 
Lutra. Myśl teologa z Wittenber-
gi bardzo szybko przyjęła się na 
terenach Śląska, gdzie do dziś 
funkcjonuje duża społeczność 
ewangelików. Sukces reformacji 
na Górnym Śląsku był konse-
kwencją dwóch czynników.

Pierwszym z nich był silny zwią-
zek między państwem a Kościo-
łem. Księstwa zarządzane przez 
zwolenników zmian religijnych 
przyjęły idee reformacji szybko 
i  powszechnie. Na Górnym Ślą-
sku ruch reformacyjny miał po-
parcie panującego wówczas mar-
grabiego Jerzego Hohenzollerna.

Drugim czynnikiem było postrze-
ganie reformacji jako prawdziwej 
odnowy życia religijnego, a nie 
jedynie politycznych rozgrywek 
z Rzymem. Dla wiernych na Gór-
nym Śląsku oznaczało to m.in. 
możliwość sprawowania kultu 
w  językach narodowych: pol-
skim, czeskim i niemieckim.

Następstwa wojny trzydziesto-
letniej były niekorzystne dla 
ruchu reformacyjnego. Religia 
stała się jednym z kluczowych 
instrumentów polityki prowa-
dzonej przez ówczesnych wład-
ców. Postanowienia pokoju 
westfalskiego (1648) radykal-
nie zmieniły sytuację ewange-
lików. Władzę na Śląsku objęła 
ultrakatolicka rodzina Habsbur-
gów. Zasada cuius regio – eius 
religio (czyja władza – tego re-
ligia) stała się skutecznym na-
rzędziem walki z reformacją. 
Kościół katolicki przy pomocy 
cesarza i administracji pań-
stwowej systematycznie przej-
mował świątynie wybudowane 
przez ewangelików. Do 1654 
roku śląscy ewangelicy utracili 
wszystkie kościoły, a ewange-
licyzm na mocy prawa stał się 
nielegalny. Pozbawieni kościo-
łów i  duszpasterzy, ewangelicy 
trwali w swojej wierze mimo 
szantażu ze strony katolickiej 
władzy. W południowej części 
Górnego Śląska (Śląsk Cie-
szyński) organizowano tajne 
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wystawa czynna do 30.10.2017

POD ZNAKIEM RÓŻY 
NAD BIAŁĄ WYSTAWA Z OKAZJI 
500-LECIA REFORMACJI

Zamek książąt Sułkowskich

W 2017 roku mija 500 lat od 
wystąpienia augustianina Marcina 
Lutra, które zapoczątkowało 
reformację. Wielki ruch odnowy 
religijnej spowodował rozłam 
w Kościele Zachodu i pojawienie 
się wielu Kościołów protestanckich, 
ale również stał się przyczyną 
głębokich zmian w samym Kościele 
katolickim (m.in. sobór trydencki). 
To wydarzenie miało również 
swój istotny oddźwięk w Bielsku, 
Białej i okolicznych wsiach. 
Dlatego też Muzeum przygotowało 
wystawę, wykorzystując eksponaty 
udostępnione przez lokalne parafie 
ewangelicko-augsburskie, zbiory 
własne, a także kolekcje osób 
prywatnych. Przeprowadzone 
kwerendy pozwoliły wydobyć 
na światło dzienne wiele nieznanych 
szerszemu odbiorcy eksponatów, 
a ich badania doprowadziły 
do licznych nowych ustaleń, które 
wzbogacają historię miejscowego 
protestantyzmu.

wernisaż 24.11.2017

WIDOK Z OKNA AFIRMACJA 
ŚWIATA W TWÓRCZOŚCI STANISŁAWA 
SZPINETERA (1906–1997)

Zamek książąt Sułkowskich
Wystawa czynna: 24.11.2017–4.03.2018

Wystawa przypomni jednego 
z animatorów bielskiego środowiska 
plastycznego, związanego z tym 
miastem przez ponad cztery dekady. 
Zaprezentowane zostaną prace 
malarskie, akwarelowe, rysunkowe, 
ilustracyjne i projektowe autorstwa 
Stanisława Szpinetera. O jego życiu 
i twórczości opowiadać będą także 
tzw. dzienniki pogodowe, archiwalne 
fotografie i dokumenty, mówiące 
o jego edukacji w warszawskiej ASP; 
pracy w Państwowym Instytucie 
Robót Ręcznych, Liceum Technik 
Plastycznych i Ognisku Kultury 
Plastycznej oraz szkołach Rzemiosł 
Gastronomicznych i Budowlanych 
w Bielsku-Białej; działalności w 
zarządzie bielskiego Oddziału ZPAP 
i inicjatywie budowy Pawilonu 
Plastyków przy obecnej ul. 3 Maja. 
Pokazane zostaną również jego 
twórcze fascynacje i przyjaźnie. 
Ekspozycja przygotowana w ścisłej 
współpracy z rodziną artysty.

Wystawa fotografii bielskiej artystki 
prezentuje z jednej strony pracę 
lekarzy w szpitalach Bielska-
-Białej, z drugiej – kontakty wielu 
bielszczan ze służbą zdrowia, 
ich życie – od narodzin aż do 
śmierci. Zdjęcia wykonywane były 
w Beskidzkim Centrum Onkologii – 
Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II 
przy ul. Wyzwolenia, Szpitalu 
Ogólnym im. dr. Edmunda Wojtyły 
przy ul. Wyspiańskiego i Zakładzie 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym 
i Oddziale Medycyny Paliatywnej 
przy ul. Emilii Plater, w okresie 
od 11 lutego – Światowego Dnia 
Chorego – do końca czerwca 2016 
roku.

DLA ŻYCIA (FOR LIFE) 
WYSTAWA FOTOGRAFII MAGDALENY 
OSTROWICKIEJ

Galeria w Starej Fabryce
Wystawa czynna do 27.09.2017
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Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej | ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała 
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9.09.2017–11.03.2018

ZACZĘŁO SIĘ OD ZIARNA...
HISTORIA ROŚLIN UPRAWNYCH

MŚ, ul. T. Dobrowolskiego 1 / budynek dawnej 
łaźni głównej
Kurator: Agata Sady

9 września został oddany do użytku kolejny 
zrewitalizowany budynek Muzeum Śląskiego – łaźnia 
główna. Pierwsza wystawa w nowej przestrzeni to 
opowieść o związkach losów człowieka ze światem 
flory, a także prezentacja pracy Działu Archeologii, 
głównie Pracowni Bioarcheologii.
Po raz pierwszy publiczność oglądać może cenne 
obiekty Działu Archeologii Muzeum Śląskiego: 
pozostałości roślin uprawnych pozyskane 
w trakcie badań wykopaliskowych, w tym 
depozyty zbożowe znalezione na terenie Śląska 
– jedne z najstarszych w Polsce. Na ekspozycji 
znajdują się również pochodzące z wykopalisk 
przedmioty wykonane z roślin. 
Bezpośrednim impulsem do stworzenia wystawy 
była chęć przybliżenia historii roślin, bez których 
nie byłoby człowieka i jego dziejów. Rośliny 
uprawne i użytkowe od tysięcy lat nie tylko 
zapewniają nam pokarm, ale wręcz zmieniają 
oblicze świata – mają wpływ na sposób spędzania 
wolnego czasu, przebieg działań wojennych czy 
produkcję maszyn. Nie bez znaczenia pozostaje 
w tym kontekście miejsce wystawy – Muzeum 
Śląskie znajduje się na terenie byłej kopalni węgla 
kamiennego, a węgiel to nic innego jak pokłady 
surowca powstałego z roślin, co w konsekwencji 
wpłynęło na obecny kształt naszego regionu.
Wystawa to także okazja, by zaprezentować 
pracę Działu Archeologii i zagadnienia związane 
z badaniami prowadzonymi w Pracowni 
Bioarcheologii. Zwiedzający mogą poznać 
sposoby oraz metody poszukiwania i pozyskiwania 
informacji o roślinach uprawianych w przeszłości.

20.10.2017–29.04.2018

WSZYSTKO OSIĄGA 
SIĘ PRZEZ NADZIEJĘ... 
KULTUROWE DZIEDZICTWO 
REFORMACJI NA ŚLĄSKU

MŚ, ul. T. Dobrowolskiego 1
Kuratorzy: Ada Grzelewska, Henryka 
Olszewska-Jarema, Krystyna 
Pieronkiewicz-Pieczko, Jan Sasor, 
Joanna Szeligowska-Farquhar

Wystawa zorganizowana 
w ramach obchodów  500-lecia 
Reformacji ukazuje fenomen 
nurtu chrześcijaństwa 
zapoczątkowanego wystąpieniem 
Marcina Lutra w 1517 roku, które 
wywarło znaczny wpływ na dzieje 
Śląska. Jest to wielowymiarowy 
portret obrazujący rzeczywistość 
religijną, kulturową, polityczną 
i społeczną, która podkreśla 
nie tylko obecność, ale przede 
wszystkim wkład śląskich 
ewangelików w rozwój niemal 
wszystkich dziedzin życia. 
Ekspozycja podejmuje dyskusję 
ze stereotypami narosłymi 
wokół ewangelików (ewangelik 
= Niemiec), przedstawia 
złożoność ruchu reformacyjnego, 
a jednocześnie zachęca widza do 
formułowania własnych pytań, 
refleksji i przemyśleń.

Muzeum Śląskie | ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice

więcej informacji 
www.muzeumslaskie.pl
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Muzeum Zamkowe 
w Pszczynie jest 
instytucją kultury oraz 
placówką naukową 
posiadającą szeroką 
ofertę wydarzeń.

Wszystkim melomanom dedy-
kowane są liczne imprezy mu-
zyczne, w tym organizowane od 
1979 r. „Wieczory u Telemanna”. 
Październikowe koncerty muzyki 
barokowej od lat stanowią ważne 
wydarzenie kulturalne, a zwią-
zane są z osobą jednego z naj-
wybitniejszych kompozytorów 
barokowych – Georga Philippa 
Telemanna. Tegoroczny festiwal, 
który połączony jest z obchoda-
mi 250. rocznicy śmierci muzyka, 
otworzy koncert pt. „Od katedry 
w stronę opery”, a jego scenerię 
stworzy kościół Parafii Ewange-

licko-Augsburskiej w Pszczynie. 
Zwieńczeniem festiwalu bę-
dzie koncert pt. „Telemann mu-
zycznym Europejczykiem XVIII 
wieku”, którego będzie można 
wysłuchać w najpiękniejszej ka-
meralnej sali koncertowej nasze-
go regionu – Sali Lustrzanej psz-
czyńskiego zamku.

W tym roku Muzeum wzbogaci-
ło repertuar o szereg koncertów 
fortepianowych z udziałem wy-
bitnych pedagogów Akademii 
Muzycznej im. Karola Szyma-
nowskiego w Katowicach. W ra-

Pszczyna zaprasza

mach cyklu zagra dla Państwa 
wybitna pianistka Magdalena 
Lisak, której występ odbędzie się 
w ostatnią sobotę listopada. 

Zimowe wieczory urozmaicą na-
strojowe „Koncerty Świąteczne” 
odbywające się od 2000 r. w Sali 
Lustrzanej. Dla słuchaczy tych 
koncertów ważna jest nie tylko 
muzyka, lecz przede wszystkim 
nastrój, światła choinki i świą-
teczna scenografia. Programy 
poszczególnych koncertów poza 
utworami klasyków obejmują 
bowiem także wspólne śpiewa-
nie kolęd, a dodatkową atrakcję 
stanowi zwiedzanie Muzeum. 
Zachęcamy do wspólnego spę-
dzenia tegorocznych grudnio-
wych wieczorów w towarzystwie 
muzyki „Silesian Chamber Play-
ers” pod batutą prof. Mirosława 
Jacka Błaszczyka, a także wy-
słuchania „Najpiękniejszych Arii 
i Duetów”, które zaprezentują 
Państwu Agata Sava, Ruslan Zi-
nevych, Woytek Mrozek. 

Muzeum, w swojej szeroko zakro-
jonej działalności, posiada również 
ciekawą propozycję dla miłośni-
ków historii. Są to comiesięczne 
spotkania pt. „Studium Muzeal-
ne”, zapoczątkowane od kwietnia 
2012  r. Wykłady poświęcone są 
dziejom zamku i regionu, architek-
turze i  terminologii historii sztuki, 
a także ekspozycjom i kolekcjom 
muzealnym. Odbywające się zwy-
kle w  przedostatni lub ostatni 
czwartek miesiąca spotkania pro-
wadzone są przez pracowników 
Muzeum oraz zaproszonych gości 
– specjalistów zajmujących się 
historią, sztuką i muzealnictwem 
oraz innymi aspektami życia w mi-
nionych wiekach. 

Wachlarz oferty proponowanej 
przez Muzeum jest ciągle po-
szerzany, aby zadowolić gusta 
nawet najbardziej wymagają-
cych odbiorców. Każdy znajdzie 
tu coś dla siebie. Zapraszamy 
Państwa do odwiedzenia naszej 
strony internetowej.

więcej informacji 
www.zamek-pszczyna.pl
Facebook

Muzeum Zamkowe w Pszczynie | ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna
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Opera Śląska | ul. St. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom

Opera Śląska w Bytomiu – 
do zobaczenia i usłyszenia!

Szanowni Państwo, 
drodzy Miłośnicy sztuki operowej,

 mam zaszczyt zaprosić 
na najnowszą realizację scenicz-
ną Opery Śląskiej – pierwszą pre-
mierę 73. sezonu artystycznego 
bytomskiego Teatru – operę „Ro-
meo i Julia” Charles’a Gounoda, 
która w premierowej odsłonie 
pojawi się na naszej scenie już 
21 października. Opera Gounoda 
uznawana jest za arcydzieło fran-
cuskiego romantyzmu; powstała 
na kanwie historii jednego z naj-
bardziej inspirujących kulturowo 
duetów miłosnych – „Romea 
i  Julii” W. Szekspira. Muzyczną 
interpretację tej sztuki na bytom-
ską scenę wprowadzą znamieni-
ci, międzynarodowej rangi reali-
zatorzy: dyrygent Bassem Akiki 
(kierownictwo muzyczne), reżyser 
teatralny i operowy Michał Zna-
niecki (reżyseria i kostiumy) oraz 
scenograf Luigi Scoglio. 

 W sezonie artystycz-
nym 2017/2018 na scenie Opery 
Śląskiej tradycyjnie pojawią się 
znane i lubiane przez naszych 
widzów tytuły: wśród nich m.in. 
wielkie dzieła klasyków opery – 
„Moc przeznaczenia”, „Cygane-

ria” czy „Aida”; przedstawienia ope-
retkowe („Baron cygański”, „Wesoła 
wdówka”), a także spektakle ba-
letowe, musicalowe, koncerty 
kameralne czy spotkania edu-
kacyjne. Kontynuowany będzie 
również cykl „Porozmawiajmy 
o Operze”, którego pierwsze od-
słony spotkały się z ogromnym 
zainteresowaniem; pojawi się 
też wiele nowych i ciekawych 
inicjatyw. Już w listopadzie 
naszych najmłodszych widzów 
serdecznie zapraszam na pre-
mierę interaktywnego widowiska 
– operę Benjamina Brittena „Mały 
kominiarczyk. Zróbmy operę”.

 Mam nadzieję, że 73. se-
zon artystyczny Opery Śląskiej 
przyniesie wszystkim wiele ar-
tystycznych wzruszeń i radości, 
że dla Państwa będzie to czas 
przepełniony muzyką,  a dla nas 
– sezon inspirujących spotkań 
z widzami, bez których kontynu-
acja tej pięknej teatralnej tradycji 
byłaby niemożliwa.

W imieniu Zespołów 
Opery Śląskiej i własnym 

p.o. dyrektora Opery Śląskiej 
Łukasz Goik

więcej informacji 
www.opera-slaska.pl
kacelaria@opera-slaska.pl
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Regionalny Instytut Kultury w Katowicach | ul. Teatralna, 40-057 Katowice

W 2015 roku Narodowe 
Centrum Kultury 
zainicjowało program 
„Bardzo Młoda Kultura”, 
za cel stawiając sobie 
wspieranie edukacji 
kulturowej w Polsce. 
Operatorem programu 
na terenie woj. śląskiego 
został Regionalny Instytut 
Kultury w Katowicach.
Wojewódzka wersja „Bardzo 
Młodej Kultury” nosi nazwę 
operatorkultury.pl. 
To jednocześnie adres 
strony WWW, na której 
można znaleźć wszystkie 
informacje o inicjatywie, 
aktualności i zbiór 
przydatnych dla animatorów 
i nauczycieli materiałów. 

kroki w edukacji kulturowej. Czę-
sto brakuje im zastrzyku finanso-
wego, mają jednak to, co najważ-
niejsze – zapał i pomysły. 

Wspólnie na rzecz edukacji 
kulturowej

W ubiegłym roku operatorkultu-
ry.pl sfinansował 5 projektów. 
Wszystkie z nich to autorskie, 
zróżnicowane inicjatywy edu-
kacji kulturowej, bazujące na 
współpracy animatorów, eduka-
torów kulturowych, twórców i na-
uczycieli. 

W Ornontowicach realizowany był 
projekt „Godzina dla świata”, któ-
ry wykorzystał czas godziny wy-
chowawczej do twórczych dzia-
łań uczniów szkoły gimnazjalnej. 
W  gminie Wyry przeprowadzona 
została „Akcja  re-Animacja”, któ-
ra w proces warsztatowy związa-
ny ze sztuką współczesną, muzy-
ką i  literaturą zaangażowała nie 
tylko dzieci z lokalnej szkoły, ale 
także innych mieszkańców. 

Specjalna Szkoła Podstawowa 
„Arka Noego” w Katowicach przy 
współpracy z Teatrem Gry i Ludzie 
wystawiła spektakl „Królowa Śnie-
gu” z udziałem uczniów. Co waż-
ne, przedstawienie poprzedzono 
wspólną pracą nad scenografią, 
kostiumami czy choreografią. 

Cieszyński projekt „Nakręceni na 
czytanie” pokazał, że przy niewiel-
kiej pomocy dorosłych dzieci potra-
fią stworzyć film animowany, a tak-
że plakat filmowy czy audiobooka. 

Jednym z najbardziej oryginal-
nych pomysłów na projekt edu-

kacji kulturowej był „Słowiański 
dzień:  od  wschodu  do  zacho-
du  słońca”. To larp1 polegający 
na stworzeniu symulacji grodu 
wczesnosłowiańskiego Ślężan. 
Uczestnicy mieli okazję wcielić 
się w jeden z rodów i odegrać rolę 
przydzielonych im postaci. Takie 
działanie pozwoliło dzieciom po-
czuć klimat dawnych lat, a także 
zaangażować się i zrozumieć 
opowiadaną historię. 

W 2017 roku, oprócz ścieżki 
wsparcia dla partnerstw, organi-
zatorzy, zauważając grupę osób, 
które mają już spore doświadcze-
nie w kreowaniu edukacji kulturo-
wej, uruchomili Program Dotacyj-
ny, w którym można było zgłaszać 
swoje pomysły na nowe, innowa-
cyjne projekty edukacji kulturo-
wej. W bieżącym roku działania 
finansowane w ramach projektu 
operatorkultury.pl odbywają się 
w Jaworznie, Siemianowicach 
Śląskich, Częstochowie, Mysło-
wicach, Rybniku, Żywcu, Rudzie 
Śląskiej, Bytomiu, Bojszowach, 
Jankowicach k. Rybnika, Katowi-
cach i Chorzowie. 

Kolejna szansa na przystąpienie 
do inicjatywy i realizację działań 
dla dzieci i młodzieży pojawi się 
z początkiem przyszłego roku. 
Chętni do wspólnych działań 
animatorzy i nauczyciele mogą 
zajrzeć na stronę operatorkul-
tury.pl, gdzie znajdą niezbędne 
informacje i terminy konkursów 
grantowych.
1)  LARP – z ang. Live action role-playin – odmiana gry, 
teatru improwizowanego, gdzie uczestnicy tworzą opowieść, 
następnie odgrywają wyznaczone role i wspólnie przeżywają 
określone wydarzenie. 
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”.Operatorkultury.pl to 3-letni pro-

ces zdobywania i dzielenia się 
wiedzą, który ma zwrócić uwagę 
na edukację kulturową jako na 
istotny element budowania spo-
łeczeństwa obywatelskiego. 

– Żeby skłonić sektor oświaty 
i  kultury do współpracy,  zapropo-
nowaliśmy specyficzne  rozwiązanie 
– mówi Maciej Zygmunt, kierownik 
projektu z Regionalnego Instytutu 
Kultury. – Warunkiem udziału w na-
szym projekcie, a w  konsekwencji 
możliwości uzyskania finansowa-

nia na realizację swoich inicjatyw, 
jest zgłoszenie się w duecie – na-
uczyciela i animatora. Takie między-
sektorowe partnerstwa przechodzą 
ścieżkę szkoleniową oraz konsulta-
cje z doświadczonymi animatorami 
i metodykami. 

Wszystko po to, by partnerstwa 
mogły zgłosić swój pomysł na 
projekt edukacyjny. Dzięki całemu 
procesowi do skutku mogą dojść 
niewielkie działania lokalne, pro-
wadzone przez ludzi, którzy nie-
jednokrotnie stawiają pierwsze 

operatorkultury.pl -
edukacja kulturowa 
dla dzieci i młodzieży
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czynna: 
PN.–PT.

 10.00-17.00

GALERIA SZTUKI ROK | WSTĘP WOLNY
Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 8, tel. 33 822 05 93, 33 812 69 08, 
www.rok.bielsko.pl | e-mail:rok@rok.bielsko.pl

do 06.10 CHRYSTUS FRASOBLIWY W SZTUCE
dawniejsze i współczesne wizerunki umęczonego 
Chrystusa ze zbiorów prywatnych i muzealnych

do 06.10 WYBRANE PRACE ROLNICZE I ZWYCZAJE WIEJSKIE 
W OKRESIE ROCZNYM
rzeźby Czesława Kubika, stypendysty MKiDN

13–29.10 VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOTOGRAFII 
FOTOARTFESTIVAL MICHAŁ ADAMSKI (POLSKA)

główny organizator: Fundacja Centrum Fotografii w Bielsku-Białej

10.11–8.12 ANNA WITKOWICZ RYSUNEK
prace absolwentki (2011) Instytutu Sztuki UŚ w Cieszynie

15.12–2.02 ANIOŁY, DIABŁY INSTALACJE ERNESTA ZAWADY 
bielskiego artysty znanego z niekonwencjonalnych działań 
plastycznych

12–15.10
www.
gaudecantem.
pl

XIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRÓW 
IM. KAZIMIERZA FOBERA „GAUDE CANTEM”
Do konkursowych przesłuchań kwalifikowanych jest kilkanaście 
chórów z kraju i zagranicy. W programie liczne koncerty 
w Bielsku-Białej i okolicznych miejscowościach, a także 
warsztaty prowadzone przez wybitnych fachowców. 
Głównym organizatorem festiwalu jest Polski Związek 
Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej.

18–19.11 
i 26.11

XXVI POSIADY GAWĘDZIARSKIE oraz XXIX KONKURS 
GRY NA UNIKATOWYCH INSTRUMENTACH LUDOWYCH
Jeleśnia, Milówka, Bielsko-Biała
Tradycyjne spotkanie beskidzkich gawędziarzy i muzyków. 
Podczas konkursowych przesłuchań uczestnicy występują 
w trzech kategoriach: dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 
W trzecim dniu koncert laureatów. 
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Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej | ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie | ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa

17–18 listopada 2017

38. OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI 
IM. HALINY POŚWIATOWSKIEJ
Konfrontacje Poetyckie są zwieńczeniem ogłoszonego wcze-
śniej konkursu poetyckiego i spotkaniem literacko-artystycz-
nym laureatów oraz przedstawicieli środowisk literackich z kra-
ju i z regionu częstochowskiego. Program obejmuje wykłady, 
spotkania autorskie, forum dyskusyjne, warsztaty literackie, 
prezentacje autorskie utworów poetyckich, promocję tomiku 
poetyckiego z utworami laureatów konkursu oraz towarzyszące 
działania artystyczne.
Konfrontacje i konkurs poetycki odbywają się pod literackim 
patronatem Haliny Poświatowskiej związanej z Częstochową 
wieloma wątkami swojej biografii, jednej z najwybitniejszych 
postaci częstochowskiej kultury. Jest to jedna z najstarszych 
tego typu imprez w kraju – jej tradycje sięgają 1974 r.
Konkurs poetycki, którego celem jest pobudzanie aktywności 
twórczej w dziedzinie poezji, konfrontacje twórczości poetyckiej, 
promocja utalentowanych poetów, integracja środowisk twór-
czych, ma zasięg ogólnopolski i od wielu lat cieszy się dużym 
zainteresowaniem poetów z kraju oraz z ośrodków polonijnych.
Konkurs obejmuje dwie kategorie: „debiut” i „po debiucie”.
Autorzy nagradzani w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej potwierdzają 
poziom swojej twórczości dalszymi osiągnięciami literackimi. 
Corocznie ukazuje się wydawnictwo z utworami laureatów kon-
kursu poetyckiego.
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warsztaty dla dzieci: podróżnicze, bębniarskie, GOPRowskie, PTTK
Reele Rock Tour 11, Alpine Wall Tour, Korona Warszawy, Pod ciężarem wolności

spotkania z podróżnikami, alpinistami | konkurs filmowy i foto | koncerty

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego

mecenat: organizator:

X FESTIWAL GÓRSKI
19—22.10.2017 Kino Janosik, Żywiec

19–22 października 2017

X FESTIWAL GÓRSKI ADRENALINIUM
Kino Janosik w Żywcu, ul. Sobieskiego 1

FESTIWAL PRZEPEŁNIONY ADRENALINĄ
W Żywcu już po raz dziesiąty odbędzie się festiwal Adrenali-
nium. Wydarzenie wciąż będzie kręcić się wokół wierzchołków 
gór, lecz w tym roku ponownie sięgnie po inne pasjonujące 
aktywności. Wzorem poprzednich lat widzowie znów zobaczą 
najlepsze filmy przywiezione z różnych festiwali górskich, po-
dróżniczych i  ekologicznych. Pokazy będą przeplatać spotka-
nia z fascynującymi postaciami. Do żywieckiego kina przyjadą: 
Gosia Wojtaczka (Samotnie na Biegun), Monika Witkowska 
(zdobywczyni Korony Ziemi), Krzysiek Starnawski (rekordzista 
świata w nurkowaniu głębinowym), Jakub Rybicki (podróżnik), 
oraz Adam Bielecki i Janusz Gołąb (pierwsi zimowi zdobywcy 
ośmiotysięcznika Gaszerbrum I).
Prócz spotkań i filmów w kinie, tuż obok stanie namiot, gdzie 
odbywać się będą warsztaty dla dzieci, gra miejska, wydarzenia 
muzyczne i koncerty. Pod okiem ratowników GOPR dzieci będą 
mogły się wspinać na dmuchanej ściance, a razem z Fundacją 
Golców wezmą udział w koncercie najmłodszych. Z kolei festiwa-
lowa starszyzna wyruszy na world music, gdzie zagra Diakanda.
Podczas Adrenalinium poznamy laureatów kolejnej edycji kon-
kursu filmowego i fotograficznego – tym razem już o skali mię-
dzynarodowej. Jego jury wybierze najlepsze prace z motywem 
gór, podróży, sportu, ale przede wszystkim adrenaliny.

więcej informacji 
www.adrenalinium.pl

Kontakt dla dziennikarzy:
Magdalena Kidoń-Staszek
m.kidon@kinojanosik.pl
p.mlynarczyk@
forumregiofund.pl 
tel. 600 829 831
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Śląskie Centrum Wolności i Solidarności | ul. Wincentego Pola 65, 40-596 Katowice

Bieg przeprowadzany jest 
16 grudnia w kolejną rocznicę 
pacyfikacji kopalni Wujek. 
Ma charakter otwarty 
i skierowany jest do uczniów 
szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych 
województwa śląskiego. 
Każda ze szkół reprezentowana 
jest przez dziewięciu uczniów 
oraz opiekuna. Szkoła 
obiera sobie patrona biegu, 
jednego z zabitych górników, 
i w koszulkach z jego 
wizerunkiem uczniowie zmierzają 
pod Pomnik Krzyż Zastrzelonych 
Górników z kopalni Wujek.

Początkiem biegu jest 
dowolnie wybrana przez 
szkołę lokalizacja. Uczniowie 
wraz z opiekunem poruszają 
się wyłącznie w miejscach 
przeznaczonych dla ruchu 
pieszych. Wszyscy Biegacze 
spotykają się u zbiegu ulic 
Wincentego Pola i Mikołowskiej, 
skąd cała grupa, zamkniętą 
dla ruchu ulicą, udaje się pod 
Pomnik Krzyż Zastrzelonych 
Górników z kopalni Wujek.

Głównym celem biegu jest 
upamiętnienie wydarzeń 
z 16 grudnia i oddanie 

hołdu górnikom zastrzelonym 
podczas pacyfikacji kopalni 
Wujek. chcemy wzbudzić 
zainteresowanie uczniów historią 
regionu i aktywnie włączyć 
ich w upamiętnianie ważnych 
wydarzeń historycznych. Nauka 
poprzez poznanie faktów, 
wydarzeń i zjawisk, a także 
zrozumienie ich przyczyn, 
skutków i znaczenia oraz 
umacnianie i rozwijanie 
postawy patriotycznej oraz 
kształtowanie szacunku dla 
dziedzictwa kultury duchowej 
i materialnej ludzkości to 
również ważne zadania, jakie 
stawiamy sobie, organizując 
ten bieg. Forma, jaka została 
wybrana do uczczenia tego 
wydarzenia, to popularyzacja 
biegania jako najprostszej 
formy rekreacji fizycznej oraz 
propagowanie zdrowego trybu 
życia wśród młodzieży naszego 
regionu.

V Bieg Dziewięciu Górników
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TEATR ŚLĄSKI 
IM. STANISŁAWA 
WYSPIAŃSKIEGO  

W KATOWICACH
ul. Rynek 10

 tel.  32 / 258 72 51
www.teatrslaski.art.pl
Biuro Obsługi Widzów

tel. 32 258 89 67
bow@teatrslaski.art.pl
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NIE PRZEGAP
7.10 110. URODZINY TEATRU

świętujemy z publicznością i gramy 
„Wesele” St. Wyspiańskiego w reżyserii 
R. Rychcika

17.10 TERROR
premiera studencko-nauczycielska, grana 
w zabytkowej Sali Sejmu Śląskiego. 
Na widzów czeka odtworzenie głośnego 
procesu sądowego z werdyktem zgodnym 
z głosami publiczności

24.10 KORFANTY
prapremiera nowego autorskiego 
spektaklu P. Wojcieszka, napisanego na 
zamówienie katowickiej sceny

10.11
12.11

PIĄTA STRONA ŚWIATA
nagradzane i kultowe już przedstawienie 
według prozy K. Kutza

21.10
22.10

9.12
10.12

WUJEK.81. CZARNA BALLADA  
muzyczny spektakl ze specjalnym 
udziałem rapera Miuosha i solistów 
Opery Śląskiej

Zapraszamy do teatru usytu-
owanego w sercu regionu, 

na  katowickim rynku, który ma po-
nadstuletnią historię, ale poprzez 
eksperymenty sceniczne nieustan-
nie przeżywa swoją młodość. W se-
zonie na publiczność czeka około 50 
różnych propozycji w każdym mie-
siącu: premier, spektakli, koncertów, 
dyskusji, wystaw, pokazów, warszta-
tów czy spotkań. Jesteśmy otwarci 
na międzynarodową współpracę, 
koprodukujemy spektakle z  innymi 
instytucjami, zapraszamy też do nas 
z pokazami cenionych twórców z eu-
ropejskich scen. Dodatkowo mamy 
w  ofercie spektakle z napisami po 
angielsku czy tłumaczone na język 
migowy. Prezentujemy dorobek pol-
skiej i  światowej literatury, zarówno 
klasycznej, jak i współczesnej, doko-
nując prapremierowych wykonań ta-
kich utworów jak np. „Ostatnie tango 
w Paryżu” R. Alleya, „Dubbing Street” 
P. Zelenki, „Morfina” S.  Twardocha 
czy „Muzułmany” Artura Pałygi. Te-
atr stara się spełniać rolę sceny naro-
dowej na Śląsku. W ostatnich latach 
swoje prapremiery miały tu dramaty 
napisane w gwarze śląskiej („Pol-
terabend” St. Mutza w  reż. T.  Bra-
deckiego i  wielokrotnie nagradzana 
na festiwalach „Piąta strona świata” 
K. Kutza w reż. R. Talarczyka). Od 
lat realizujemy również cykl „Śląsk 
święty/Śląsk przeklęty”, będący 
próbą artystycznego spojrzenia na 
wielokulturową problematykę regio-
nu i  związanych z nim ludzi. Do tej 
pory swoje prapremiery miały w nim 
spektakle: „Skazany na bluesa” 

P. Angermana i J. Kidawy-Błońskiego 
(reż. A. Jakubik), „W popielniczce dia-
ment” J. Roszkowskiego (reż. W. Pa-
tlewicz), „Morfina” S.  Twardocha 
(reż. E. Marciniak), „Western” A.  Pa-
łygi (reż. R. Talarczyk, R.  Urbacki) 
i  „Wujek.81. Czarna Ballada” (scen. 
i reż. R. Talarczyk). Zależy nam, by 
teatr nie był postrzegany tylko jako 
kolejna instytucja kultury. Chcemy, 
by była to przestrzeń publiczna. 
Miejsce, w którym mieszkańcy chęt-
nie się spotykają, rozmawiają, przy-
prowadzają tu kolejnych znajomych 
i przyjaciół, by się wzruszyć, poczuć 
radość lub sprowokować wzajemnie 
do burzliwej rozmowy.
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polska prapremiera 16.11.2017

JAK ODNIEŚĆ SUKCES W BIZNESIE, 
ZANADTO SIĘ NIE WYSILAJĄC 
MUSICAL (NIE TYLKO) DLA SZCZURÓW 
KORPORACYJNYCH

Tłumaczenie spektaklu: Jacek Mikołajczyk
Reżyseria:  Jacek Bończyk
Choreografia:  Jarosław Staniek

Od pucybuta do milionera? A może od 
czyściciela okien do prezesa biznesowej 
korporacji? W świecie przypominającym 
codzienność Dona Drapera z serialu „Mad 
Men” wszystko jest możliwe.

Młodemu, ambitnemu Finchowi wpada w ręce 
poradnik biznesowy zatytułowany: „Jak odnieść 
sukces w biznesie, zanadto się nie wysilając”. 
Postanawia wcielić w życie zapisane w nim 
porady. A są one… nietypowo szczere. Zamiast 
ciężkiej pracy i codziennego wysiłku autor 
stawia na spryt, brak skrupułów oraz znajomość 
specyficznych zasad rządzących korporacyjnym 
światkiem. Już wkrótce Finch rozpoczyna 
wędrówkę na szczyt. Zanim jednak pokona 
przeciwników i zostanie prezesem wielkiej firmy, 
będzie musiał nauczyć się poruszać w świecie 
rekinów biznesu, korporacyjnych szczurów i… 
seksownych sekretarek.

Chorzowska realizacja „Jak odnieść sukces…” 
będzie polską prapremierą musicalu. Autorem 
polskiego tłumaczenia spektaklu jest Jacek 
Mikołajczyk. Reżyserii podjął się Jacek Bończyk, 
choreografię przygotuje Jarosław Staniek, 
scenografię zaprojektuje Grzegorz Policiński, 
a kostiumy Dorota Roqueplo.

Sylwester 2017

BAL U CYGANA
KONCERT SYLWESTROWY 2017

Tego jeszcze nie było. 
W tym roku zapraszamy Państwa 
na koncert złożony z piosenek 
Jacka Cygana

Jacek Cygan, autor popularnych 
i lubianych przebojów 
śpiewanych przez całą 
plejadę polskich wokalistów, 
współpracował i nadal pracuje 
z najwybitniejszymi polskimi 
kompozytorami. Jacek Cygan 
zajmuje się również pisaniem 
scenariuszy i sztuk muzycznych. 
W tym roku napisał „Śpiewnik”, 
w którym w dowcipny sposób 
opowiada o kulisach powstania 
największych jego przebojów. 
My do tego dołożymy oprawę 
choreograficzną, orkiestrową 
i wokalną i przedstawimy Państwu 
kilkugodzinny koncert w wykonaniu 
całego zespołu Teatru Rozrywki.

Jak zwykle zaprosimy też do 
zabawy na dwóch parkietach, 
przygotujemy zimny i gorący 
poczęstunek wraz z napojami, 
ale przede wszystkim zapewnimy 
wspaniałą atmosferę na 
całą sylwestrową noc, tak by 
w szampańskich nastrojach 
przywitać Nowy Rok!
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Teatr Rozrywki | ul. Konopnickiej 1, 41-500 Chorzów
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POPRAWIAJĄ 
JAKOŚĆ ŻYCIA
Śląska Rzecz to jedyny w Polsce regionalny 
konkurs doceniający wysoką jakość wzorniczą 
oraz funkcjonalne i innowacyjne rozwiązania 
projektowe. Nagrody są przyznawane w trzech 
kategoriach: produkt, grafika użytkowa, 
usługa. W tej edycji nagrodzono kolekcję ubrań 
outdoorowych  – Pajak Sport Lange&Lange 
Capsule Collection,  identyfikację graficzną OFF 
Festivalu Katowice oraz system dynamicznej 
informacji parkingowej Parkanizer.  Przyznano też 
nagrody specjalne, a wśród laureatów znalazły się: 
system identyfikacji wizualnej w Wojewódzkim 
Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka, 
system informacji wizualnej dla budynku ASP 
w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50, krzesło 
i hoker Aldo dla Paged Meble oraz publikacje: „The 
Insects Project – Problems of Diacritic Design for 
Central European Languages” i „Kazusy. Prawo 
karne. Schematy rozwiązań. Komiksy”. – Wielu 
z naszych laureatów pozostaje nieco w cieniu, 
bo dobre i mądre projekty nie muszą być krzykliwe 
i rzucać się w oczy. Mają nam przede wszystkim 
ułatwiać nasze codzienne życie, poprawiając 
jego jakość – podsumowuje Lubomira Trojan, 
wicedyrektor Zamku Cieszyn, który zorganizował 
konkurs już po raz dwunasty. Laureatów i projekty 
zakwalifikowane do pokonkursowej wystawy 
będzie można zobaczyć podczas VII Europejskiego 
Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
odbywającego się  od 18 do 20 października 2017 
roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach. Informacje: www.zamekcieszyn.pl 

DYPLOMY Z POLSKI, CZECH, 
SŁOWACJI I WĘGIER

To już 16. edycja „Graduation Projects”, czyli 
przeglądu najlepszych prac dyplomowych 
z grafiki użytkowej i wzornictwa z Krajów 
Wyszehradzkich, do udziału w której zachęca 
Zamek Cieszyn, jeden ze współorganizatorów. 
Do przeglądu zgłaszane mogą być tylko prace 
dyplomowe obronione w szkołach krajów 
Grupy Wyszehradzkiej bądź przez obywateli 
Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier 
na uczelniach zagranicznych.  Dla większości 
autorów to pierwsza tak poważna prezentacja 
ich umiejętności i pomysłów, będąca 
przepustką do zawodowego życia. Historia 
przeglądu sięga 2001 roku, gdy narodził 
się pomysł publikacji prac dyplomowych 
na łamach kwartalnika „2+3D”. Wówczas 
był to jedynie przegląd redakcyjny. W 2006 
roku dołączył Zamek Cieszyn, organizując 
wystawy prac dyplomowych, najpierw w 
Cieszynie, później w innych miastach, również 
za granicą. Dyplomy były prezentowane m.in. 
w Pradze, Budapeszcie, Bratysławie, Berlinie, 
Tallinnie i Kownie. W 2010 roku do ekipy 
organizującej przegląd dołączyli partnerzy 
z Czech, Słowacji i Węgier, od tego roku 
grono to poszerzyło się o międzynarodowe 
centra designu: Hungarian Design Council, 
CZECHDESIGN i Slovak Design Center. 
Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 
31 października 2017 roku. Informacje, 
regulamin, formularz zgłoszeniowy można 
znaleźć na: graduationprojects.eu

do 22.10.2017

DIZAJN W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
MAMY PROBLEM?
Odpady w Polsce traktowane są jako kłopot, 
a nie potencjał. Na wysypiskach składujemy 70% 
z nich, co oznacza ponad 80 mln ton. Być może 
kluczem do rozwiązania tego problemu jest idea 
ich przetwarzania na nowe materiały. A co, jeśli 
udałoby się nam żyć, nie produkując żadnych 
śmieci? Wbrew pozorom jest to możliwe, o czym 
przekonuje wystawa prezentowana w Zamku 
Cieszyn. – Większość z pokazywanych projektów 
to składowe ekonomii cyrkularnej – nowej 
koncepcji ekonomicznej, która koncentruje się 
na nieprzerwanym, ponownym wykorzystywaniu 
zasobów – wyjaśniają Izabela Bołoz i Katarzyna 
Dorda, kuratorki wystawy. Można na niej zobaczyć 
m.in. dom z Brighton wybudowany całkowicie 
z odpadów, do stworzenia którego zużyto 20000 
szczoteczek do zębów, około 2 ton jeansów, 4000 
pudełek DVD, 2000 dyskietek, 4000 kaset VHS, 
2000 używanych kawałków wykładziny dywanowej 
i 500 dętek rowerowych. Inne przykłady? Prosty 
klimatyzator stworzony z panelu ze sztywnego 
materiału i plastikowych butelek, który chłodzi 
bez użycia prądu – jego prototypy były testowane 
w Bangladeszu podczas fali upałów. Albo Repair 
Café w Pile, będące miejscem, w którym najczęściej 
amatorzy, złote rączki i pasjonaci majsterkowania 
naprawiają najróżniejsze przedmioty, dzięki 
czemu nie trafiają na śmietnik. – Wybór projektów 
i inicjatyw ze świata i Polski dowodzi, że „śmieciowy 
problem” podpowiada ciekawe rozwiązania. 
Pozostaje pytanie, jak najlepiej z nich skorzystać? ZA
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Zamek Cieszyn | ul. Zamkowa 3 a, b, c, 43-400 Cieszyn

foto: Dominik Gajda foto: Marcelina Wróbel foto: Rafał Solińskifoto: Rafał Soliński

17.12.2017

ZAPROJEKTUJ ŚWIĘTA
Zamek Cieszyn

Inspirowane świątecznymi 
tradycjami spotkanie otwarte 
dla ludzi w każdym wieku. Do 
stałych punktów programu należy 
Konkurs na cieszyńskie ciasteczka, 
w którym oceniane są nie tylko 
tradycyjnie przygotowane wypieki, 
ale przewidziano także kategorię 
dla kulinarnych eksperymentatorów, 
poszukujących nowych smaków 
czy kształtów. Nie zabraknie też 
rodzinnych warsztatów pieczenia 
cieszyńskich ciasteczek oraz 
szycia karpi dla tych, którzy chcą 
mieć świątecznego karpia, ale… 
niekoniecznie chcą go zjeść.

więcej informacji 
www.zamekcieszyn.pl
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24 października | 19.30

KILAR, HADYNA – DWA 
SERCA, JEDEN ŚLĄSK
Centrum Kultury Katowice 
im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu Śląskiego 2, Katowice
impreza biletowana 

„Kilar, Hadyna – dwa serca, jeden 
Śląsk” – program dwuczęściowy, 
sceniczna prezentacja polskiej 
muzyki, pieśni oraz tańców ludowych 
i narodowych w interpretacji Wojciecha 
Kilara i Stanisława Hadyny. Połączenie 
tych dwóch wielkich nazwisk w jednym 
programie nie jest przypadkowe. 
Mimo iż nigdy się nie spotkali, i nie 
współpracowali ze sobą, wpływ Kilara 
i Hadyny na artystyczny kierunek 
Zespołu jest nieoceniony. Autorskiego 
wyboru utworów do programu dokonali 
wspólnie: Dyrektor Zespołu Zbigniew 
Cierniak i Kierownik Artystyczny 
Kazimierz Ratajczak.

22 października

BOGURODZICA

Kościół pw. św. Jana Pawła II 
w Kośmidrach, gm. Pawonków
ul. Szkolna, Pawonków
wstęp wolny

BOGURODZICA – jednoczęściowy 
koncert pieśni ku czci Matki 
Boskiej. Program tworzą 
najbardziej znane pieśni maryjne 
w opracowaniu Stanisława Hadyny, 
Romualda Twardowskiego, 
Janusza Stalmierskiego, Krzysztofa 
Dziewięckiego. Niezwykły klimat 
koncertu podkreślają recytacje 
poetyckich utworów Władysława 
Bełzy, Zygmunta Krasińskiego, 
Władysława Syrokomli, Kornela 
Ujejskiego oraz Juliana Tuwima. 

28 października 11 listopada  | 18.00

A TO POLSKA WŁAŚNIE
W RAMACH OBCHODÓW 
JUBILEUSZU 65-LECIA ZESPOŁU

A TO POLSKA WŁAŚNIE
KONCERT Z OKAZJI ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI

Dom Muzyki i Tańca
ul. gen. de Gaulle’a 17, Zabrze
impreza biletowana 

Pałac Kultury Zagłębia
pl. Wolności 1, Dąbrowa Górnicza
impreza biletowana 

„A to Polska właśnie” – koncert w całości oparty na polskiej muzyce, 
pieśniach oraz tańcach ludowych i narodowych. Artyści Zespołu 
„Śląsk” występują w kostiumach stylizowanych z regionów całego 
kraju. Przeważającą część tego programu stanowią kompozycje lub 
opracowania muzyczne Stanisława Hadyny oraz układy choreograficzne 
Elwiry Kamińskiej – duetu twórców potęgi Zespołu „Śląsk”. W programie 
znajdują się popularne utwory Stanisława Hadyny, takie jak: „Karolinka”, 
„Szła dzieweczka”, „Hej, te nasze góry”, „Ondraszek”, oraz opracowania 
muzyczne do takich tańców, jak: „Trojak”, „Taniec chustkowy”, „Kujawiak – 
Oberek”, „Krakowiak”, „Polonez – Mazur” i „Tańce górali podhalańskich”.
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więcej informacji 
www.zespolslask.pl

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. St. Hadyny | ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
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