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Jest coś iście diabelskiego 
w słynnej biblijnej frazie o czynie-
niu sobie ziemi poddaną. Spro-
wadza się ona bowiem nie tyle do 
pochwały pracy, co apologii bez-
granicznej i chciwej ekspansji, 
prowadzącej do instrumentaliza-
cji samego człowieka. Ucieleśnie-
niem takich motywacji jest m.in. 
fabryka, która poprzez właściwą 
sobie mechanizację odczarowuje 
i zubaża życie społeczne, prze-
rabiając pracowników na  narzę-
dzia własnych narzędzi. Fabryka 
rządzi się rytmem odtwórczości. 
Walter Benjamin trafnie diagno-
zował zagrożenia płynące ze 
strony technicznej reprodukcji 
Zachodu u schyłku lat 30. XX wie-
ku. Niemiecki myśliciel, anali-
zując symbiozę obszaru sztuki 
z gwałtownym postępem techno-
logicznym, przewidywał masowy 
dyktat reproduktywności, której 
dystrybucja nie posiada czaso-
wo-przestrzennych ograniczeń. 
Była to zapowiedź obłędnego 
świata obrazów-kopii, tak chętnie 
dzisiaj reprodukowanych, prze-
twarzanych i powielanych. 

W dramatycznych zwrotach hi-
storii Śląska przemysł zagościł 
na stałe. Sądzę jednak, że współ-
czesna śląskość to coś więcej 

niż upadające górnictwo, stare 
familoki i „egzotyczna godka”. 
Śląsk bardzo się zmienia, a jed-
nym z jego niezbywalnych skład-
ników metamorfozy jest kultura. 
Jeśli nie chcemy zasklepiać się 
w monokulturowych wzorcach, 
często wykorzystywanych przez 
propagandę polityczną, należy 
rozwijać dialog, a nawet polilog – 
równoprawność wielu dialogów. 
W moim przekonaniu kultura jest 
napędzana przez kierujący nią we-
wnętrzny paradoks polegający na 
konserwowaniu różnorodności. 
Wówczas dopiero nabiera zdrowe-
go wigoru, pozwalając nam – jako 
wspólnocie – przetrwać i stale za-
czarowywać odczarowane. Wyra-
żamy nadzieję, że tematy zawar-
te w tym numerze Regionalnego 
Informatora Kulturalnego są tego 
najlepszym przykładem. 

Od tego wydania wprowadzamy 
nowe rubryki. Pierwsza – NASZ 
GOŚĆ – prezentuje osobę, in-
stytucję lub wydarzenie, które 
uznaliśmy za istotne dla kultury 
województwa śląskiego. Druga 
rubryka, nazwana INFO z Regio-
nu, przedstawia wybrane przez 
naszych reporterów zapowiedzi 
wydarzeń kulturalnych z bieżące-
go kwartału. 
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WIECZÓR Z VINCENTEM 
SPOTKANIE Z REALIZATORAMI FILMU 
DOROTĄ KOBIELĄ I HUGH WELCHMANEM

zapraszają 
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
Instytucja Filmowa Silesia Film

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach | godz. 16.00
Kinoteatr Rialto w Katowicach | godz. 19.00 
spotkanie poprzedzi projekcja filmu „Twój Vincent”
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Rok 2017 obfitował w wyda-
rzenia, których oddziaływanie 
na krajobraz kulturowy regionu, 

jego atrakcyjność oraz świadomość 
niesamowitego bogactwa dziedzictwa 
województwa śląskiego jest dopraw-
dy nie do przecenienia. Zespół dwu-
dziestu ośmiu tarnogórskich obiektów 
związanych z historią górnośląskiego 
górnictwa został pierwszym reprezen-
tantem województwa na prestiżowej li-
ście światowego dziedzictwa UNESCO. 
Na krajowej liście pomników historii 
zameldowała się gliwicka Radiosta-
cja, podczas gdy Muzeum Górnictwa 
Węglowego, współprowadzone przez 
samorząd województwa, uruchomiło 
kolejną spektakularną podziemną trasę 
turystyczną, sprawiając, że oferta Za-
brza świeci coraz jaśniejszym blaskiem 
na mapie światowego dziedzictwa 
industrialnego. Obchody Roku Refor-
macji w województwie śląskim przypo-
mniały o wielokonfesyjnym Śląsku i roli 
protestantów w rozwoju regionu impo-
nującą liczbą konferencji naukowych, 
wydawnictw, wystaw, wycieczek, kon-
certów. Muzeum Śląskie wzbogaciło 
się o dwie wystawy stałe, a tym samym 
udostępniło zwiedzającym kolejne zre-
witalizowane obiekty dawnej kopalni 
Katowice – stolarnię i łaźnię. Nie spo-

sób nie wspomnieć o  nowej instytucji 
prowadzonej przez samorząd woje-
wództwa. Regionalny Instytut Kultury, 
bo o nim mowa, śmiało rzucił wyzwa-
nie pechowi, jak się okazało – skutecz-
nie, i 13 października o godzinie 13.13 
zainaugurował działalność w nowej 
siedzibie w samym sercu Katowic, na 
Teatralnej 4. Ostatni kwartał minionego 
roku również dostarczył  optymistycz-
nych przesłanek zapowiadających, że 
festiwal dobrych i  ważnych wiadomo-
ści będzie kontynuowany w roku 2018.  
Myślę o efekcie wniosku dotacyjnego 
złożonego przez Muzeum Górnictwa 
Węglowego – 58 milionach złotych 
z  Europejskiego Funduszu Gospodar-
czego, które trafią do Zabrza i Chorzo-
wa, umożliwiając kilka inwestycji, z któ-
rych szczególnie chorzowska zasługuje 
na kilka słów komentarza. Dzięki 17 mi-
lionom złotych w Chorzowie w  budyn-
kach elektrowni i budynku nadszybia 
szybu hutniczego dawnej Huty Królew-
skiej do roku 2019 powstanie Muzeum 
Hutnictwa. Ta informacja jest ważna, 
dla mnie również osobiście, z co naj-
mniej dwóch powodów. Po pierwsze, 
często zapominamy o dziedzictwie hut-
niczym naszego regionu, koncentrując 
się na górnictwie. Pamiętajmy jednak, 
że to właśnie hutnictwo było „matką” 

przemysłu na  naszym terenie, branżą 
stymulującą rozwój górnictwa, z któ-
rym przez ponad dwieście lat tworzyła 
panoramę jednego z wielkich europej-
skich przemysłów. Zabytki i ślady hut 
z różnych etapów jego rozwoju zlokali-
zowane są, w przeciwieństwie do gór-
nictwa, we wszystkich subregionach 
obecnego województwa śląskiego – na 
Śląsku, w Zagłębiu, ziemi częstochow-
skiej, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. 
Jest to więc ta z industrialnych historii, 
która łączy nas po prostu – bez stoso-
wania dodatkowych zabiegów interpre-
tacyjnych i fabularyzacyjnych.  Wspo-
mnijmy również Officinę ferrarię, poemat 
Walentego Roździeńskiego, notabene 
ewangelika, która do dziś pozostając 
jedną z najważniejszych pozycji literac-
kich dotyczących przemysłu i dziejów 
naszego regionu, udowadnia również 
prawie pięćsetletnią ciągłość tradycji 
hutniczej na naszych ziemiach. Jak się 
to ma do stanu zachowania zasobów 
dziedzictwa w tym obszarze? Z kolej-
nych hut znikających z powierzchni 
ziemi nie zostaje przysłowiowy kamień 
na kamieniu, czego dobrym przykładem 
jest siemianowicka Huta Laura. Przepa-
dają artefakty, milkną niezapisywane 
opowieści – o  pracy, ludzkiej kreatyw-
ności, rozwoju, wielkich przemysłowych 
rodach, które na górnictwie i hutnictwie 
budowały swoją ekonomiczną i towa-
rzyską europejską pozycję. Dziedzictwo 
materialne hut, o niematerialnym nie 
wspominając, przepada bezpowrotnie 
– nieopowiedziane, nieudokumentowa-
ne, pozbawione interpretacji. Regional-
ny Instytut Kultury zainicjował w roku 
2017 projekt Ślady Ognia, który próbuje 
podjąć wyzwanie rzucone wymazującej 
hutnictwo z naszej przestrzeni rzeczy-

wistości. Muzeum Hutnictwa w  Cho-
rzowie może być z kolei miejscem, 
które efekty pracy pasjonatów i  bada-
czy trwale zabezpieczy i pozwoli im wy-
brzmieć w  przestrzeniach ekspozycyj-
nych, sprawiając, że hutnictwo na dobre 
powróci do gry z industrialną pamięcią. 
Drugą istotną dla mnie rzeczą jest szan-
sa dalszego rozwoju Szlaku Zabytków 
Techniki, którą niesie perspektywa uru-
chomienia muzeum. Hutnictwo na szla-
ku reprezentują w tej chwili dwa obiekty 
– szopienicka Walcownia Cynku i czę-
ściowo siemianowicki Park Tradycji. 
Elektrownia chorzowskiej Huty Królew-
skiej, która już dwukrotnie była obiek-
tem zaprzyjaźnionym Szlaku Zabytków 
Techniki, goszcząc tłumy odwiedzają-
cych podczas kolejnych Industriad, jest 
naturalnym kandydatem do dołącze-
nia do szlaku, a tym samym trwałego 
znaczącego wzbogacenia hutniczego 
wątku jego przemysłowych historii.  Po-
zostaje trzymać kciuki za powodzenie 
tej inwestycji, życząc nowej jednostce, 
aby udało jej się zgromadzić jak naj-
więcej wartościowych, oryginalnych 
eksponatów, w tym produktów dawnej 
Huty Królewskiej. O zainteresowanie 
i  frekwencję jestem spokojny. Marząc, 
zerkam jeszcze w stronę sąsiadującej 
z  elektrownią elektrostalowni, wyobra-
żając sobie, że otwarcie muzeum sta-
nie się ważnym impulsem rozwojowym, 
który również jej zapewni drugie długie 
i radosne życie.

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

1/2018

SZLAKIEM SREBRA, 
ŚLADEM OGNIA
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regiony konkurują ze sobą w global-
nym układzie terytorialnym, w której 
liczy się to, kto przyciągnie kapitał, 
zainteresuje inwestora i przekona, 
że powinno się zainwestować, ten 
wygrywa, musimy poważnie zająć 
się wspólną promocją. Małe gminy 
samodzielnie nie mają ani pieniędzy, 
ani możliwości przyciągnięcia inwe-
storów na taką skalę, jak może to zro-
bić metropolia. Metropolia jest zatem 
przede wszystkim szansą dla małych 
gmin. Musi być wdrożona wspólna 
strategia, odzwierciedlająca interesy 
wszystkich aktorów. 

Czy Pana zdaniem istnieje obawa 
większego wzmocnienia prężnych 
ośrodków, tego tzw. city, kosztem 
małych, ze słabymi perspektywami 
rozwoju? 
Bardzo niedobrze by się stało,  gdyby 
działania metropolii nie uwzględnia-
ły interesów mniejszych gmin. Musi 
nastąpić consensus i uszanowanie 
mniejszych, mniej znanych ośrodków,  
co nie oznacza bynajmniej – mniej 
ważnych. Interesy wszystkich aktorów  
na tej scenie powinny być uzgodnione. 
To na pewno nie jest i nie będzie łatwe, 
bo przykłady takiej konkurencyjno-
ści mamy już w regionie – chociażby 
pomiędzy Katowicami a Gliwicami 
w kwestii Spodka i budowy Podium. 

Jaki wpływ może mieć metropolia 
na kulturę? 
Jeżeli będzie mądra strategia wspól-
nych działań, to możemy liczyć na 
wsparcie tych wydarzeń i inicjatyw, 
które dotąd nie mają dużej siły prze-
bicia. W małych ośrodkach dzieją 
się wydarzenia bardzo interesujące. 

METROPOLIA
KORZYŚCI

Małe gminy 
samodzielnie nie mają ani 
pieniędzy, ani możliwości 
przyciągnięcia inwestorów 
na taką skalę, jak może to 
zrobić metropolia

BOŻENA FERDYN-JANIK: 
Śląsk jest metropolią – brzmi dum-
nie. Zdaniem Pana Profesora, co 
może z tego wyniknąć?  Jaka powin-
na być metropolia śląsko-zagłębiow-
ska w wersji optymistycznej? 

DR HAB. TOMASZ NAWROCKI: 
Z natury jestem raczej pesymistą 
[śmiech], zresztą sam proces two-
rzenia metropolii także nie napawa 
optymizmem. Niedobrze się stało, że 
partykularne interesy brały górę nad 
merytorycznymi. Jeżeli nadal metro-
polia będzie rozgrywana tak, jak na 
starcie, chociażby z obsadą stano-
wisk, to nie najlepiej rokuje na przy-
szłość. Mam nadzieję, że z tej lekcji 
wszyscy wyciągną odpowiednie wnio-
ski. Prawda jest jedna: miasta tworzą-
ce metropolie funkcjonują lepiej od 
tych samodzielnych. To potwierdzają 
badania. Tak się dzieje w Europie. 

Związek metropolitalny będzie wy-
pełniał kilka bardzo ważnych zadań. 
Zajmie się m.in. kształtowaniem ładu 
przestrzennego, integracją transpor-
tu zbiorowego, drogami, ale także 
promocją całej metropolii. 
Jest to rzeczą konieczną, bo dotych-
czasowe doświadczenia w zakresie 
promocji chociażby Katowic wska-
zują, że indywidualne działania nie 
przynoszą odpowiednich efektów. I 
to pomimo dużych nakładów finan-
sowych. Tu rządzi zasada: większy 
może więcej, ma większą siłę prze-
bicia i większe środki finansowe. Je-
żeli Katowice, Sosnowiec czy Gliwice 
jakoś sobie z promocją poradzą, to 
dużo trudniej będzie w przypadku 
małych gmin. W  sytuacji, w której 

WYWIADY | dr hab. Tomasz Nawrocki
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Ważne, aby informacja o nich docie-
rała do otoczenia, również do dużych 
ośrodków. Stąd niezmiernie istotny 
jest sprawny obieg informacji. To na 
pewno zadanie dla metropolii. Druga 
kwestia – nie może być też tak, że wy-
prawa na drugi koniec metropolii trwa 
tak długo jak wyprawa do Warszawy. 
Ważne jest usprawnienie systemów 
transportu i wprowadzenie wspólnego 
biletu, skoordynowanych rozkładów 
itp.  Nie wszystkie wydarzenia muszą 
się koncentrować w największych 
miastach. Oczywiście, że opery czy 
teatru nie zbudujemy w  Bojszowach 
czy Radzionkowie, ale możemy wspie-
rać lokalne inicjatywy i pomóc im się 
rozwijać. 

Nasza metropolia może stać się kon-
kurencyjną w stosunku do liczących 
się ośrodków w kraju? 
Jeżeli się zjednoczymy, to możemy 
być silniejszym aktorem na sce-
nie krajowej. Póki co ani Katowice, 
ani miasta śląskie takowym nie są. 
W rankingu metropolii światowych 
pierwszej kategorii znalazła się jedy-
nie Warszawa, i to na bardzo dalekim, 
bo 27. miejscu. Ważną rolę w Polsce, 
oprócz Warszawy,  odgrywają trzy 
ośrodki: Wrocław, Kraków i Poznań. 
Zatem działania związku powinny 
pójść w kierunku pozyskania dużych 
firm, inwestycji i wielkich wydarzeń. 
Tak by silniej zaistnieć. 

dr hab. Tomasz Nawrocki
 – dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach

Z tych doświadczeń, które już za 
nami – czy jest szansa na harmonij-
ną współpracę w ramach metropolii? 
Dogadamy się? 
Nie mamy wyjścia. Musimy. Jeżeli 
się nie dogadamy, wszyscy stracimy. 
Wszak mieszkańcy oczekują po metro-
polii, która tak długo się rodziła, popra-
wy warunków życia i funkcjonowania. 

Sporo mówi się ostatnio o siedzibie 
metropolii – gdzie ona powinna być? 
Moim zdaniem lokalizacja siedziby nie 
jest priorytetem. Z jednej strony natu-
ralnym jest, że stolicą metropolii wi-
nien być ośrodek centralny. Z  drugiej 
strony – mamy obecnie tendencję de-
centralizacji i przenoszenia urzędów 
centralnych w tzw. teren. Zatem nie 
załamywałbym rąk,  gdyby siedziba 
była w mniejszym ośrodku aglomera-
cji, ale dogodnie skomunikowanym. 
To jest bezwzględny warunek. Nakła-
da się tu jeszcze inna sprawa – nie-
stety, stało się tak, że Katowice  zro-
biły bardzo wiele, aby zniechęcić inne 
gminy do siebie i z tej niezręczności 
Katowic w rozwiązywaniu kwestii me-
tropolii wynika również ta rozwijają-
ca się dyskusja o lokalizacji siedziby. 
Pamiętajmy jednak o tym, że prestiżu 
metropolii nie będzie kreowała siedzi-
ba, ale działania zarządzających. I tak 
naprawdę to od nich zależy, czy będzie 
sukces, czy kolejna nieudana próba, 
z której nic albo niewiele wynika. 

WYWIADY | dr hab. Tomasz Nawrocki
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aforyzmów dzieła plastyczne. Najpierw 
studenci i doktoranci, co zostało po-
kazane na wystawie „Ślōnski Kafka” 
w Galerii Szyb Wilson w kwietniu 2016 
roku i  uwiecznione w unikatowym al-
bumie. W tym roku uczyniło to 130 
najwybitniejszych artystów współcze-
snych, a  jednocześnie wykładowców 
na uczelniach artystycznych. Wysta-
wa „Kafka – przełamywanie granic” na 
przełomie października i listopada br. 
gościła w  Galerii Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia” w Czeladzi i będzie pere-
grynowała przez cały rok 2018 – także 
po Śląsku. Towarzyszy jej niezwykły al-
bum zawierający wszystkie te obiekty 
plastyczne, a do tego kilkadziesiąt spe-
cjalnie stworzonych portretów Franza 
Kafki. No i oczywiście aforyzmy w nie-
mieckim oryginale, po polsku i po ślą-

sku. Żeby dokonać tego tłumaczenia, 
musiałem się uciec do swoistej arche-
ologii językowej…

„Nie zamieszkuje się w kraju, mieszka 
się w języku. Ojczyzna to właśnie to, 
nic innego” (tłum. K. Jarosz) – w dzie-
le „Wyznania i anatemy” napisał Emil 
Cioran. Wybitny rumuński intelektu-
alista, blisko związany towarzysko 
i  duchowo z innymi znakomitościami 
bukareszteńskiego środowiska uni-
wersyteckiego, wielkimi umysłowo-
ściami: Nae Ionescu i Mirceą Eliade, 
w 1937 roku wyjechał do Francji. Roz-
stał się ze swoją ojczyzną podwójnie. 
Opuścił miejsce i opuścił mowę. Stał 
się jednocześnie podwójnie obcym. 
(Zbigniewa Bajka przez wiele lat ab-
sorbowały poszukiwania i oswajanie 
obcego, a  właściwie Obcego, którego 
definiował  podczas następujących po 
sobie artystycznych działań: Obcego 
w sobie i  Obcego w każdym – wzią-
łem onegdaj udział w tych poszukiwa-
niach i oswajaniu, szperając wnikliwie 
w sobie i w swojej mowie. Mowach?) 
Cioran był w obcym miejscu wśród ob-
cych ludzi. I znalazł się również w ob-
cej mowie, którą z pasją, by nie rzec: 
z wściekłością, starał się przyswoić 
i oswoić. Udało mu się to w stopniu 
godnym wirtuoza, który osiąga szczy-
ty maestrii. Zatem znalazł się w nowej 
ojczyźnie, zdaje się bez tęsknoty za 
starą. Czy była ona dla niego prze-
strzenią wolności, czy może klatką? 
Nową klatką? Starą klatką? Inną klat-
ką? Wieczną klatką?

Aforyzmy przetłumaczyłem na język, 
w którym do szóstego roku życia pro-
wadziłem wszystkie rozmowy, a po-
tem tylko niektóre, a jeszcze później 
w znacznym stopniu go zapomniałem. 

To nie jest mowa, za pomocą której 
porozumiewają się Ślązacy w codzien-
nych rozmowach dzisiaj; mowa będą-
ca dalekim i niedoskonałym echem 
tamtej. To jest język, którym posługi-
wano się na Górnym Śląsku wtedy, gdy 
Kafka pisał swoje aforyzmy.

„Wobec języka czujemy się nieswojo; 
wrażenie to niczym nie różni się od tego, 
jakie wzbudza w nas rzeczywistość” 
(tłum K. Jarosz) – napisał Emil Cioran 
w „Pokusie istnienia”. Zatem ta nieznana 
mowa może się okazać dla niewolnika 
czymś niepewnym, kłopotliwym, budzą-
cym lęk; podobnie jak przestrzeń moż-
liwej, lecz nieznanej wolności. Zatem 
klatka, w której tkwi, wydać się może 
całkiem przyjazną, oswojoną, swojską 
w zetknięciu z nieznaną i niezrozumiałą 
wolnością. Bowiem dyskomfort wynika-
jący z bycia w języku tworzy dyskomfort 
miejsca i odwrotnie. Dlatego wuj Tom – 
„dobry niewolnik” – mógł się czuć szczę-
śliwym „u dobrego pana”. Wszak znako-
micie potrafili się porozumieć w języku, 
który obaj tak dobrze znali…

Mój język umarł. A może właśnie umie-
ra? A może jest w stanie śmierci klinicz-
nej? Albo śpiączki? Albo po prostu cho-
ruje? W każdym bądź razie nie można 
być pewnym jego powrotu do zdrowia. 
Nie można też być przeświadczonym, 
że nie odżyje w nowym rozkwicie. Wie-
rzę, że największa literatura, przełożona 
na ów dotąd tylko plebejski, do niedaw-
na tylko mówiony język, jest dobrym le-
karzem dla niego. Muszę w to wierzyć, 
bo inaczej po co bym się tym trudził?

Proza Franza Kafki w języku ślą-
skim? Dlaczego nie spróbować? 
Tak właśnie pomyślałem, gdy 

prof. Zbigniew Bajek z krakowskiej 
ASP zwrócił się do mnie z propozycją 
przetłumaczenia na śląski kilkunastu 
aforyzmów genialnego pisarza na po-
trzeby performanceʼu rozpisanego na 
wiele odsłon i postaci, a mierzącego się 
przy pomocy środków artystycznych 
z pojęciem wolności. Ten śląski język, 
oficjalnie nieuznawany – podobnie jak 
śląska narodowość – współgrał z roz-
trząsanym dylematem, paradygmatem, 
toposem etc., etc. wolności. Potem 
trzeba było jeszcze przetłumaczyć po-
zostałych niespełna sto aforyzmów, 
a  potem jeszcze wszystkie je przeło-
żyć na polski. Później artyści z całej 
Polski i z zagranicy stworzyli do tych 

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

KAFKA PO ŚLŌNSKU 
BRZMI TAK PIĘKNIE, 
JAK WOLNOŚĆ...

| foto: Arkadiusz Gola
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i tak muszą zostać – choćby symbo-
licznie – zniszczone?

By odpowiedzieć na to pytanie, na-
leży zastanowić się nad tym, co wy-
darzyło się przez ostatnie dwa lata 
– a niewątpliwie coś się stało. Kiedy 
w 2015 roku pracowałem nad swo-
ją pierwszą powieścią utrzymaną 
w  klimatach postapokaliptycznych, 
nie wyobrażałem sobie jeszcze uczy-
nienia z Katowic głównej areny wy-
darzeń. Oczywiście miasto pojawiło 
się w książce, ale raczej epizodycz-
nie. Dlaczego? Ponieważ było w nim 
coś nieoswojonego przez literatu-
rę, film czy seriale. Mimo swojego 
przemysłowego i kopalnianego ro-
dowodu nigdy nie doczekaliśmy się 
tekstu kultury na miarę słynnej Nocy 
żywych trupów George’a A. Romero, 
która rozgrywa się w Pittsburghu, 
a więc w  jakimś sensie amerykań-
skim odpowiedniku Katowic. Jeśli 
już jakiś film o śmierci kojarzy się ze 
stolicą Śląska, jest to raczej Śmierć 
jak kromka chleba Kazimierza Kutza. 
Być może dlatego, jak wielu twór-
ców, zdecydowałem się na Warsza-
wę, której brakuje jakiejś szczególnej 
magii, ale – podobnie jak Kraków czy 
Wrocław – przedstawiana była w po-
wieściach, filmach i serialach już tyle 
razy, że wydawała się bezpiecznym 
i „naturalnym” wyborem.

Z perspektywy czasu uznałem tę 
decyzję za błąd i dlatego drugą po-
wieść osadziłem już niemal w całości 
w Katowicach, a dokładniej moich 
rodzinnych Ligocie i Panewnikach. 
Nie wiem, co na tym zaważyło – być 
może wspomniana praca Jakuba Ko-
walczyka, która zrobiła na mnie spo-

re wrażenie na początku 2016 roku. 
A być może konsekwentne, choć po-
wolne „odczarowywanie” wizerunku 
Katowic, które przekonuje, że można 
na nie patrzeć z nieco innej perspek-
tywy niż dotychczas. A jeszcze nie-
dawno to nie było takie oczywiste 
– w 2011 roku, gdy stolica aglome-
racji ubiegała się o tytuł Europejskiej 
Stolicy Kultury, „Gazeta Wyborcza” 
namawiała czytelników do „odkry-
wania książek o Katowicach” i prze-
konywała, że takie naprawdę istnieją 
– zupełnie jakby chodziło o zjawiska 
nadprzyrodzone. 

W ostatnich latach jednak coś się 
zmienia. Był Drach Szczepana Twar-
docha, który częściowo rozgrywał się 
na terenie Katowic, niedawno wyszła 
także głośna powieść Wojciecha Mi-
łoszowskiego Inwazja, w której miasto 
niszczone jest w trakcie tytułowego 
rosyjskiego najazdu na Polskę. Jest 
też powieść dla dzieci Artura Pacuły 
Gdzie jest skrzynia z karabinami, której 
akcja osadzona jest również w  stoli-
cy Śląska. To jednak wciąż mało, na 
co niewątpliwy wpływ ma pokutują-
ce wśród polskiego społeczeństwa 
i twórców „odczarowane” w ostatnich 
dekadach oblicze Katowic znane ze 
wspomnianej już Śmierci jak kromka 
chleba lub – co gorsza – serialu Świę-
ta wojna.

A przecież Katowice to gotowe sce-
nariusze filmów i pomysły na książ-
kę. Postindustrialny potencjał? Wy-
marzona arena wydarzeń kolejnej 
powieści osadzonej w uniwersum 
Metro 2033 albo filmu science fiction 
– podobno zresztą amerykańscy 
producenci filmowi w latach osiem-

znaczeniu, czyli o odsłonięcie, zrzuce-
nie zasłony i objawienie prawdziwego 
oblicza Katowic.

Zacznijmy jednak od przyjętej z nie-
zwykłym entuzjazmem akcji sprzed 
roku, w ramach której władze miasta, 
w tym jego prezydent, obiecały spró-
bować przekonać twórców filmo-
wych Transformersów do zniszczenia 
Katowic w kolejnej odsłonie serii. Wi-
zję tę zresztą zmaterializował nieco 
wcześniej Jakub Kowalczyk, ilustra-
tor z Jaworzna, który przedstawił 
postapokaliptyczne gruzy Spodka 
i centrum stolicy aglomeracji na jed-
nej ze swoich klimatycznych prac. 
Skąd te pomysły i obrazy? I czy 
oznaczają one, że mimo wszystkich 
zmian w naszym mieście Katowice 

Niezwykle popularne i powraca-
jące z każdym kolejnym rokiem 
ze zdwojoną siłą wizje posta-

pokaliptyczne w powieściach, filmach 
i grach komputerowych utwierdza-
ją mnie w przekonaniu, że żyjemy 
w świecie, którego mamy dość i który 
potrzebuje zmiany. Czasami nawet 
przemiany poprzedzonej niemal zu-
pełnym starciem z powierzchni ziemi 
naszych miast. Co ciekawe, chociaż 
Katowice przeszły w ostatnich latach 
całkowitą metamorfozę i w niczym 
nie przypominają już dawnego indu-
strialnego truciciela powietrza, także 
śląscy twórcy i mieszkańcy miasta 
coraz częściej fantazjują o zniszcze-
niu stolicy aglomeracji. Ale w tym 
przypadku chodzi chyba o coś inne-
go. O apokalipsę w jej dosłownym 

KATOWICKA 
(post)APOKALIPSA
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Digitalizacja to proces, który pole-
ga na przeniesieniu treści analo-
gowej na cyfrową. Służy zabez-

pieczeniu cennych zbiorów w  formie 
cyfrowej, a następnie udostępnianiu 
ich w internecie. Konsorcjum insty-
tucji kultury w ramach Śląskiego Digi-
tarium pomiędzy 2018 a 2022 rokiem 
stworzy wspomniany system i zajmie 
się cyfryzacją materialnego i niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego 
regionu. Zbiory zostaną nieodpłatnie 
udostępnione wszystkim zaintereso-
wanym w przystępnym serwisie inter-
netowym. Serwis ten pozwoli na ich 
swobodne przeglądanie, katalogowa-
nie, a także na budowanie indywidual-
nych kolekcji.

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach 
swoją misję w Śląskim Digitarium zrealizu-
je za pomocą Mobilnego Centrum Digi-
talizacji – wyspecjalizowanej pracowni, 
dzięki której będzie można wykonać pra-
ce digitalizacyjne w dowolnym miejscu na 
mapie województwa śląskiego.

Mobilna Pracownia Digitalizacji 
pozwoli przenieść do przestrze-
ni cyfrowej zabytkowe obiekty 
– przedmioty i  budynki, artefak-
ty, a  także archiwalne zasoby pi-
śmiennicze – książki, czasopisma 
czy też gazety. Co istotne – w cen-
trum zainteresowania pracowni są 
nie tylko przedmioty, ale również 
energia przejawiająca się w  spo-
łecznościach lokalnych. Na terenie 
całego województwa wciąż w wie-
lu miejscach kultywowane są tra-
dycyjne zwyczaje i  obrzędy, które 
świadczą o wyjątkowości regio-
nu. Celem mobilnej pracowni bę-
dzie ich rejestracja, dokumentacja 
i upowszechnianie.

Projekt koordynowany przez Biblio-
tekę Śląską otrzymał finansowanie 
ze środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego w ramach działania 2.1. 
Wsparcie rozwoju cyfrowych usług 
publicznych.

Śląskie Digitarium to 
wspólna inicjatywa 
Biblioteki Śląskiej, 
Instytucji Filmowej 
„Silesia-Film”, 
Regionalnego Instytutu 
Kultury w Katowicach 
oraz Opery Śląskiej, której 
celem jest digitalizacja, 
udostępnienie 
i upowszechnienie 
zasobów kultury 
województwa 
śląskiego w ramach 
kompleksowego, 
spójnego systemu – 
propozycji unikatowej 
w skali europejskiej. 

ŚLĄSKIE DIGITARIUM

dziesiątych, patrząc na zalane desz-
czem miasto, uznali, że można byłoby 
w nim nakręcić Łowcę androidów bez 
jakichkolwiek dekoracji. Wielokultu-
rowa przeszłość z wolnomularzami 
w  tle i unikatowymi lokacjami takimi 
jak Nikiszowiec czy Giszowiec? Czy 
to aż nie prosi się o kryminalną serię 
w stylu Eberharda Mocka albo filmo-
wy dreszczowiec? Współczesna, no-
woczesna i zielona odsłona? 

Dlaczego nie miałaby się stać miej-
scem akcji komedii romantycznej 
albo dramatu? Być może jednak, by 
to dostrzec, najpierw rzeczywiście 
trzeba zdjąć zasłonę dotychczaso-
wego wyobrażenia o stolicy Śląska 
poprzez jej całkowite symboliczne 
zniszczenie. Nie pozostaje nam więc 
nic innego, jak czekać na przybycie 
Megatrona i Decepticonów w nowej 
odsłonie Transformersów…

dr Mikołaj Marcela
– adiunkt w Zakładzie Historii Literatury 
Poromantycznej Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach; znawca 
posthumanizmu i miłośnik popkultury; 
autor książek: Monstruarium nowoczesne, 
Niemartwi, ciała wasze jak chleb oraz 
Bycie w śmierci. Athanatopia

Łukasz Dziuba
– specjalista ds. Obserwatorium 
Kultury w Regionalnym Instytucie 
Kultury w Katowicach
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MICHAŁ SIKORA: 
Jak Pan Prezydent ocenia kondycję 
kultury w Dąbrowie Górniczej?

ZBIGNIEW PODRAZA: 
Kultura dąbrowska ma się dobrze. 
Przez cały rok w naszym mieście 
odbywają się liczne wydarzenia kul-
turalne, które angażują mieszkańców 
w różnym wieku. Są wśród nich im-
prezy masowe, jak Dni Dąbrowy Gór-
niczej, Festiwal Orkiestr Dętych, Noc 
Muzeów, Noc Bibliotek, Letnie Kino 
Plenerowe, festiwale folklorystyczne, 
koncerty nad Pogorią czy Dąbrowska 
Ściema Kabaretowa. Organizujemy 
też wydarzenia bardziej wyszukane, 
adresowane do konkretnego odbior-
cy, jak Konkurs Muzyczny im. Michała 
Spisaka, Dąbrowski Festiwal Kultury 
ZagłębieWood, prestiżowe wystawy, 
spotkania z pisarzami. W Dąbrowie 

nas ulica 3  Maja czy teren Fabryki 
Pełnej Życia. A ponieważ w przyszłym 
roku świętujemy setną rocznicę odzy-
skania niepodległości, już teraz planu-
jemy wiele działań z tym związanych. 
W 1918 roku Dąbrowa Górnicza była 
ważnym miejscem na mapie polskich 
miast wybijających się na niepod-
ległość. Zamierzamy o tym przypo-
mnieć i odpowiednio uczcić.

Czego należy życzyć Pałacowi Kultu-
ry Zagłębia z okazji jubileuszu sześć-
dziesięciolecia? 
Pałac Kultury Zagłębia, jako instytu-
cja kultury, ma niezwykle duży poten-
cjał w naszym regionie. Ważne, aby 
zarządzający nią potrafili właściwie 
wykorzystać te możliwości. Dwa naj-

ważniejsze kierunki, które Pałac powi-
nien rozwijać, to z pewnością rozsze-
rzanie oferty dla seniorów i zadbanie 
o młodzież, by nie stracić tych najcen-
niejszych odbiorców kultury. W tym 
roku zainaugurowany został ciekawy 
projekt „Dąbrowa łączy pokolenia”. 
Z  jednej strony otwierający osobom 
po 50. roku życia dostęp do najciekaw-
szych wydarzeń kulturalnych w atrak-
cyjnych cenach, z drugiej – integrujący 
pokolenia. Jeśli chodzi zaś o młodych, 
jest coś, na co warto zwrócić uwagę. 
To projekt „Piwnica”, ukazujący mło-
de oblicze polskiej sceny muzycznej. 
Mam nadzieję, że będzie się rozwijał, 
utrzymując swój wysoki poziom arty-
styczny i świeżość. 

dużo się dzieje. Chcemy jednak, aby 
było lepiej. Dlatego wciąż pracujemy 
nad atrakcyjną ofertą dla mieszkań-
ców. Dąbrowianie mają dobry gust. 
Stąd wywodzi się wielu niezłych arty-
stów i utalentowanych ludzi. Mam na-
dzieję, że nasze pomysły spotkają się 
z szerokim odzewem.

Czy dąbrowski Urząd Miejski zamie-
rza wspierać kulturę lokalną w roku 
bieżącym i najbliższych latach? 
W tej kwestii nic się nie zmienia. 
Zawsze wiele uwagi i środków prze-
znaczaliśmy na kulturę, docenialiśmy 
ludzi, którzy w tej sferze działają. 
Wiele świetnych projektów powstaje 
dzięki dąbrowskim artystom, stowa-
rzyszeniom, klubom czy organiza-
cjom. Chcemy ich aktywność pokazać 
w przestrzeni publicznej. Znakomitym 
miejscem jest rewitalizowana przez 

NASZ GOŚĆ | wywiad ze Zbigniewem Podrazą, prezydentem Dąbrowy Górniczej

DĄBROWIANIE 
MAJĄ DOBRY GUST

Zbigniew Podraza
– prezydent Dąbrowy Górniczej|  f
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MICHAŁ SIKORA: Które wydarzenie 
organizowane w pałacu najbardziej 
zapadło Pani w pamięć?

MAŁGORZATA MAJEWSKA: 
To trudne pytanie, dlatego że Pałac Kul-
tury Zagłębia (PKZ) ma bardzo rozległą 
działalność. Z jednej strony zajmujemy 
się edukacją artystyczną, z drugiej – 
organizujemy impresariat, spotkania 
z  politykami, artystami, biznesmenami. 
Powinno się powiedzieć o co najmniej 
jednym wydarzeniu w każdej kategorii, 
którą zajmuje się instytucja. Przez 60 
lat funkcjonowania pałacu na kolejnych 
etapach inne elementy działalności 
były najistotniejsze. Wśród tych różno-
rodnych działań dziś podkreśliłabym 
znaczenie pracowni ceramicznej Sylwii 
Nowak. To  pracownia z długą tradycją, 
objęta wyjątkowym wyróżnieniem – pa-
tronatem Polskiego Komitetu Międzyna-
rodowego Stowarzyszenia Wychowania 
przez Sztukę INSEA. Tu spotykają się lu-
dzie pełni pasji i zaangażowania, a dzięki 
pomocy i inspiracji instruktorki powsta-
ją piękne dzieła. Uwagę przykuwają 
też zespoły muzyczne, np. znakomity 
Sojka Band, prowadzony od kilkunastu 
lat przez Jerzego Sojkę. Zresztą na prze-
strzeni lat w PKZ funkcjonowały też inne 
wyjątkowe zespoły, m.in. Zagłębianie 
i  Płomienie. Nie można też zapomnieć 
o  grupach tanecznych, folklorystycz-
nych, chórach… Wciąż prężnie funkcjo-
nuje chór Zorza, prowadzony przez Elż-
bietę Kaźmierską. Do tego dochodzi cała 
gama projektów, bez których portret pa-
łacu byłby niekompletny. Myślę, że obraz 
Pałacu Kultury Zagłębia składa się z wie-
lu puzzli. Każdy z nich jest istotny. Gdyby 
wyjęło się jeden, pozostaje miejsce nie 
do wypełnienia. Jednym z nich jest Mię-
dzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Mi-

chała Spisaka – w 2018  r. odbędzie 
się już 12. edycja. Konkurs wyróżniają 
zmieniające się specjalności instrumen-
talne. Co roku do Dąbrowy Górniczej 
przyjeżdżają młodzi muzycy z  całego 
świata, by spróbować swoich sił – także 
w utworach patrona konkursu, wybitne-
go dąbrowskiego kompozytora.

„Kulturze i sztuce” to motto pałacu 
widniejące na jego frontonie. Jak ta 
misja będzie wypełniana w kolejnych 
latach?
Kultura i sztuka to nierozerwalnie zwią-
zane ze sobą wartości. Czyż sztuka nie 
jest składnikiem kultury? Przed nami 
działania cykliczne – koncerty, spotka-
nia, festiwale, warsztaty, a także nowe 
przedsięwzięcia. W 2017 r. w konkursie 
fotograficznym na temat małej architek-
tury sakralnej Dąbrowy Górniczej udało 
nam się zebrać pokaźną liczbę zdjęć. 
Zarchiwizowaliśmy drobny wycinek 
odchodzącej rzeczywistości. W 2018 r. 
ponownie postaramy się ocalić od za-
pomnienia jakieś elementy architektury 
miasta i regionu. W planach jest także 
wystawa prac Jerzego Dudy-Gracza 
oraz – bardzo bliska mojemu sercu 
– wystawa związana z teatrem lalek 
– dziedziny wciąż niedocenianej w Pol-
sce. Pałac Kultury Zagłębia jest otwarty 
dla wszystkich spragnionych kultury – 
tutaj każdy znajdzie coś dla siebie.

60 lat to poważny wiek dla instytucji?
Niepoważny! Zależy, do czego to od-
niesiemy. Jeżeli porównujemy tę licz-
bę z wiekiem człowieka, to 60 lat już 
coś znaczy, ale jeśli mówimy o historii 
Dąbrowy Górniczej, która ma 102 lata, 
to już nie brzmi to aż tak poważnie. 
Mam nadzieję, że nasza „sześćdzie-
siątka” będzie jedną z wielu w dziejach 
Pałacu Kultury Zagłębia. 

NASZ GOŚĆ | rozmowa z Małgorzatą Majewską, dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

NASZA PIERWSZA 
„SZEŚĆDZIESIĄTKA”

Myślę, że „portret” Pałacu 
Kultury Zagłębia składa 
się z wielu puzzli. Każdy 
z nich jest istotny. Gdyby 
wyjęło się jeden, pozostaje 
miejsce nie do wypełnienia 
– o działalności jednej 
z najprężniejszych instytucji 
kultury w regionie, która 
w 2018 r. obchodzi jubileusz 
60-lecia, mówi jej dyrektor 
Małgorzata Majewska. |  f
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Pałac Kultury Zagłębia przez 
60  lat swojego funkcjonowania 
poprzez organizowane wydarze-

nia edukuje, pobudza miłość do sztu-
ki, wywołuje emocje radości, zachwy-
tu. Podobnie jest z  Jackiem Cyga-
nem, który od 40 lat bawi i  wzrusza 
piosenkami swojego autorstwa. 
Urodziny PKZ będą okazją do pozna-
nia historii jednego z najważniejszych 
miejsc na kulturalnej mapie regionu, 
ale i przekroju twórczości autora tek-

stów i musicali, poety i scenarzysty 
pochodzącego z Sosnowca. Na dużej 
scenie pałacu wystąpią wokaliści i ar-
tyści związani z Jackiem Cyganem, 
a on sam poprowadzi koncert „Życie 
jest piosenką”. Koncert, który stano-
wić będzie spójną, zabawną i emocjo-
nującą słowno-muzyczną opowieść 
z widownią w jednej z ról, gdyż jak ma-
wia Jacek Cygan: „Najlepiej wspomina 
się historie z koncertów, kiedy cała 
sala bierze udział w  śpiewaniu pio-

NASZ GOŚĆ | Jubileusz Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

60 + 40 = 100 LAT!

Urodziny to zawsze dobra okazja 
do wzniesienia toastu, a mieszkańcy 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
będą mieli okazję wznieść toast aż dwa razy! 
11 stycznia o godzinie 18.00 koncertem 
„Życie jest piosenką” uczcimy 60-lecie 
Pałacu Kultury Zagłębia oraz 40-lecie 
pracy twórczej Jacka Cygana – jednego 
z najsławniejszych Zagłębiaków, który 
swoją twórczością nieraz umilił życie 
każdemu z nas.

senki i kiedy osoby na scenie i osoby 
na  widowni są jednością”. Na  scenie 
pojawią się m.in.: Jerzy Filar, z którym 
autor rozpoczynał swoją twórczą dro-
gę, Andrzej Seweryn, Jacek Wójcicki, 
Elżbieta Adamiak, Olga Szomańska 
i  Kamila Klimczak. W  świat piosenek 
Cygana wciągnie również muzyczna 
energia Kameleon Quintet pod kierow-
nictwem Radosława Labahua oraz 
urzekająca i  dopełniająca całość gra 
wizualizacji.

lat

|  f
ot

o:
 M

ar
ek

 W
es

oł
ow

sk
i

U szczytu wejścia do dąbrowskiego 
pałacu widnieje złote motto: „Kultu-
rze i sztuce”. Z całą pewnością zbli-
żający się jubileusz Pałacu Kultury 
Zagłębia będzie obfitował w wiele 
kulturalnych wydarzeń oraz sztu-
kę na najwyższym poziomie, z  któ-
rą warto obcować, by żyć pięknie, 
bo  człowiek bez sztuki jest dużo 
uboższy – jak twierdzi Jacek Cygan. 
Szczegóły jubileuszowego cyklu już 
wkrótce na www.palac.art.pl.
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bień, kolumn, olbrzymich żyrandoli, 
a przede wszystkim wszechobecnych 
marmurów nadających przestrzeniom 
monumentalizm, wobec którego nie 
sposób przejść obojętnie. Napotkamy 
w nich bogate, wolne od wymowy ide-
ologicznej, sztukaterie stropów z mo-
tywami roślinnymi oraz mitologiczny-
mi stworzeniami. Dziś korytarze stale 
tętnią życiem – kulturalnych wydarzeń 
organizowanych w tych przepięknych 
murach. To tutaj odbywały się znane 
w całej Polsce Barbórkowe Spotkania 
Teatralne, swoją twórczość prezento-
wały Teatr Forum i Quorum, a miłośni-
cy książek i poezji brali udział w Lite-
rackim Hyde Parku. Pałac od lat 60. 
odpowiadał także za organizację naj-
ważniejszego z miejskich świąt – Dni 
Dąbrowy Górniczej. Drugą młodość 
PKZ przyniosła modernizacja placów-
ki i długo oczekiwany remont kapital-
ny w latach 2011–2014. Dzięki niemu 
w obecnej siedzibie nowoczesność 
przeplata się z historią, a gmach lśni 
nowym blaskiem.

DZISIEJSZE OBLICZE PAŁACU
Obecnie Pałac Kultury Zagłębia to jed-
no z najważniejszych miejsc na  kul-
turalnej mapie regionu. Odbywają się 
tu festiwale, występy artystyczne, 
spektakle, spotkania z  ludźmi kultury, 
koncerty, wystawy, a także zajęcia dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych i  senio-
rów. Do sztandarowych imprez pałacu 
można zaliczyć Międzynarodowy Kon-
kurs Muzyczny im. Michała Spisaka, 
Międzykulturowy Festiwal Folklory-
styczny „Zagłębie i Sąsiedzi”, Dąbrow-
ską Ściemę Kabaretową „DeBeŚciak” 
czy Międzynarodowy Festiwal Orkiestr 
Dętych. W  pałacowym kinie Kadr 
prezentowane są wartościowe filmy 
polskie i zagraniczne. W  Piwnicy Te-
atralnej odbywają się koncerty cyklów 
„Piwnica” oraz „Strofy z Piwnicy”, które 
promują młodą scenę alternatywną 
oraz poezję śpiewaną. Instytucja kul-
tury PKZ to także liczne kluby osiedlo-
we i świetlice środowiskowe, gwaran-
tujące rozrywkę całej Dąbrowie Górni-
czej i okolicznym miejscowościom.

Zbigniew Rzepecki, projektując mo-
numentalną siedzibę Domu Kultury 
Zagłębia – bo tak brzmiała pierwotna 
nazwa budynku – trafnie przewidział 
jego długą „karierę”. Pomysł powsta-
nia instytucji zrodził się już w 1945 r. 
z inicjatywy Aleksandra Zawadzkiego. 
Początkowe projekty nieco różniły się 
od ostatecznego. Pierwszy z nich za-
kładał budowę prawie dwa razy więk-
szego obiektu z salą widowiskową 
mieszczącą 2000–3000 osób, kolej-
ny przewidywał wybudowanie dwóch 
obiektów. Ostatecznie powstała impo-
nująca budowla, w której znalazła się 

sala dla 1000 osób. Pałac został wy-
budowany w stylu socrealistycznym, 
dlatego też jest uznawany za młodsze-
go brata Pałacu Kultury i Nauki w War-
szawie (tu ciekawostka – choć młod-
szy, to właśnie dąbrowski pałac jako 
pierwszy został wpisany do rejestru 
zabytków, już w roku 1979). Autorowi 
projektu zarzucano bezużyteczność 
zbyt okazałych korytarzy budynku, któ-
re zajmują niemal połowę powierzchni 
użytkowej. Niesłusznie twierdzono, 
że marnują one przestrzeń, gdyż nie 
można ich wykorzystać w celach dy-
daktycznych. Hole te pełne są zdo-

PAŁAC POZNANIA WART

Młodszy brat Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 
Majestatyczna wizytówka Dąbrowy Górniczej. 
Architektoniczna perełka przepełniona sztuką i rozrywką 
na najwyższym poziomie. 
Choć 11 stycznia 2018 r. skończy 60 lat, to przez wielu 
jest jeszcze nieodkryty – Pałac Kultury Zagłębia. 
Czas poznać go bliżej!

NASZ GOŚĆ | Jubileusz Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej
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Publikacja Tak, pałac! jest niezwykłą 
prezentacją obiektu, odwołującą się 
do jego historii i pokazującą jego nie-
powtarzalne, bogate wnętrza. Jest 
wizualną próbą skompaktowania 
dużej instytucji i budynku do formatu 
książki, dzięki której czytelnicy będą 
mogli niewielką część tej różnorod-
ności zabrać do swoich domów.

W przedsięwzięciu wzięli udział: Mał-
gorzata Majewska, dyrektor Pałacu 
Kultury Zagłębia, Arkadiusz Rybak, 
dyrektor Muzeum Miejskiego „Szty-
garka” w Dąbrowie Górniczej, Bar-
bara Klajmon z Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu, dr Aneta Boro-
wik z Zakładu Historii Sztuki Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach oraz 
Anna Syska, Irena Kontny i Ewa Ca-
ban z Regionalnego Instytutu Kultu-
ry w Katowicach, a także Zdzisława 
Górska-Nieć z Pałacu Kultury Zagłę-
bia, Marek Wesołowski i Krzysztofa 
Frankowska-Piechowicz.

Nie jest to jednak monografia in-
stytucji, której sześć dekad boga-
tej działalności nie sposób opisać 
na  kartach jednej książki, ale publi-
kacja poświęcona budynkowi. Jego 
wyjątkową formą zajęli się badacze 
z regionu – historycy, historycy sztuki 
i architektury. W książce znalazły się 
teksty mówiące o burzliwych dziejach 
powstania obiektu, historii budowy 
i perturbacjach związanych z realiza-
cją bogatego wystroju architektonicz-
nego. Znajdziemy w niej informacje 
o projektancie Zbigniewie Rzepeckim, 
który karierę rozpoczął jeszcze przed 
II wojną światową, o wielkiej liczbie 
detali, które swoimi zadziwiającymi 
formami zdobią wnętrza pałacowych 
sal. Dowiemy się o zmieniających się 
pomysłach na zagospodarowanie 
przestrzeni wokół pałacu oraz o mi-
sternych pracach konserwatorskich, 
dzięki którym dziś możemy podzi-
wiać piękno sztukaterii i dostojną mo-
numentalność gmachu. 

Sześćdziesiąta rocznica 
oddania do użytku 
Pałacu Kultury Zagłębia 
w Dąbrowie Górniczej 
stała się okazją do 
dokładniejszego 
przyjrzenia się temu 
gmachowi i pretekstem 
do wydania książki o nim, 
która wejdzie do sprzedaży 
na początku 2018 r.

TAK, PAŁAC!

Anna Syska
– specjalista architektury w Śląskim 
Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 
dziale Regionalnego Instytutu 
Kultury w Katowicach

NASZ GOŚĆ | Jubileusz Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej
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Zbiory naszej biblioteki obejmują 
około 180  tysięcy książek o przebo-
gatej tematyce. Oczywiście, wiodące 
zagadnienia to pedagogika, psycho-
logia i socjologia. Mamy imponującą 
liczbę bardzo poszukiwanych książek 
na temat szeroko pojętego kształ-
cenia i wychowania, metodyki, pie-
czy zastępczej, familiologii, nowych 
mediów, uzależnień i ich zwalczania, 
aktualnych problemów międzynaro-
dowych (np. migracje) i z innych dzie-
dzin. Ponadto wiele pozycji z literatu-
ry pięknej – od klasyki po najnowsze 
powieści i opowiadania polskie oraz 
światowe. 

W czytelni oferujemy 60 tytułów cza-
sopism w stałej prenumeracie i dzie-
siątki tytułów archiwalnych, z liczny-
mi wydawnictwami szkół wyższych 
włącznie. 

Polecamy również zbiory multimedial-
ne – ze szczególnym uwzględnieniem 
wychowania (sporo pomocy dla wy-
chowawców przedszkoli) i dydaktyki 
(w tym materiały do nauki języków 
obcych). Ważny dział stanowią filmy 
popularnonaukowe (historia sztuki, 
geografia) i fabularne (również bajki 
dla dzieci).  

Każdemu Czytelnikowi zapisanemu do 
biblioteki umożliwiamy bezpłatny do-
stęp do platformy IBUK Libra, na której 
oferujemy ponad 1000 wartościowych 
tytułów dostępnych online!

Z naszymi zbiorami można zapoznać się 
poprzez katalog OPAC (książki, czasopi-
sma, multimedia) i kartotekę zagadnie-
niową (artykuły z czasopism, wywiady 
oraz fragmenty książek). Na stronie inter-
netowej biblioteki www.pbw.katowice.pl 
umieszczono również obszerne bazy bi-
bliograficzne z historii literatury, sztuki, fil-
mu i muzyki, adresowane przede wszyst-
kim do maturzystów, studentów, nauczy-
cieli przedmiotów humanistycznych i or-
ganizatorów imprez kulturalnych.

Jesteśmy obecni na Facebooku (face-
book.com/pbwkatowice) Prowadzimy 
blog popularyzujący wiedzę o literatu-
rze, filmie i innych wydarzeniach bieżą-
cych oraz historycznych. Na nim także 
materiały powtórzeniowe przed maturą 
z języka polskiego (http://blogwib.blo-
gspot.com/) Organizujemy bezpłatne 
zajęcia edukacyjne dla różnych grup 
użytkowników: dzieci, młodzieży, stu-
dentów, nauczycieli, pedagogów, wycho-
wawców, rodziców i seniorów. Istnieje 
możliwość uzgodnienia własnej tema-
tyki zajęć (oferta na bieżący rok szkolny 
dostępna na stronie internetowej).

Zachęcamy również do skorzystania 
z oferty naszych 14 bibliotek filialnych 
znajdujących się w:  Będzinie, Byto-
miu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, 
Gliwicach, Jaworznie, Mysłowicach, 
Pszczynie, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, 
Tarnowskich Górach, Tychach, Zabrzu 
i Zawierciu.

N A U C Z Y C I E L E ,  P E D A G O D Z Y ,  R O D Z I C E ,  U C Z N I O W I E
S K O R Z Y S T A J C I E  Z  N A S Z E J  O F E R T Y !

tel.: 32 258 38 38, 32 258 57 84
e-mail: biblioteka@pbw.katowice.pl

http://www.pbw.katowice.pl/
https://www.facebook.com/pbwkatowice/

ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY 
OFERUJĄC:

Godziny otwarcia: 
pn-pt.: 8.00-19.00 

sobota: 8.00-14.00

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Józefa Lompy w Katowicach 

Barbara Michałek
– Wydział Informacji, Promocji 
i Współpracy ze Środowiskiem

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy | ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice
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strumentarium. Wokalista 
czerpie inspiracje z takich 
legend muzyki, jak Marvin 
Gaye, Nat King Cole, Andy 
Williams, Sade, Frank Sina-
tra czy Mo-Town.

KC Nwokoye cieszy się 
dużą popularnością w Pol-
sce, jego koncerty przy-
ciągają wielu słuchaczy. 
Znany jest m.in. z progra-
mu „X-Factor”, wystąpił na 
scenie „Dzień Dobry TVN”. 
KC Nwokoye w 2015 r. zo-
stał zaproszony do udziału 
w Festiwalu Kultur Świata 
„Okno na Świat”  pod ha-
słem: „Imigracja/Integra-

cja”. Jego piosenki  usły-
szeć można w wielu pol-
skich stacjach radiowych. 
Głos KC Nwokoye  poja-
wił się również w  ścież-
ce dźwiękowej do filmu  
„Yuma” (cover piosenki 
„Ice Ice Baby). W grudniu 
2016 r. artysta wziął udział 
w Świątecznym Swingu, 
który odbył się w kato-
wickim kinoteatrze Rial-
to, wprowadzając swoimi 
energetycznymi utworami 
słuchaczy w  świąteczny 
nastrój. 

W październiku 2017  r. dał 
uroczysty koncert w  cho-
rzowskim klubie Sztygar-
ka, który uświetnili swoją 
obecnością prezydent Cho-
rzowa i ambasador Nigerii 
w Polsce. KC Nwokoye wy-
dał ponad 70 oryginalnych 
kompozycji, w  tym dwa 
albumy: „Matters of Heart” 
(2010) i „Shine” (2015), na 
którym znalazły się single 
„Home”, „Caroline” i  „San-
ta”. W styczniu 2018  r. 
wydał kolejny album – 
„Celebrate”.  KC Nwokoye 
kontynuuje dziś muzyczną 
przygodę, dokonując unika-
towych połączeń różnych 
gatunków muzycznych 
i  prezentując je ciągle po-
szerzającemu się kręgowi 
słuchaczy. 

Nie ma wielu artystów, 
którzy łączą soul, swing, 
sambę, bossa novę, afro 
jazz i  ethnic latin w taki 
sposób, jak robi to KC Nwo-
koye, nigeryjski kompozy-
tor i autor piosenek od lat 
mieszkający w Polsce.  Na 
bardzo dynamiczną i orygi-
nalną muzykę KC Nwokoye 
wpływ ma bogactwo kul-
tur, których doświadczył, 
mieszkając w  wielu miej-
scach na świecie. Po mi-
strzowsku tworzy fascynu-
jące muzyczne kombinacje 
z wykorzystaniem niepo-
wtarzalnych aranżacji i in-

Co łączy Nigerię i Polskę? 
Swing, soul i nowoczesny jazz? 
Tradycja i kultura? 
Jest tylko jedna odpowiedź: KC Nwokoye

JAZZ POD JASNĄ GÓRĄ

Jest takie miejsce na kultu-
ralnej mapie Polski, gdzie 
jazz staje się świętością. 
Głównie za sprawą festiwa-
lu JAZZtochowa, którego 
czwarta edycja rozpocz-
nie się koncertem zespo-
łu Tubis Trio 13 stycznia 
o 18.00 w częstochowskim 
Ośrodku Promocji Kultury 
„Gaude Mater”.

Okres jesienno-zimowy 
w  Częstochowie to znak, że 
lada dzień rozpocznie się lo-
kalne święto jazzu w posta-
ci festiwalu JAZZtochowa, 
który potocznie nazywany 
jest festiwalem „kroczącym”, 
ponieważ koncerty ramowe 
odbywają się co miesiąc. 
Jako pierwsi na scenie OPK 
„Gaude Mate” zagrają trzej 
młodzi mężczyźni wchodzą-
cy w skład Tubis Trio, których 
płyta „Live in Luxembourg” 
została okrzyknięta jednym 
z  najlepszych krążków ja-
zzowych 2009 roku. Kolejny 
z  koncertów stanowić bę-
dzie hołd dla ikony polskiego 
jazzu – zmarłego w 2013 r. 
Jarka Śmietany. Pozosta-

wił on po sobie niezliczoną 
ilość nagrań, które stały się 
natchnieniem dla muzyków 
młodszego pokolenia do 
stworzenia projektu „Friends 
– Music of Jarek Śmietana”, 
który usłyszymy 2 lutego 
o 19.00 w Pubie Sportowym 
Stacherczak. Trzecim, ale nie 
ostatnim, punktem programu 
będzie muzyczna kolabora-
cja NSI Quartet z Dominikiem 
Wanią – 10 marca o 18.00 
na scenie OPK.

KOLEJNI W aMOK-u

W styczniu kolejni pisarze 
oraz wielbiciele ich twór-
czości odwiedzą Galerię 
M2 Mysłowickiego Ośrodka 
Kultury, by doznać „aMOK-u  
literackiego”, czyli wziąć 
udział w spotkaniach piszą-
cych z czytającymi.

Żądza spotkań publiczności 
z autorami książek w Mysło-
wickim Ośrodku Kultury jest 
tak duża, że dwuletni już 
cykl „aMOK literacki” docze-
ka się kontynuacji. Co mie-

siąc w MOK organizowane 
będą spotkania z pisarza-
mi, reporterami i  eseistami, 
na których poruszane będą 
tematy z  gatunku trudnych 
i  budzących zainteresowa-
nie społeczeństwa. W ubie-
głych latach mysłowiccy 
czytelnicy spotkali się m.in. 
z księdzem Grzegorzem 
Strzelczykiem – autorem 
książki „Ćwiczenia duszy, 
rozciąganie mózgu” – by 
poruszyć temat związku 
miłości z chemią, a także 
rozmawiali o problemie 
uchodźców z twórcą książki 
„Wielki przypływ” – Jarosła-
wem Mikołajewskim. Czy-
tanie to fundament w  bu-
dowaniu wspólnoty ludzi 
świadomych – tak pokrótce 
można opisać główne zało-
żenie cyklu, na który MOK 
zaprasza już dziś.

KONCERT DLA TYSIĄCA 
MELOMANÓW

Ponad tysiąc melomanów 
muzyki operowej i operet-
kowej będzie miało okazję 
wziąć udział w 17. z kolei 
Koncercie Noworocznym 
w  jaworznickiej Hali Wido-
wiskowo-Sportowej.

W tym roku – 14 stycznia 
o 18.00 – na scenie wystąpi 
Filharmonia Lwowska INSO 
wraz z tenorami LeonVoci. 
W  styczniowym koncercie 
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PODZIEMNY ŚWIAT 
FANTASY W ZABRZU

Jak dużo straciłby świat 
fantasy bez podziemnych 
królestw, krasnoludzkich 
kopalni i wykutych w skale 
labiryntów – o tym wiedzą 
najlepiej miłośnicy fanta-
styki, którzy w dniach od 
16 do 18 lutego spotkają 
się w Muzeum Górnictwa 
Węglowego, by wziąć udział 
w jedynym w Polsce Pod-
ziemnym Konwencie Fanta-
stycznym „Kopalnikon”.

W drugiej połowie lutego 
Sztolnia Królowa Luiza oraz 
Kopalnia Guido staną się 
miejscem inwazji postaci 
z gatunku fantasy. Krasno-
ludy, elfy, orkowie, bohate-
rowie książek, filmów i gier 
zjadą do podziemi, by wspól-
nie bawić się i zawiązywać 
nowe przyjaźnie. Trzydnio-
wa impreza będzie podzielo-
na na strefę ogólnodostępną 
oraz biletowaną, a wszystko 
zacznie się 16 lutego od gry 
miejskiej, której uczestnicy 
skorzystają ze specjalnie 
dedykowanej aplikacji na 
smartfony. Każdy, kto odwie-
dzi muzeum we wspomnia-
nym terminie, będzie mógł 

zagrać w gry planszowe 
oraz komputerowe, a także 
skorzystać z oferty stoisk 
z książkami.
Właściwa część „Kopalni-
konu” rozpocznie się jednak 
17  lutego o godzinie 10.00, 
kiedy szczęśliwi nabywcy 
biletów zjadą na poziom 
320 Kopani Guido, gdzie 
wezmą udział w rozgryw-
kach gier planszowych, po-
kazach żonglerki i  tańców 
średniowiecznych, koncer-
cie zespołu Dziewanna oraz 
spotkają się ze swoimi ulu-
bionymi pisarzami polskiej 
fantastyki, m.in. Andrzejem 
Pilipiukiem, Mają Lidią Kos-
sakowską czy Jarosławem 
Grzędowiczem. Konwent 
zakończy się 18 lutego 
w Łaźni Łańcuszkowej.

TEATR ZATRUDNI „POMOC 
DOMOWĄ”

„Pomoc domowa” to tytuł 
nowej komedii w sosno-
wieckim Teatrze Zagłębia, 
opowiadającej przezabaw-
ną historię Nadii, której 
zakres obowiązków sprzą-
tania i opieki nad domem 
nagle poszerza się o nie-

typową usługę… Premiera 
spektaklu w reżyserii Woj-
ciecha Leśniaka już 4 stycz-
nia o godzinie 19.00.

Nadia – tytułowa pomoc do-
mowa – dostaje nową pracę 
w mieszkaniu kochającego 
się i spokojnego na pozór 
małżeństwa: Olgi i Norberta. 
Okazuje się jednak, że mąż 
wraz z żoną popadli w co-
dzienną rutynę. Chcąc uroz-
maicić swoje życie, oboje 
rozpoczynają potajemny ro-
mans. Od tej chwili Nadia ma 
nową misję – utrzymać w ta-
jemnicy namiętne przygody 
swoich pracodawców, które, 
o zgrozo, odbywają się pod 
tym samym dachem. Błysko-
tliwa i zaprawiona w boju po-
moc domowa, mając za oręż 
cięty dowcip i pełny barek 
w  miejscu pracy, podejmuje 
wyzwanie. Co z tego wynik-
nie? Przekonamy się w każdy 
weekend stycznia w ramach 
Sylwestra na bis. Jednakże 
„Pomoc domowa” to nieje-
dyna premiera zaplanowana 
na pierwszy kwartał 2018 
roku w Teatrze Zagłębia. 
Nowością będzie również 
przedstawienie dla dzieci 
i młodzieży „Wróg – instruk-
cja obsługi” wyreżyserowane 
przez Justynę Sobczyk z po-
mocą najmłodszych widzów. 
Z kolei w lutym na afisz po-
wrócą sztuki „Siódemka” oraz 
„Dobry wojak Szwejk”.

ZAMKOWA MASKARADA

W sobotni wieczór 10 lute-
go zamek w Tarnowskich 
Górach wypełni się misty-
cyzmem, magią i tajemni-
czością za sprawą nocnego 
zwiedzania, które będzie 
główną atrakcją „Karnawału 
weneckiego w Kompleksie 
Zamkowym”.

Chyba każdy chciałby wziąć 
udział w wielobarwnym, peł-
nym uśmiechu karnawale 
w  Wenecji, którego symbo-
lem jest bogato zdobiona 
maska. Dla tych, którzy nie 
mogą wybrać się do słynnego 
miasta, Kompleks Zamkowy 
w Tarnowskich Górach pro-
ponuje alternatywę w postaci 
nocnego zwiedzania swoich 
komnat. Zamaskowani zwie-
dzający będą podzieleni na 
grupy, które wezmą udział 
w 60-minutowych pokazach 
interaktywnych utrzymanych 
w atmosferze karnawału. 
Całość potrwa od godziny 
17.00 do 22.00. Zapisywać 
można się telefonicznie oraz 
osobiście w kasie zamkowej.

zatytułowanym „Grande 
Amore” zaprezentuje się 
ceniona i  znana w Europie 
Filharmonia Lwowska INSO, 
którą pokieruje dyrygent 
Woytek Mrozek. Wokalnego 
wsparcia udzielą jej tenorzy 
Nazar Tatsyshyn, Roman 
Chava, Ihor Radvanskyi oraz 
Andriy Stetskyi, czyli kwar-
tet LeonVoci. W programie 
wydarzenia znajdą się stan-
dardy operowe i operetkowe, 
choć nie zabraknie również 
utworów wodewilowych 
i  rozrywkowych. Jedno jest 
pewne – będzie to niezapo-
mniany wieczór dla jaworz-
nickiej publiczności.

MUZYCZNY 
UNDERGROUND

Początek 2018 roku w ty-
skim pubie Underground za-
powiada się niezwykle emo-
cjonująco. Spędzając czas 
w klimacie barowym, będzie 
można usłyszeć muzykę 
z  pogranicza grunge’u, fol-
ku, a nawet poezji śpiewa-
nej. Najbardziej oczekiwa-
nym będzie koncert Kazika 

Staszewskiego i Kwartetu 
ProForma, który odbędzie 
się 2 lutego o 19.00.

Jako pierwszy sceną za-
władnie Cochise, zespół gra-
jący rock i jego podgatun-
ki, który wystąpi tuż przed 
premierą swojej nowej płyty 
„Swans&Lions”, czyli 6 stycz-
nia o 20.00. Grupa już wcze-
śniej była widywana m.in. 
na deskach festiwalów roc-
kowych w Świebodzicach, 
Cieszanowie, lecz także na 
Festiwalu Impact i  Przy-
stanku Woodstock. 2  lutego 
o 19.00 usłyszymy boga-
te aranżacje utworów tria 
Kaczmarski–Gintrowski–
Łapiński oraz Stanisława 
Staszewskiego w wykonaniu 
jego syna – Kazika – oraz 
kolegów Kazika z  Kwartetu 
ProForma, którzy zaprezen-
tują również swoje własne 
kompozycje. Dwa tygodnie 
później o tej samej godzinie 
zatopimy zmysły w poezji 
„ska-kanej”, bo tak właśnie 
określa swoją twórczość 
zespół Akurat pochodzący 
z Bielska-Białej. Oba lutowe 
koncerty charakteryzować 
będzie niezwykle urozmaico-
ne instrumentarium. Marzec 
to już kolaboracja bluesowo-
-rockowa w postaci zespołu 
Cree i  4  Szmery, 17 marca 
o  19.00, a także wspólny 
koncert grupy Koniec Świa-
ta i  The Analogs, który od-
będzie się 23 marca, także 
o 19.00.
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GDZIE JEST PAWEŁ? CZYLI 
CHCEMY SPOKOJU

Na tytułowe pytanie Wy-
dział Teatru Tańca w By-
tomiu odpowie w najnow-
szej premierze spektaklu 
dyplomowego w reżyserii 
Jana Peszka. 

„Gdzie jest Paweł? Czyli 
chcemy spokoju” zaprasza 
nas do miejsca, w którym 
narusza się normy przyzwo-
itości i normalności. Prze-
kraczanie granic lojalności 
i wierności jest na porządku 
dziennym, różnice między 
katem a ofiarą zanikają, 
a  nieprzewidywalna śmierć 
rozbawi nas do łez. – To 
spotkanie, impreza, o której 
chciałoby się myśleć, że ni-
gdy się nie zdarzyła – mówi 
Jan Peszek. 

Artysta urodził się w 1956 r. 
w Tychach. Studiował na 
katowickim Wydziale Grafi-
ki Akademii Sztuk Pięknych 
w  Krakowie. Jest adiunk-
tem w Katedrze Malarstwa 
w Instytucie Sztuk Wydziału 
Artystycznego UŚ, autorem 
m.in. cyklów malarskich 
pt. „Zwierzostoły”, „Chleby”, 
„Zapis” i „Biedaszyby”. Na 
swoim koncie artystycznym 
ma ponad dwadzieścia wy-
staw indywidualnych i zbio-
rowych oraz realizacje ma-
lowideł w wielu kościołach 
w kraju i za granicą. 

Wernisaż wystawy:
5 lutego, godz. 18.00
Wystawa potrwa 
do 26 lutego.

FERIE W MUZEUM 

Muzeum w Gliwicach zapra-
sza najmłodszych na kultu-
ralne ferie z pasją. 

Do wyboru są dwa rodzaje 
zajęć: „Ferie z Gotami” – 
zajęcia warsztatowe połą-
czone z wizytą na wystawie 
„Goci. Barbarzyńscy zdobyw-
cy Europy” oraz „Ferie z od-
lewnictwem artystycznym”, 
podczas których uczestnicy 
będą tworzyć odlewy oraz 
ozdabiać gipsowe repliki 
zabytków prezentowanych 
na wystawie „Słusznie słyną 
dziś Gliwice…”.

Półkolonie realizowane będą 
od wtorku do piątku między 
30 stycznia a 9 lutego. 

Koszt zajęć: 
grupowo – 1 zł / grupa
indywidualnie – 1 zł /dziecko

Ze względu na ograniczoną 
liczbę miejsc obowiązują 
wcześniejsze zapisy 
pod numerem telefonu 
783 560 006.

KLASÓWKA POWSTAŃCZA

W 97. rocznicę plebiscytu 
na Górnym Śląsku Muzeum 
Powstań Śląskich w Świę-
tochłowicach organizu-
je klasówkę powstańczą, 
czyli wielki test wiedzy na 
temat powstań śląskich, 
plebiscytu oraz powstania 
wielkopolskiego. 

W pierwszej edycji klasówkę 
pisało kilka tysięcy uczniów 
z prawie 200 szkół woje-
wództwa śląskiego. Klasów-
kę powstańczą uczniowie 
napiszą w szkołach, które 
zgłoszą się do konkursu. 
Natomiast wszyscy chętni 
mogą rozwiązać test w wer-
sji online 20 marca. 

Więcej informacji 
pod adresem: 
www.muzeumpowstanslaskich.pl.

Premiera: 
5 stycznia, godz. 19.00
Teatr Rozbark w Bytomiu

Bilety: 20 zł – normalny, 10 zł 
– ulgowy. 

Następny pokaz: 7 stycznia, 
godz. 19.00, Teatr Rozbark 

Spektakl dla widzów powyżej 
14. roku życia.

IRENEUSZ BOTOR – 
MALARSTWO

W lutym do Miejskiej Gale-
rii Sztuki MM w Chorzowie 
zawita malarstwo Ireneusza 
Botora.
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MUZYCZNIE PRZY 
PORCELANOWEJ 23

Muzyka elektroniczna roz-
brzmi w industrialnej prze-
strzeni Fabryki Porcelany 
w  Katowicach 17 lutego 
o godzinie 22.00.

Na scenie muzycznej P23 
wystąpi Extrawelt. Zespół 
tworzy dwóch muzyków 
pochodzących z Hamburga. 
Swoje pierwsze kroki mu-
zyczne stawiali na początku 
lat 90., grywając w  niewiel-
kich klubach. Pierwsza epka 
pn. „Soopertrack / The Sky 
Was Pink” wyszła w 2005 r. 
Natomiast największy 
rozgłos zyskali singlem 
„Soopertrack / Zu Fuss”. 
W następnych latach otrzy-
mali propozycje kolejnych 
nagrań. W 2008 r. ukazał się 
debiutancki album „Schöne 
Neue Extrawelt”. 

Bilety w cenie od 35 zł 
dostępne na stronie 
www.biletomat.pl.
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ŚLĄSKA FOTOGRAFIA PRASOWA 
KONKURS I WYSTAWA

Galeria Holu Głównego Biblioteki Śląskiej

W konkursie, odbywającym się od 2004 r., bierze 
udział corocznie kilkudziesięciu autorów. To naj-
ważniejsza tego typu impreza w regionie. Celem 
przedsięwzięcia jest nie tylko wybór i nagrodzenie 
najlepszych fotografii, ale też integracja środowi-
ska fotoreporterów. Profesjonalne jury wybiera 
najlepsze fotografie i  przyznaje nagrody regula-
minowe. Swoją nagrodę przyznają też czytelnicy 
Biblioteki Śląskiej. Od 2011 r. wręczany jest Wielki 
Splendor Śląskiej Fotografii Prasowej, honorujący 
twórców o  ogromnym dorobku. Prace zakwalifi-
kowane do finału prezentowane są na wystawie 
w Galerii Holu Głównego Biblioteki Śląskiej. 

5 stycznia 2018 r.

JÁNOŠKA ENSEMBLE 
GALA NOWOROCZNA

Koncert karnawałowy z gwiazdami
Wielki hollywoodzki kompozytor Lalo Schifrin, 
twórca muzyki m.in. do „Mission Impossible”, 
powiedział o nich: „Jánoška Ensemble jest jedną 
z najbardziej oryginalnych grup niezwykle utalen-
towanych muzyków, którzy są wyjątkowi w graniu 
klasyki, jazzu, latino i wielu innych stylów. Źró-
dła ich inspiracji są niewyczerpalne i zasługują 
na uwagę i entuzjazm wszystkich”.
Zespół tworzą trzej bracia: Ondrej, Roman, Fran-
tišek Jánoška oraz ich… szwagier Julius Darvas. 
Wykształceni w Bratysławie i Wiedniu, niosą ze 
sobą żar i wirtuozerię cygańskiej krwi. Ich płyta, 
wydana przez Deutsche Grammophon, pokryła 
się już złotem. Mieszkają w  Wiedniu, koncertują 
na całym świecie. 

Szczegółowe informacje zostaną 
zamieszczone na stronie Biblioteki Śląskiej 

 www.bs.katowice.pl

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA w Katowicach  FILHARMONIA ŚLĄSKA w Katowicach

Biblioteka Śląska | Gmach Główny | pl. Rady Europy 1, 40-084 Katowice Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego | ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice

Wykonawcy:
JÁNOŠKA ENSEMBLE 

w składzie:
Ondrej Jánoška skrzypce

Roman Jánoška skrzypce
Julius Darvas kontrabas

František Jánoška fortepian
Orkiestra Symfoniczna 

Filharmonii Śląskiej
Maciej Koczur dyrygent
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NIE PRZEGAP
13.01 PRZEDŚWIT

Kopalnia Guido jest współorganizatorem 
projektu muzycznego z pogranicza hard 
rocka i progresywnego metalu. Na drugą 
edycję „Przedświtu” zostały zaproszone 
zespoły Księżyc, Entropia, Siła i Saule

20.01 KARNAWAŁ
cykliczna zabawa taneczna

26.01 HENRY DAVID’S GUN
koncert połączony z premierą nowej płyty 
pt. „Henry David’s Gun”

27.01 ŻONA DO ADOPCJI
spektakl teatralny

10.02 LUXTORPEDA
koncert na poziomie 320

24.02 ALKOHOLICA
koncert na poziomie 320

HENRY DAVID’S GUN 
Henry David’s Gun to jedni z najciekawszych przedstawicieli muzyki akustycznej i filmowej w Pol-
sce. Grają w klimacie Nicka Cave’a czy Bon Iver. Na początku 2018 r. zostanie wydany drugi album 
kapeli. Ich debiut „Over the fence… and far away” (wydawca Borówka Music) miał premierę w ra-
diowej Trójce. Podobnie było w przypadku singla zapowiadającego drugi krążek. Muzykę Henry 
David’s Gun wychwalają dziennikarze m.in. „Gazety Wyborczej” czy wspomnianej Trójki. Trio Henry 
David’s występuje w składzie: Wawrzyniec Dąbrowski, Maciej Rozwadowski i Michał Sepioło. Może-
cie ich kojarzyć z poprzednich projektów, takich jak „Letters From Silence”, „Frozen Lakes” czy „Noc-
ny SuperSam”. Każdy z muzyków gra na kilku instrumentach. To zespół z pogranicza gatunków 
singer-songwriter, indie-folk oraz folk-rock. Trio pozostaje wierne czemuś, co można określić jako 
„analogowo-akustyczne” podejście do muzyki. Zespół zjechał z koncertami całą Polskę, zagrał też 
na kilku festiwalach, m.in. Asymmetry, Soundrive czy Songwriter Łódź. Mają też za sobą pierwsze 
trasy zagraniczne (w Niemczech, Szwajcarii, Słowacji, Włoszech i Czechach) i kolejne w planach…

LUXTORPEDA
Zespół założył Robert „Litza” Friedrich (wcześniej między innymi Acid Drinkers, Turbo, Flapjack) w Po-
znaniu w 2010 r. Muzyk do współpracy zaprosił gitarzystę Roberta Drężka i basistę Krzysztofa Kmie-
cika z formacji 2Tm2,3 oraz perkusistę Tomasza „Krzyżyka” Krzyżaniaka, członka grupy Stróże Po-
ranka. Kmiecik i Krzyżaniak wchodzili także w skład zespołu Armia, który musieli opuścić po przyjęciu 
oferty „Litzy”. Skład przyjął nazwę Luxtorpeda. – W dzieciństwie moja mama często tak mówiła, jak 
chciała, aby coś szybko zostało zrobione – tłumaczy „Litza”. – To takie powiedzonko z mojego ro-
dzinnego domu. Na przełomie 2010 i 2011 r. zespół wszedł do studia, aby nagrać debiutancki album. 
Nieoczekiwany zwrot akcji nastąpił w marcu 2011 r., gdy do Luxtorpedy dołączył Przemysław „Hans” 
Frencel, raper z poznańskiego składu Pięć Dwa Dębiec. „Hans”: – U „Litzy” nagrywałem kawałek „Babi-
lon” na swoją solową płytę i tak się poznaliśmy. Wtedy też padła propozycja współpracy. Zawsze my-
ślałem, że zrobię taki projekt bardziej gitarowy i trafiła się okazja. Przyjęcie w szeregi „Hansa” zmusiło 
grupę do wydłużenia prac w studio i przesunięcia premiery albumu na 9 maja. W sesji nagraniowej, 
jako gość, wziął udział także Maciej Jahnz z Flapjacka, który zarejestrował partie solowe gitary elek-
trycznej (można ich posłuchać w utworach instrumentalnych na debiutanckiej płycie). Płyta „Luxtor-
peda” zebrała bardzo pozytywne opinie wśród fanów i krytyków muzycznych. Na trasie koncertowej 
zespół zawitał także na festiwal w Jarocinie, gdzie spotkał się z gorącym przyjęciem. „Litza”, mimo 
nawału pracy z innymi projektami (Arka Noego, KNŻ, 2Tm2,3), nie zwolnił tempa w roku 2012, prezen-
tując postawę iście stachanowską. Ukazał się kolejny, kapitalny album grupy – „Robaki”, który szybko 
pokrył się platyną i przyniósł hity „Wilki dwa” i „Hymn”. Wydano trzy (!) DVD wraz z towarzyszącymi 
im płytami CD: „Przystanek Woodstock 2011”, „Przystanek Woodstock 2012” i „Koncert w Stodole”. 
Zespół dał ponad 78 koncertów i jak sam wyliczył, przejechał w trasie około 30 000 km. W niespełna 
dwa lata po założeniu grupy osiągnęła ona taki status, że w tej chwili ciężko wyobrazić sobie polską 
scenę muzyczną bez niej. Co ważne, zespół wciąż nie zwalnia tempa i na rok 2018 już szykuje kolejne 
wydawnictwo z premierowym materiałem.

ALKOHOLICA
Zespół powstał w 2004 r. z myślą o graniu muzyki Metalliki. Nazwa zespołu została wybrana 
nieprzypadkowo – przydomek ten zyskała Metallica w pierwszych latach swojej działalności.

Muzeum Górnictwa Węglowego | ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze 1/2018

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

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO w Zabrzu
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Galeria 
Malarstwa Polskiego 

Z życia ludu 
śląskiego  XIX–XX wieku

Przyroda 
Górnego Śląska

Źródło: N
AC

WYSTAWA

Chwistek
    Stryjeńska
       Witkacy  
  Szukalski
Dunikowski

Warsztaty

Wystawy stałe

Muzeum Górnośląskie
pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
www.muzeumgornoslaskie.pl

Polska 
awangarda 
międzywojnia

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

Wydawnictwa

Muzeum Górnośląskie | ul. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom 

W RYTMIE BUNTU 
AWANGARDA POLSKA 
DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO

Wystawa czynna do 22.04.2018 r.

W sztuce polskiej rok 1917 uznawany 
jest za datę przełomową w kontek-
ście powstających   nurtów awangar-
dowych. Wartym podkreślenia jest 
fakt, iż ów zryw stanowił kontynuację 
podjętych na początku drugiego dzie-
sięciolecia XX w. prób zrewolucjonizo-
wania będących w stagnacji obsza-
rów rodzimych środowisk twórczych. 
Realizowane wówczas w Krakowie 
Wystawy Niezależnych (inspirowane 
francuskimi Salonami Odrzuconych) 
były pierwszą zapowiedzią mających 
wkrótce nastąpić zmian.

W rytmie buntu  powstawały kolejne 
ugrupowania.  W rytmie buntu  wo-
bec zastałych w kraju tłamszących 
młodych artystów norm, ale również 
wobec całkowitego naśladownictwa 
sztuki zachodnioeuropejskiej. Ekspre-
sjoniści, formiści, Bunt, Rytm, Zwornik, 
Jednoróg, Komitet Paryski, Szczep 
Szukalszczyków herbu Rogate Serce… 
a wśród nich przemieszczający się 
twórcy, głoszący potrzebę natychmia-
stowej artystycznej rewolucji.

Przygotowywana w Muzeum Górno-
śląskim ekspozycja stawia sobie za 
cel ukazanie różnorodności zjawisk 
tego okresu, braku możliwości wyzna-
czenia przez historię sztuki sztywnych 
ram czasowych określających teore-
tyczny zakres działalności umownym 
„od – do”. Wystawa przybliża nowator-
ską problematykę, śmiałe formy wy-

razu, a także niepoddające się falom 
krytyki zdecydowane działania mają-
ce dać w przyszłości grunt dla rodzą-
cych się przez kolejne dziesięciolecia 
kontynuacji międzywojennych zry-
wów awangardowych.

Na ekspozycji w przeważającej ilości 
prezentowane będą prace graficzne 
i rysunkowe, dla wielu twórców sta-
nowiące najdoskonalsze medium 
obranych przez nich postaw. Zoba-
czymy również prace rzeźbiarskie 
Xawerego Dunikowskiego – z okresu 
Wystaw Niezależnych, a także jednej 
z najbardziej kontrowersyjnych po-
staci polskiej sztuki, Stanisława Szu-
kalskiego (obok pracy rzeźbiarskiej 
płaskorzeźba oraz prace na podłożu 
papierowym). Wyjątek malarski bę-
dzie stanowić zespół wybranych prac 
przedstawicieli Komitetu Paryskiego. 

Na wystawie znajdą się również prace 
autorstwa m.in.: Zbigniewa Pronasz-
ki, Leopolda Lewickiego, Tytusa Czy-
żewskiego, Bolesława Stawińskiego, 
Zygmunta Waliszewskiego, Leona 
Chwistka, Zofii Stryjeńskiej, Witka-
cego, Rafała Malczewskiego, Bruno-
na Schulza, Stefana Mrozińskiego, 
Stanisława Szukalskiego i artystów 
Szczepu herbu Rogate Serce, Józefa 
Czapskiego, Ewy Łunkiewicz-Rogoy-
skiej, Wiktorii Goryńskiej, Jana Hryn-
kowskiego, Janusza Marii Brzeskiego 
czy Karola Hillera.

1/2018

MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE w Bytomiu 
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WYSTAWY CZASOWE 
GALERIA NA PARTERZE

PEJZAŻ GÓRNOŚLĄSKI
W GRAFICE ANTONIEGO HALORA 
Z OKRESU MŁODOŚCI 
do maja 2018 r.

Wystawa prac Antoniego Halora 
(1937–2011), reżysera filmowego i te-
lewizyjnego, artysty plastyka, literatu-
roznawcy i publicysty.

ZWIERZĘTA NA WSI
EKSPOZYCJA PRZYRODNICZA 
do maja 2018 r.

Zapraszamy na wędrówkę po niezwy-
kle różnorodnym świecie przyrody 
występującej na wiejskich obszarach 
Górnego Śląska. Przechodząc przez 
kolejne części wystawy, można bliżej 
poznać życie zwierząt gospodarskich 
oraz tych zamieszkujących lasy i łąki. 
Odrębną część ekspozycji stanowią 
plansze i eksponaty ukazujące życie 
owadów i mięczaków.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” | ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów

MUZEUM GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY w Chorzowie

1/2018

Muzeum „Górnośląski 
Park Etnograficzny 
w Chorzowie” zachęca 
do skorzystania z bogatej 
oferty edukacyjnej 
przeznaczonej zarówno 
dla grup zorganizowanych, 
jak i dla indywidualnych 
zwiedzających. 

W pierwszych miesiącach roku 2018 
zapraszamy grupy przedszkolne 
i szkolne na zajęcia związane z wiosen-
ną obrzędowością doroczną: „Marzan-
na i gaik” oraz „Zwyczaje Wielkanocne”.

Oferta muzeum to również ciekawa 
propozycja dla organizatorów półko-
lonii. Bogata paleta zajęć z całą pew-
nością zainteresuje dzieci spędzające 
ferie zimowe w mieście.

Indywidualni zwiedzający mogą cie-
szyć się zimowymi spacerami, połą-
czonymi z oglądaniem udostępnio-
nych wnętrz. Jak co roku wybrane 
obiekty będą ogrzewane. 

Miłośników rękodzieła, rzemiosła, folklo-
ru i  tradycyjnych potraw śląskich zapra-
szamy na imprezy plenerowe, podczas 
których mogą wziąć udział w  pokazach 
dawnych zajęć domowych, gospodarskich 
i rzemieślniczych. Pierwszą imprezą plene-
rową w 2018 r. będzie „Wielkanoc na Ślą-
sku”, która planowana jest na 25 marca. 

W celu zwiększenia atrakcyjności eks-
pozycji, w szczególności kierując się 
do młodych odbiorców, Muzeum „Gór-
nośląski Park Etnograficzny w Cho-
rzowie” wprowadziło do swojej oferty 
nową mobilną aplikację wykorzystują-
cą rzeczywistość wirtualną oraz tzw. 
rzeczywistość rozszerzoną. 

Muzeum GPE 
zaprasza

Nowatorskim wzbogaceniem apli-
kacji są krótkie filmy sferyczne, 
przedstawiające scenki z życia gór-
nośląskiej wsi przed stu laty. Są one 
zintegrowane z ekspozycją muzeal-
ną, płynnie łącząc świat wirtualny 
i rzeczywisty. Zwiedzający mogą 
uruchomić aplikację na tablecie wy-
pożyczonym w kasie muzeum lub 
na własnym urządzeniu – tablecie 
lub smartfonie z systemami Android 
i iOS.

W 2017 r. na terenie muzeum został 
oddany do użytku zrekonstruowany 
dawny kościół ewangelicki z Bytomia-
-Bobrka. Odprawiane są w nim nabo-
żeństwa, jest także możliwość organi-
zowania różnych imprez i koncertów.

więcej informacji 
www.muzeumgpe-chorzow.pl
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finisaż 4 lutego 2018 r.

SPRAWY/MATTERS
WYSTAWA INDYWIDUALNA 
JOANNY ZEMANEK

Stara Fabryka
pl. Żwirki i Wigury 8
wystawa czynna do 4.02.2018

Artystka prezentuje swoje ważniej-
sze realizacje i projekty. Większość 
prac wykonuje w technikach wła-
snych; są to głównie hafty i wydruki 
na jedwabiu lub bawełnie. Nierzadko 
realizuje także instalacje przestrzen-
ne, multimedialne i działania w ro-
dzaju site-specific. Joanna Zemanek 
opowiada o kobiecie, o jej zmaga-
niach z własną naturą, tradycją, ro-
lami społecznymi. Bez patosu i bez 
perwersji mówi o ważnych spra-
wach: dojrzewaniu, wstydzie, braku 
akceptacji.

Wystawa Joanny Zemanek Sprawy/
Matters jest Nagrodą Muzeum Histo-
rycznego w Bielsku-Białej przyznaną 
podczas Międzynarodowego Trien-
nale Tkaniny Artystycznej Textile Art 
of Today 2015–2017.

do 4 marca 2018 r.

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

Zamek książąt Sułkowskich
ul. Wzgórze 16
wystawa czynna do 4.03.2018

Wystawa wpisuje się w cykl ekspo-
zycji przypominających animatorów 
życia plastycznego w Bielsku-Białej. 

Stanisław Szpineter związany był 
z  Bielskiem-Białą ponad czterdzieści 
lat. Był malarzem (oleje, akwarele, de-
koracje ścienne), rysownikiem (ołó-
wek, kredki, tusz), projektantem (neo-
ny, aranżacje wnętrz, opakowania, 
ilustracje, afisze i in.), nauczycielem 
przedmiotów artystycznych (tech-
nika: gastronomiczne i budowlane) 
oraz inicjatorem budowy samodziel-
nego Pawilonu Wystawowego ZPAP 
(ob. Galeria Bielska BWA). Bogaty ze-
spół prezentowanych prac (pejzaże, 
portrety, projekty) i archiwaliów (fo-
tografie, dokumenty, tzw. zeszyty po-
godowe) obrazuje wszystkie obszary 
aktywności Stanisława Szpinetera.

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej | ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała 

MUZEUM HISTORYCZNE w Bielsku-Białej

od marca 2018 r.

WIOSNA Z FRYDERYKIEM 
W PSZCZYŃSKIM ZAMKU

Od marca 2015 r. Muzeum Zamkowe w Pszczy-
nie ma przyjemność zaprosić na cykl koncertów 
pt. „Wiosna z Fryderykiem w pszczyńskim zamku”.
Wydarzenie muzyczne obejmuje kilka koncertów 
w wykonaniu wybitnych pianistów, m.in. uczestni-
ków Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

3 marca 2018 | godz. 18.00   
FRANÇOIS DUMONT [FRANCJA]
10 marca 2018 | godz. 18.00    
ELŻBIETA BILICKA | MICHAŁ DZIEWIOR
17 marca 2018 | godz. 18.00     
ALBERTO NOSE [WŁOCHY]
24 marca 2018 | godz. 18.00     
WALENTINA IGOSHINA [ROSJA]

MUZEUM ZAMKOWE w Pszczynie

Muzeum Zamkowe w Pszczynie | ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna

Więcej informacji dotyczących 
koncertów oraz innych wydarzeń 

w Muzeum Zamkowym w Pszczynie 
znajdą Państwo na: 

www.zamek-pszczyna.pl 

| foto: Wiosna z Fryderykiem w pszczyńskim 
zamku – Luigi Carroccia (Włochy)
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więcej informacji 
www.muzeumslaskie.pl

ŚWIADOMOŚĆ LALKI TEATR FORM 
JADWIGI MYDLARSKIEJ-KOWAL

9 lutego – 22 kwietnia 2018 r.
kurator wystawy: Sylwia Ryś

Ostatnie dekady XX wieku przynio-
sły nowy etap w rozwoju sztuki lal-
karskiej, coraz silniej zaznaczała się 
w  teatrze tendencja do partnerskie-
go traktowania lalki i aktora. Wśród 
twórców, którzy zreformowali polską 
scenę lalkową, szczególne miejsce 
zajmuje Jadwiga Mydlarska-Kowal, 
łącząca w swoich projektach pla-
styczną ekspresję lalek ze zróżni-
cowaną konstrukcją dostosowaną 
do  poszczególnych realizacji. Zwią-
zana była przede wszystkim ze sceną 
Wrocławskiego Teatru Lalek, współ-
pracowała z Wytwórnią Filmów Fabu-
larnych we Wrocławiu, projektowała 
stroje, rysowała, zajmowała się sce-
nografią w teatrach lalkowych i dra-
matycznych. Niezależnie od miejsca 
realizacji prace Jadwigi Mydlarskiej-
-Kowal cechowała niezwykła ekspre-
sja rysunku i wyrafinowana stylistyka 
przesycona ironią i symboliką śmierci 
– tematem szczególnie często przy-
woływanym w jej projektach. Była 
zdania, że za pomocą scenografii 
w  teatrze można wyrazić przestrzeń 
nieodwołującą się do realnego świa-

kowym, z którego wypłynęła jej wizja 
kreowania scenicznego świata. 

Twórczość Jadwigi Mydlarskiej-Ko-
wal, oparta na nakładających się 
i wynikających z siebie nawzajem 
skojarzeniach, wymyka się jedno-
znacznym opisom i analizom. Łączy 
w sobie to, co racjonalne z tym, co 
kryje się w zakamarkach podświado-
mości, sięga do rzeczywistości i  za-
razem odwołuje się do intuicji oraz 
przeczuć. Jej scenografie nigdy nie 
były tłem czy wizualizacją przekazu 
zawartego w słowie, ale niezależny-
mi światami wynikającymi z tekstu, 
choć go nieilustrującymi. Zawsze 
w centrum jej scenicznych wizji był 
człowiek i pytanie o jego egzystencję 
oraz przeznaczenie.

W przestrzeni, w której ukazywane 
są jej dzieła związane z realizacjami 
w  teatrach dramatycznych, zgroma-
dzone zostały projekty, zdjęcia i obiek-
ty uporządkowane według wiodących 
zagadnień spajających twórczość ar-
tystki w obrębie tej formy teatru. Mo-
tywy nawiązują do kluczowych tema-
tów poruszanych przez scenografkę 
i sposobów wyrażenia ich poprzez ko-
stium i dekoracje, wskazują na prze-
kształcenia, jakim ulegało rozumienie 
aktora jako formy zbliżonej funkcją do 
marionety. Przykładom ilustrującym 
ewolucję kolejnych form scenicznych 
w twórczości Jadwigi Mydlarskiej-Ko-
wal towarzyszą nawiązania do ana-
logicznych sposobów kształtowania 
postaci bądź przestrzeni w teatrze lal-

ta, będącą natomiast odbiciem psy-
chiki postaci, przejawem ich podświa-
domości w świecie materii.  

Wystawa „Świadomość lalki” została 
podzielona na dwie przestrzenie, z któ-
rych jedna pokazuje działania artystki 
w teatrach lalkowych, druga – jej twór-
czość związaną z przedstawieniami 
na deskach teatrów dramatycznych. 
Ekspozycja dotycząca realizacji lalko-
wych prezentuje najbardziej znaczące 
dokonania scenografki w tej dziedzi-
nie, począwszy od jej pierwszych reali-
zacji we Wrocławskim Teatrze Lalek, 
aż do nieukończonego przedstawienia 
„Córka Króla Mórz”. Rozwój i przemia-
ny, jakim podlegała polska scena lal-
kowa, pokazane zostały na wystawie 
poprzez transformacje zaprojektowa-
nych przez Jadwigę Mydlarską-Kowal 
lalek. Eksperymenty twórcze artystki 
dotyczyły bowiem nie tylko samej sce-
nografii widowiska, ale i odmiennych 
sposobów prowadzenia lalki i łączenia 
planu lalkowego z tzw. planem żywym, 
zarówno w sferze działań aktorskich, 
jak i rozwiązań plastycznych. 

MUZEUM ŚLĄSKIE w Katowicach

1/2018

Zdjęcie po lewej:
Fotografia ze spektaklu „Gyubal 
Wahazar” S. I. Witkiewicza
scenografia: Jadwiga Mydlarska-Kowal
reżyseria: Wiesław Hejno
premiera: Wrocławski Teatr Lalek, 13.03.1987 r.
fot. Marek Grotowski
własność Wrocławskiego Teatru Lalek

Zdjęcie po prawej:
Projekt do „Dziadka do orzechów”  
E. T. A. Hoffmanna
scenografia: Jadwiga Mydlarska-Kowal
reżyseria: Janusz Ryl-Krystianowski
premiera: Teatr Animacji, Poznań, 23.02.1997 r.
własność Muzeum Śląskiego w Katowicach
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OPERA ŚLĄSKA w Bytomiu

1.01 18.00 KSIĘŻNICZKA CZARDASZA E. KÁLMÁN
4.01 18.00 KSIĘŻNICZKA CZARDASZA E. KÁLMÁN
5.01 18.00 KSIĘŻNICZKA CZARDASZA E. KÁLMÁN
7.01 18.00 KSIĘŻNICZKA CZARDASZA E. KÁLMÁN

12.01 18.00 MY FAIR LADY F. LOEWE
13.01 18.00 MY FAIR LADY F. LOEWE
14.01 18.00 ROMEO I JULIA CH. GOUNOD
15.01 18.00 ROMEO I JULIA CH. GOUNOD

w Teatrze Śląskim w Katowicach

19.01 11.00
17.00

DZIADEK DO ORZECHÓW 
P. CZAJKOWSKI

20.01 18.00 KSIĘŻNICZKA CZARDASZA E. KÁLMÁN
21.01 18.00 MY FAIR LADY F. LOEWE
23.01 11.00 MAŁY KOMINIARCZYK. 

ZRÓBMY OPERĘ! B. BRITTEN
2.02 18.00 BARON CYGAŃSKI J. STRAUSS
3.02 18.00 MY FAIR LADY F. LOEWE
8.02 18.00 KSIĘŻNICZKA CZARDASZA E. KÁLMÁN

10.02 18.00 KSIĘŻNICZKA CZARDASZA E. KÁLMÁN
14.02 18.00 ROMEO I JULIA CH. GOUNOD
16.02 18.00 ROMEO I JULIA CH. GOUNOD
17.02 18.00 ROMEO I JULIA CH. GOUNOD
18.02 18.00 ROMEO I JULIA CH. GOUNOD
19.02 18.00 MY FAIR LADY F. LOEWE

w Teatrze Śląskim w Katowicach

22.02 11.00 DZIADEK DO ORZECHÓW 
P. CZAJKOWSKI

24.02 18.00 NABUCCO G. VERDI
25.02 18.00 ROMEO I JULIA CH. GOUNOD
27.02 11.00 MAŁY KOMINIARCZYK. 

ZRÓBMY OPERĘ! B. BRITTEN

1, 4, 5, 7, 20 stycznia 2018 | 8, 10 lutego 2018 r.

KSIĘŻNICZKA CZARDASZA
EMMERICH KÁLMÁN

Opera Śląska w Bytomiu 

Do Opery Śląskiej powrócił jeden z najbardziej lubianych tytułów operetko-
wych! Historię księcia Edwina, który zakochuje się w Sylvii Varescu, gwieź-
dzie czardasza w  budapeszteńskim variété, można oglądać bez  końca. 
Pełno tam znakomitych, pięknych melodii. Libretto, jak to w operetkach 
bywa, jest wyjątkowo zawiłe.

Ojciec księcia, wiedząc o romansie syna, wykorzystuje swe koneksje 
i uzyskuje rozkaz natychmiastowego powrotu Edwina do korpusu w Wied-
niu. Stary Książę nakazuje synowi małżeństwo z hrabianką Stasi, z którą 
jest zaręczony. Sylvia odwzajemnia uczucia Edwina, ale pragnie wyjechać 
z przyjacielem księcia, hrabią Bonim, i uciec przed miłością, która wyda-
je się niemożliwa do spełnienia. Książę, chcąc zatrzymać Sylvię, prosi ją 
o rękę, jednocześnie oświadczając, że w ciągu ośmiu tygodni ją poślubi. 
Czy mimo wielu nieporozumień i przeszkód dotrzyma obietnicy? Czy zdo-
ła pokonać bariery epoki, a mezalians z szansonistką będzie miał szansę 
powodzenia? Gorąco polecamy!

Premiera spektaklu odbyła się 29 grudnia 2017 r.

14 stycznia 2018 r.
14, 16, 17, 18, 25 lutego 2018 r.

ROMEO I JULIA
CHARLES GOUNOD

Opera Śląska w Bytomiu 

W Operze Śląskiej można zobaczyć 
tragiczną historię kochanków z  We-
rony, która pobudza wyobraźnię ko-
lejnych pokoleń. Spektakl „Romeo 
i Julia” w reżyserii Michała Znaniec-
kiego bardzo szybko podbił serca pu-
bliczności, a wśród krytyków zyskał 
uznanie. Kierownikiem muzycznym 
jest Bassem Akiki, a imponującą sce-
nografię przygotował Luigi Scoglio. 

Partie tytułowe wykonują m.in. 
Ewa Majcherczyk, Ewelina Szybilska 
i Andrzej Lampert.
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Projekt operatorkultury.pl jest realizowany 
w ramach programu Narodowego Centrum 
Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2016–2018”.

REGIONALNY INSTYTUT KULTURY w Katowicach

„Sztuka przez dotyk” 
W Miejskiej Galerii w Częstochowie 
wraz z Polskim Związkiem Niewi-
domych zorganizowano warsztaty 
plastyczne dla dzieci i młodzieży nie-
widomej i słabowidzącej. Podczas 
zajęć animatorzy, artyści z Pracow-
ni Artystycznej „Wielokropka”, wraz 
z uczestnikami przygotowywali prace 
plastyczne do książki dotykowej pod 
tytułem „Mit o Minotaurze”. Powstałe 
na warsztatach grafiki i kolaże zapre-
zentowano w czasie podsumowującej 
wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki.

„Lepsze noty – sztuka wspólnoty” 
To wspólna inicjatywa przedstawicie-
lek Domu Kultury Boguszowice w Ryb-
niku i Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go nr 14 w Rybniku. Dzięki działaniom 
uczniowie wraz z zaproszonymi ar-
tystami starali się oswoić i urozma-
icić szkolną przestrzeń. W  rezultacie 
na  szkolnym podwórku pojawiły się 
barwne pieńki drzewne, służące dzie-
ciom jako miejsce spędzania wolnego 
czasu oraz jako alternatywna klasa 
lekcyjna, a drzewa otaczające budynek 
uczniowie „ubrali” w kolorowe swetry. 
Z pomocą artysty grafficiarza  zmienili 
także płot otaczający gmach szkoły 
w dzieło sztuki. Dzieci zobaczyły, że 
o  wspólną przestrzeń warto zadbać 
i że razem można więcej! 

„Być jak” 
Siemianowickie Centrum Kultury za-
proponowało swoim odbiorcom cykl 
happeningów artystycznych, opar-
tych na wybranych nurtach w sztuce 
współczesnej. Uczestnicy projektu – 
dzieci i młodzież z lokalnych szkół – 

wykonywali wielkoformatowe prace, 
nawiązując do twórczości Jacksona 
Pollocka, Andyʼego Warhola czy Was-
silego Kandinskiego. Artystyczne dzia-
łania realizowano w plenerze, twórczo 
ingerując w miejską przestrzeń. Rezul-
taty projektu zaprezentowano na pod-
sumowaniu, które odbyło się w Parku 
Tradycji w Siemianowicach Śląskich.

„Mikropokoje” 
Projekt to efekt współpracy nauczy-
cielki etyki i wychowawcy świetlicy 
oraz animatorki i edukatorki teatral-
nej. Za sprawą udziału w warsztatach 
plastycznych, teatralnych i literackich 
uczniowie bytomskich szkół eksplo-
rowali artystycznie temat pokoju na 
świecie. Rezultaty ich pracy pozwoliły 
na stworzenie w przestrzeni miejskiej 
instalacji w formie pokoju, do którego 
zaproszeni zostali mieszkańcy Byto-
mia. Wizje młodzieży ze szkoły pod-
stawowej i gimnazjum miały szansę 
zaistnieć w zainicjowanym „mikropo-
koju”, a działania realizowane wokół 
niego były okazją do pokazania sztuki 
jako uniwersalnej platformy dialogu.

„Kontaktowy” 
Realizowane w Żywcu działania mia-
ły na celu podniesienie kompetencji 
pedagogów i pokazanie potencjału 
edukacyjnego teatru. Dla młodzieży 
przygotowano warsztaty z zakresu 
elementarnych zadań aktorskich, a dla 
animatorów i pedagogów z zakresu 
edukacji teatralnej. Poza tym odby-
ły się darmowe spektakle teatralne 
Teatru Rawa, Teatru Czwarta Scena 
i Marty Pohrebny. Wydarzenia zakoń-
czył koncert zespołu Lunatyp. 

62 TYSIĄCE ZŁOTYCH 
NA EDUKACJĘ KULTURALNĄ!

Zakończył się kolejny rok realizacji projektu 
operatorkultury.pl, dzięki któremu nauczyciele 
i animatorzy z województwa śląskiego 
otrzymali dofinansowanie na inicjatywy 
edukacji kulturowej dla dzieci i młodzieży. 
Za sprawą operatorakultury w kilkunastu 
miejscowościach regionu pojawiły się 
nietypowe działania animacyjne, które 
wzbogaciły i urozmaiciły codzienną pracę 
szkół i ośrodków kultury. Obok przedstawiamy 
wybrane z nich.

1/2018
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Jednym z zadań Regionalnego Instytutu Kultu-
ry w Katowicach jest szeroko pojęta populary-
zacja problematyki związanej z dziedzictwem 
kulturowym regionu. Realizowana jest ona 
między innymi poprzez działalność wydawni-
czą instytucji. W ostatnich miesiącach ukazały 
się dwie niezwykle ciekawe pozycje. Pierwsza 
z nich to „GONT” – książka, która powstała 
dzięki współpracy z Narodowym Instytutem 
Dziedzictwa w Warszawie oraz Kołem Kocha-
jących Kurlawe Chaty. Publikowane w niej arty-
kuły są w znacznej większości pokłosiem sesji 
zorganizowanej w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa 2016 pt. „Zmierzch gontu?”, któ-
ra odbyła się w Muzeum Beskidzkim w Wiśle. 
Wśród wielu publikacji o architekturze drew-
nianej trudno znaleźć pozycję poświęconą 
gontowi. W tym kontekście wydawnictwo to 
staje się ciekawym przyczynkiem do dalszych 
badań. Głównym bohaterem książki jest niepo-
zorna deszczułka, przez wieki służąca przede 
wszystkim do pokrywania dachów drewnia-
nych chat. Teraz gont, wypierany przez nowe 
materiały budowlane, znika z  naszego krajo-
brazu. Coraz mniej jest również rzemieślników 
potrafiących „szczypać” gont tradycyjnymi 
metodami. Czy miejsce gontu jest już tylko 
w  skansenach? W książce poruszono wiele 
problemów – poczynając od  nazewnictwa 
(dranica, gont, szkudła), poprzez etnograficz-
ne opisy tradycyjnego warsztatu gonciarza, 
aspekty krajobrazowe gontowych dachów, 
kończąc na współczesnych możliwościach 
wykorzystania gontu.  

Druga nowość wydawnicza to kolejny, dzie-
wiąty już tom „Wiadomości Konserwatorskich 
Województwa Śląskiego” – „Świątynia 2”. 
„Wiadomości Konserwatorskie”, wydawane 
we współpracy ze Śląskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków w Katowicach, ukazują 
się corocznie jesienią, a ich promocja odbywa 
się podczas sesji konserwatorskiej organizo-
wanej przez Regionalny Instytut Kultury w Ka-
towicach (wcześniej przez Śląskie Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego). Założeniem tej 
serii wydawniczej jest informowanie o zna-
czących pracach konserwatorskich prowa-
dzonych na terenie województwa śląskiego, 
a także przedstawianie ciekawych zabytków 
regionu. Tom dziewiąty jest kontynuacją cie-
szącego się dużym zainteresowaniem tomu 
ósmego („Świątynia”, rok wydania 2016). Za-
warte są w nim zarówno relacje z prac kon-
serwatorskich prowadzonych w obiektach 
sakralnych, jak i wyniki badań naukowych. 
Na szczególną uwagę zasługują rozdziały 
poświęcone najnowszym odkryciom, takim 
jak późnobarokowe iluzjonistyczne malowidła 
w farze w Strumieniu czy gotycka polichromia 
w kościele św. Jerzego w Cieszynie, a także 
wyniki badań dendrochronologicznych wyko-
nanych w siedmiu kościołach drewnianych 
oraz w karczmie w Jeleśni. Wszystkie artykuły 
napisane są przez osoby zawodowo związane 
z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami: 
konserwatorów dzieł sztuki, pracowników 
służb konserwatorskich i uznanych pracowni-
ków naukowych. 

ną współpracę z Wydziałem Filologicz-
nym Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach oraz Stowarzyszeniem Twórczej 
Edukacji Polonistycznej w Krakowie. 
Nowym Partnerem konkursu kraso-
mówczego będzie Stowarzyszenie 
Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego 
UŚ „Via Linguae”. 

Wydarzenie to jest unikatowym 
przedsięwzięciem edukacyjnym mo-
tywującym do pielęgnowania pięknej 
polszczyzny, kształcącym wysoką 
sprawność językową, skłaniającym 
do refleksji nad miejscem warto-
ści w  życiu młodego człowieka oraz 
przygotowującym go do świadomego 
uczestnictwa w życiu publicznym.

Jacek Kowalski-Krawczyk
– pracownik Akademii Kadr 
Kultury w Regionalnym Instytucie 
Kultury w KatowicachZACHĘCAMY DO LEKTURY

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach | ul. Teatralna, 40-003 Katowice

REGIONALNY INSTYTUT KULTURY w Katowicach

Ewa Caban
– kierownik Działu Śląskiego 
Centrum Dziedzictwa Kulturowego 
w Regionalnym Instytucie Kultury 
w Katowicach

NOWOŚCI WYDAWNICZE
RIK w Katowicach

1/2018

5 marca 2018 r.

FINAŁ XX OGÓLNOPOLSKIEGO 
KONKURSU KRASOMÓWCZEGO 
IM. WOJCIECHA KORFANTEGO 

Sala Sejmu Śląskiego w Katowicach
Wstęp wolny

Konkurs składa się z trzech etapów. 
Pierwszy to eliminacje lokalne, drugi – eliminacje  
regionalne, podczas których jury kwalifikuje uczestni-
ków do wystąpienia w etapie trzecim – finale.
Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie szkół gim-
nazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Zadaniem uczestników będzie wygłoszenie 5-mi-
nutowego przemówienia nawiązującego do hasła 
przewodniego konkursu: „Nieszczęsny dar wolności”? 
(będącego tytułem książki ks. prof. Józefa Tischnera).
Główną nagrodą dla trzech laureatów – eliminacji  
lokalnych, regionalnych i finału – będzie wizyta w Par-
lamencie Europejskim w Brukseli na zaproszenie  
europosła prof. Jerzego Buzka.

Już od 20 lat organizowany jest Ogól-
nopolski Konkurs Krasomówczy im. 
Wojciecha Korfantego. Dlaczego sądzi-
my, że jest ważny? Bo chcemy, żeby-
śmy wszyscy dbali o piękną, popraw-
ną polszczyznę. XX edycja konkursu 
odbędzie się w pierwszym kwartale 
przyszłego roku. Twórcą idei i inicja-
torem tego wydarzenia jest Związek 
Górnośląski w Katowicach, który był 
organizatorem wszystkich jego do-
tychczasowych edycji, konsekwentnie 
budując unikatowy charakter i prestiż 
konkursu. Na mocy porozumienia ze 
Związkiem Górnośląskim rolę organi-
zatora OKK im. Wojciecha Korfantego 
przejął Regionalny Instytut Kultury w 
Katowicach, zachowując wypracowa-
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REGIONALNY OŚRODEK KULTURY w Bielsku-Białej

Derek Jarman

CHROMA. KSIĘGA 
KOLORÓW Cena: 48 zł

„Chroma. Księga kolorów” to pierwsza 
książka Dereka Jarmana przetłumaczo-
na na język polski. Reżyser „Caravaggia” 
proponuje kolorową antropologię kultu-
ry, która w założeniach jest tyleż prosta, 
co rewolucyjna. Spojrzenie na świat 
przez pryzmat barw przynosi zaskaku-
jące odkrycia, wychodzące daleko poza 
horyzont historii sztuki. Kolor jest bo-
wiem jednym z najintensywniejszych 
bodźców, oddziałujących nie tylko na 
wzrok – może on posiadać fakturę, za-
pach, temperaturę i wielką polityczną 
moc. Jednocześnie jest faktorem sza-
lenie zdradliwym i nietrwałym. Fascy-
nujące tropy, które Jarman zostawia, 
są jednocześnie pełne pułapek. Autor 
często sam to sygnalizuje, a kluczowa 
teza jego wywodu brzmi: „kolor kłamie”.

Natalia Gruenpeter

A JAK ARAKI Cena: 48 zł

„A jak Araki” to zbiór szkiców poświęco-
nych wybranym motywom twórczości 
Gregga Arakiego, niezależnego amery-
kańskiego filmowca, jednego z czoło-
wych twórców New Queer Cinema. Na 
książkę składają się 24 krótkie teksty 
inspirowane słowami kluczami ułożo-
nymi w alfabetycznej kolejności. Idea 
jest przewrotna – choć sugerować 
może porządek, w istocie ma w sobie 
coś anarchistycznego. Ekscentryczna 
formuła książki uniemożliwia całościo-
we ujęcie twórczości kalifornijskiego 
filmowca, wprowadzając do refleksji 
element gry.

W minionym roku Instytucja Filmowa „Silesia Film” wydała dwie książki 
kierujące uwagę na niebanalnych reżyserów, jakimi są Derek Jarman i Gregg 
Araki. W powstanie obu pozycji zaangażowani zostali twórcy związani 
z naszym regionem. Autorskie tłumaczenie „Chromy. Księgi kolorów” 
jest dziełem Pawła Świerczka. Natomiast książka „A jak Araki” wyszła spod 
pióra Natalii Gruenpeter. Obie pozycje dostępne są w dobrych, kameralnych 
księgarniach na terenie całej Polski, a także w kinach Kosmos, Światowid 
i Rialto w Katowicach, Janosik w Żywcu i Bałtyk w Raciborzu.

INSTYTUCJA FILMOWA SILESIA FILM

20–28 stycznia 2018 r.

49. PRZEGLĄD ZESPOŁÓW 
KOLĘDNICZYCH I OBRZĘDOWYCH 
ŻYWIECKIE GODY
Żywiec, Milówka
sekretariat  imprezy:
ROK w Bielsku-Białej

Najstarszy i największy konkurs grup 
kolędniczych z terenu Żywiecczyzny 
i  Beskidu Śląskiego. Kolędnicy wystę-
pujący na scenie (z gwiazdą, z turo-
niem, herody, winszownicy…) rywali-
zują w Żywcu, plenerowi przebierańcy 
(dziady noworoczne) walczą o nagrody 
w Milówce. Wiele imprez towarzyszą-
cych, m.in. konkursy trzaskania z bata, 
potańcówka dziadowska, degustacja 
potraw regionalnych, kuligi.

Głównymi organizatorami są: Regio-
nalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Bia-
łej, Miejskie Centrum Kultury w Żywcu 
i Gminny Ośrodek Kultury w Milówce

25 marca 2018 r.

24. KONKURS NA PALMY 
WIELKANOCNE
Gilowice, kościół pw. św. Andrzeja
sekretariat  imprezy:
ROK w Bielsku-Białej

Konkurs odbywa się w każdą Niedzie-
lę Palmową, począwszy od 1994 r., 
w  pięknym drewnianym kościółku pw. 
św. Andrzeja w Gilowicach. Po poświę-
ceniu w czasie mszy palmy są ocenia-
ne przez jury, po czym ich wykonawcy 
zabierają je do domów.

W minionych latach oryginalne, pięk-
nie zdobione gilowickie palmy często 
pokazywała telewizja. Organizatorami 
konkursu są: Regionalny Ośrodek Kul-
tury w Bielsku-Białej oraz Gminny Ośro-
dek Kultury i Parafia w Gilowicach.

do 2 lutego 2018 r.

WYSTAWA NIEBO I PIEKŁO 
W PRACACH ERNESTA ZAWADY 
I ZBIGNIEWA KRĘŻELOKA

Galeria Sztuki Regionalnego 
Ośrodka Kultury
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REGIONALNY OŚRODEK KULTURY w Częstochowie

ROK w Częstochowie | ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa | tel. 34 324 46 51 | e-mail: rok@rok.czestochowa.pl

więcej informacji [regulamin, karta zgłoszenia]
www.rok.czestochowa.pl

27 kwietnia 2018 r. | godz. 18.00 
uroczyste ogłoszenie wyników
otwarcie wystawy pokonkursowej

XXI MIĘDZYNARODOWY KONKURS CYFROWEJ 

FOTOKREACJI CYBERFOTO 2018
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
komisarz konkursu: Sławomir Jodłowski
tel. 34 366 59 64
e-mail: jodlowski@rok.czestochowa.pl

Konkurs ma na celu prezentację możliwości kreacji 
obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie kom-
putera i współczesnych technik obrazowania. Jest 
dostępny dla wszystkich fotografujących. Materia-
łem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tra-
dycyjna fotografia bądź fotografia wykonana metodą 
cyfrową. Prace (min. format 21 × 30, A-4) w postaci 
wydruku lub odbitki fotograficznej należy przesłać 
w usztywnionych kopertach do 6 kwietnia 2018 r.

O CYBERFOTO

Historia konkursu sięga roku 1997, kie-
dy to po raz pierwszy w Miejskiej Ga-
lerii Sztuki w Częstochowie wówczas 
jeszcze Wojewódzki Ośrodek Kultury 
w Częstochowie, jako organizator kon-
kursu, zaprezentował plon pierwszej 
edycji Cyberfoto. Aktualnie głównym 
organizatorem tego konkursu, który 
w roku 2017 odbył się po raz 20., jest 
Regionalny Ośrodek Kultury w Często-
chowie, a komisarzem i jego pomysło-
dawcą od 20 lat jest artysta fotografik 
Sławomir Jodłowski, pracownik czę-
stochowskiego ROK. 

Twórczość uczestników konkursu 
najbardziej oscyluje w kierunku idei 

mego obrazu”, ale ich liczba systema-
tycznie maleje. Większość twórców 
obrazu jako ikony sztuki ma już świa-
domość kolosalnego znaczenia, jakie 
ma zamiana obrazu w piksele. Kon-
sekwencje tego przełomu są przede 
wszystkim widoczne w zmianie po-
strzegania rzeczywistości, co owocuje 
wytworzeniem charakterystycznych, 
fantazyjnie nowych przestrzeni sztu-
ki. Symptomatyczne dla tej twórczo-
ści jest mieszanie się różnych poetyk 
surrealizmu, dadaizmu czy hiperreali-
zmu z własną, już cyfrowo budowaną 
wyobraźnią. Jakże cenne dla rozwoju 
cywilizacyjnego są te niepokojące wy-
zwania, filozoficzne głębie z oniryczny-
mi aurami, budujące coraz stabilniej-
sze pomosty do nowych wymiarów 
szeroko pojętego artyzmu. Mam na-
dzieję, że konkurs Cyberfoto w dotych-
czasowych – i przyszłych – edycjach 
stanowi jeden z pomostów  do rozu-
mienia, a może wręcz pokochania cy-
frowego aspektu współczesnej sztuki. 
Cieszy mnie fakt, że wartość imprezy 
Cyberfoto doceniona została dwu-
krotnie przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, który dwa razy 
współfinansował to przedsięwzięcie. 
Wspierały i dalej wspierają nas także 
Narodowe Centrum Kultury w Warsza-
wie i Związek Polskich Artystów Fo-
tografików, które to instytucje objęły 
patronat nad konkursem. Konkursowi 
patronują również Marszałek Woje-
wództwa Śląskiego, Prezydent Miasta 
Częstochowy oraz Fotoklub RP.

Sławomir Jodłowski

czesnego społeczeństwa. W  założe-
niach ideowych konkursu staraliśmy 
się także akcentować wytworzoną ak-
tualnie dominację wizualności, opartą 
na obrazach technicznych, jako war-
tość artystyczną i kulturową.

Cyberfoto usiłuje przełamać kon-
wencjonalne myślenie o ikonosferze, 
budując własny, charakterystyczny 
styl iluzyjnego postrzegania rzeczy-
wistości. Przyznaję, że cieszą mnie 
wywołane kontrowersje wokół nie-
których nagrodzonych prac, wynika-
jące m.in. ze zderzenia odmiennych 
estetyk jury i  publiczności. Rodzące 
się wokół tej odmienności ostre, ale 
twórcze polemiki są cennym i natu-
ralnym wynikiem niespójnych wymia-
rów piękności w sztuce. Kontrowersje 
w  zasadzie zostały wpisane w ideę 
tego konkursu i stanowią dla mnie 
wartość kulturotwórczą i stymulującą 
postawy artystyczne. 

Prace konkursowe znakomicie akcen-
tują relacje zachodzące w sztuce obra-
zowania świata, która ciągle ewoluuje 
w kierunku wytworzenia pewnej wizji 
opartej na zaawansowanych technolo-
giach rejestracji obrazu. Ambicją prze-
słania tego konkursu jest utrzymanie 
stałej więzi z nowoczesną jakością 
kultury wizualnej, kształtującej także 
naszą tożsamość narodową.

Jest jeszcze wprawdzie wiele osób 
niezgadzających się z twierdzeniem 
znanego artysty i filozofa sztuki Pete-
ra Weibla, że „cyfryzacja obrazu jest 
prawdopodobnie najważniejszym wy-
darzeniem od czasu wynalezienia sa-

artystycznej Cyberfoto. Staraliśmy się 
zawsze nagradzać prace tchnące nie-
przeciętną wyobraźnią, a jednocześnie 
posiadające filozoficzno-melancholij-
ny podtekst, prace, w których widać 
intelektualną zabawę z wirtualną rze-
czywistością, generując nowatorstwo 
nowych przestrzeni sztuki. Iluzyjna 
metafizyka filozofii bytu bijąca z tych 
fotografii tworzyła i pewnie tworzyć 
będzie siłę napędową dalszych edycji 
konkursu. Jestem przekonany, że na-
gradzając te prace, udało się wypra-
cować pewną specyficzną niszowość 
założeń konkursu, polegającą na glo-
ryfikacji transcendentalnej wyobraźni, 
skutecznie opierającej się komercyj-
nym potrzebom kulturowym współ-

PATRONAT HONOROWY: 
Marszałek Województwa Śląskiego
PATRONAT: Prezydent Miasta Częstochowy

ORGANIZATOR: 
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
WSPÓŁORGANIZATORZY: 

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie 
Związek Polskich Artystów Fotografików 
Okręg Śląski 
Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej 
Stowarzyszenie Twórców
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NIE PRZEGAP

Jeden z najważniejszych rosyjskich reżyserów ponownie w 
Katowicach – komedię „DWANAŚCIE KRZESEŁ” wg wizji Nikołaja 
Kolady pokażemy premierowo 5 stycznia 
(inne terminy: 3, 4, 6, 7 stycznia).

KATOWICKI KARNAWAŁ KOMEDII
współorganizowany razem z Teatrem Korez, 
w repertuarze po raz 10. 
Spektakle będą grane od 26 stycznia do 5 lutego.

„SPÓJRZ NA MNIE” – społeczny spektakl w reżyserii Adama 
Ziajskiego na Scenie w Galerii. Przedstawienie z udziałem osób 
niewidomych (premiera 23 lutego).

Maja Kleczewska pierwszy raz z autorską inscenizacją na Śląsku 
– z zespołem Teatru Śląskiego przygotuje prapremierę w dniu 
16 marca.

Zapraszamy do teatru usytu-
owanego w sercu regionu, 
na katowickim rynku, który ma 

ponadstuletnią historię, ale poprzez 
eksperymenty sceniczne nieustannie 
przeżywa swoją młodość. Wizyta na 
każdej ze scen ma być dla widzów w 
różnym stopniu reinterpretacją tego, 
co było i jest ważne dla regionu, mi-
kroświata w skali nie tylko ogólno-
polskiej, ale i europejskiej. W  prze-
szłości teatrem kierowali m.in. Wilam 
Horzyca, Gustaw Holoubek, Józef 
Para czy Ignacy Gogolewski.

W sezonie na publiczność czeka 
około 50 różnych propozycji w każ-
dym miesiącu: premier, spektakli, 
koncertów, dyskusji, wystaw, poka-
zów, warsztatów czy spotkań. Je-
steśmy otwarci na międzynarodową 
współpracę, koprodukujemy spekta-
kle z  innymi instytucjami, zaprasza-
my też do nas z pokazami cenionych 
twórców  europejskich scen. Dzia-
łamy bez granic: mamy w ofercie 
spektakle z napisami po angielsku 
czy tłumaczone na język migowy. 

Prezentujemy dorobek polskiej 
i  światowej literatury, zarówno kla-
sycznej, jak i współczesnej, doko-
nując prapremierowych wykonań 
takich utworów, jak np. „Ostatnie 
tango w Paryżu” Roberta Alleya, „Du-
bbing Street” Petra Zelenki, „Morfina” 
Szczepana Twardocha czy „Muzuł-
many” Artura Pałygi. Teatr stara się 

spełniać rolę sceny narodowej na 
Śląsku. W ostatnich latach swoje 
prapremiery miały tu dramaty na-
pisane w gwarze śląskiej („Poltera-
bend” Stanisława Mutza w  reżyse-
rii Tadeusza Bradeckiego i wielo-
krotnie nagradzana na festiwalach 
„Piąta strona świata” Kazimierza 
Kutza w  reżyserii Roberta Talarczy-
ka). Od  lat realizujemy również cykl 
„Śląsk święty/Śląsk przeklęty”, będą-
cy próbą artystycznego spojrzenia 
na wielokulturową problematykę re-
gionu i związanych z nim ludzi. Do tej 
pory swoje prapremiery miały w nim 
spektakle „Skazany na bluesa” Prze-
mysława Angermana i  Jana Kida-
wy-Błońskiego (reżyseria Arkadiusz 
Jakubik), „W popielniczce diament” 
Jakuba Roszkowskiego (reżyse-
ria Waldemar Patlewicz), „Morfina” 
Szczepana Twardocha (reżyseria 
Ewelina Marciniak), „Western” Artura 
Pałygi (reżyseria Robert Talarczyk, 
Rafał Urbacki)  i „Wujek.81. Czarna 
Ballada” (scenariusz i reżyseria Ro-
bert Talarczyk).

Zależy nam, by teatr nie był postrze-
gany tylko jako kolejna instytucja 
kultury. Chcemy, by była to prze-
strzeń publiczna, miejsce, w którym 
mieszkańcy chętnie się spotykają, 
rozmawiają, przyprowadzają tu ko-
lejnych znajomych i przyjaciół, by się 
najzwyczajniej w świecie wzruszyć, 
poczuć radość lub sprowokować 
wzajemnie do burzliwej dyskusji.

TEATR ŚLĄSKI im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego | Rynek 10, 40-003 Katowice 1/2018
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Sylwester BIS

BAL U CYGANA
KONCERT KARNAWAŁOWY

Jak co roku zapraszamy Państwa 
na skróconą wersję Koncertu 
Sylwestrowego, który prezentować 
będziemy w każdy piątek, sobotę 
i niedzielę karnawału 2018. 
A czasami również w czwartki. 
Bohaterem tegorocznych BISÓW 
będzie Jacek Cygan, a właściwie 
jego najpopularniejsze piosenki.

scenariusz: Jacek Cygan
reżyseria: Dariusz Miłkowski
choreografia: Katarzyna Buczkowska, 
Barbara Ducka, Natalia Gajewska, 
Maciej Cierzniak i in.
scenografia: Grzegorz Policiński
kostiumy: Elżbieta Terlikowska, Tomasz Jacyków
kierownictwo muzyczne: Jerzy Jarosik, 
Mateusz Walach 
kierownictwo wokalne: Ewa Zug

Jacek Cygan, autor znanych i  lubia-
nych przebojów śpiewanych przez 
całą plejadę polskich wokalistów, 
współpracował i nadal pracuje z naj-
wybitniejszymi kompozytorami, ta-
kimi jak: Krzesimir Dębski, Seweryn 
Krajewski, Ryszard Rynkowski, Grze-
gorz Skawiński, Krzysztof Herdzin, 
Marcin Pospieszalski, Włodzimierz 
Korcz, Wiesław Pieregorólka, Grze-
gorz Turnau, Robert Janson, Jerzy 
Filar, Jan Hnatowicz i in. Jego pio-
senki znamy z wykonań Hanny Ba-
naszak, Ewy Bem, Edyty Geppert, 
Edyty Górniak, Anny Jurksztowicz, 
Grażyny Łobaszewskiej, Alicji Ma-
jewskiej, Maryli Rodowicz, Ryszar-

da Rynkowskiego, Stanisława Soyki, 
Mietka Szcześniaka, Seweryna Kra-
jewskiego i zespołów Kombii, 2+1, 
Papa D czy Nasza Basia Kochana.

Jacek Cygan zajmuje się również pi-
saniem scenariuszy i sztuk muzycz-
nych. W tym roku napisał „Śpiewnik”, 
w którym w  dowcipny sposób opo-
wiada o kulisach powstania najwięk-
szych jego przebojów. My do tego 
dołożymy oprawę choreograficzną, 
orkiestrową i wokalną i przedstawi-
my Państwu trzygodzinny koncert 
w wykonaniu całego zespołu Teatru 
Rozrywki.

Zapraszamy serdecznie!

TEATR ROZRYWKI w Chorzowie

Teatr Rozrywki | ul. Konopnickiej 1, 41-500 ChorzówŚląskie Centrum Wolności i Solidarności | ul. Wincentego Pola 65, 40-596 Katowice

Tuż obok ponadtrzydziestome-
trowego katowickiego Pomni-
ka Krzyża mieści się siedziba 

Śląskiego Centrum Wolności i Soli-
darności, które prowadzi Muzeum 
Izbę Pamięci Kopalni „Wujek”. Jest 
to szczególne miejsce na mapie pol-
skich placówek muzealnych, gdyż 
kustoszami, którzy opowiadają o tra-
gedii, jaka miała miejsce podczas 
pacyfikacji kopalni Wujek 16 grud-
nia 1981 roku, są górnicy, uczestni-
cy tamtego historycznego strajku: 
Antoni Gierlotka, Krzysztof Plusz-
czyk i Stanisław Płatek, legendarny 
przywódca strajku, ranny i  skazany 
na więzienie w lutym 1982 roku.

W muzeum można zobaczyć m.in. 
przestrzelony hełm Jana Stawisiń-
skiego, zakrwawioną koszulkę ran-
nego górnika Zygmunta Szkoły oraz 
makietę wiernie odwzorowującą pa-
cyfikację kopalni Wujek.

W ramach działalności edukacyjnej 
przez cały rok szkolny zaprasza-
my dzieci i młodzież na warsztaty 
„Mały konspirator”. Zajęcia mają im 
przybliżyć działalność podziemia 
solidarnościowego, skupiając się 

przede wszystkim na zaprezentowa-
niu metod drukowania tzw. podziem-
nej bibuły. 

Uczniowie poznają trzy techniki po-
wielania: sitodruk, druk na powiela-
czu ramkowym oraz na powielaczu 
hektograficznym. W ramach ćwi-
czeń uczestnicy warsztatów sami 
uczą się wytwarzać farbę sitodru-
kową z  pasty Komfort, drukować 
grafiki na sitodruku, pisać ulotki na 
maszynie do pisania, a następnie 
drukować je na powielaczu.

Wizyta w muzeum to również możli-
wość obejrzenia wystawy „Kopalnia 
strajkuje…” oraz odwiedzenia celi, 
odtworzonej z ośrodka internowania 
w Uhercach, gdzie przebywali m.in. 
Andrzej Rozpłochowski i Leszek Wa-
liszewski – działacze podziemia so-
lidarnościowego. 

Na bezpłatne zajęcia zapraszamy 
do siedziby Śląskiego Centrum 
Wolności i Solidarności 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9 do 13 
po uprzedniej rezerwacji 
(zapisy pod nr. tel. 32 601 21 08).

HISTORIA NA 
WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI
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26 stycznia  | 18.00

KONCERT GALOWY
Z OKAZJI JUBILEUSZU 65-LECIA ZESPOŁU ŚLĄSK

Teatr Ziemi Rybnickiej
pl. Teatralny 1, Rybnik
koncert biletowany | bilety do nabycia w kasie teatru 
oraz na stronie www.teatrziemirybnickiej.pl

Koncert Galowy z okazji jubileuszu 65-lecia Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Śląsk” to program ukazujący piękno kultury narodowej na 
tle bogactwa spuścizny regionalnej. Na widowisko składają się 
ludowe pieśni i tańce, charakterystyczne dla poszczególnych 
regionów Polski, wzbogacone choreografiami tańców narodo-
wych. Przeważającą część tego koncertu stanowią kompozycje 
lub opracowania muzyczne Stanisława Hadyny oraz układy cho-
reograficzne Elwiry Kamińskiej – twórców potęgi zespołu Śląsk. 
W programie znajdują się popularne utwory Stanisława Hadyny, 
m.in. „Karolinka” i „Szła dzieweczka”, oraz opracowania muzyczne 
do takich tańców, jak: trojak, taniec chustkowy, kujawiak-oberek 
czy polonez-mazur. Interpretacja pieśni i tańców w stylizowanych 
kostiumach scenicznych w wykonaniu artystów Śląska od lat sta-
nowi wizytówkę Polski na scenach całego świata, czyniąc z niego 
Ambasadora Polskiej Kultury Narodowej

więcej informacji 
www.zespolslask.pl

26–28.01.2018 r.

DIZAJN I KONFLIKT
Dizajn i konflikt – pod tym hasłem 
odbędzie się kolejna, 13. już odsłona 
urodzinowego spotkania w Zamku 
Cieszyn. Tym razem zapraszamy do 
dyskusji i refleksji związanych z wy-
stępowaniem w naszym życiu konflik-
tów. Chcemy porozmawiać o ich sile, 
tej destrukcyjnej, ale i tej, która daje 
inspiracje i nowe rozwiązania. Zapro-
szeni goście pokażą nam psycholo-
giczny i filozoficzny kontekst konfliktu. 
Nadrzędny będzie jednak dizajn i jego 
rola jako narzędzia wspomagającego 
rozwiązywanie konfliktowych sytuacji.
Przed nami trzy dni spotkań, warsz-
tatów, wernisaży. Otworzymy m.in. 
wystawę Graduation Projects, czyli 
przegląd najlepszych prac dyplomo-
wych z grafiki użytkowej i wzornictwa 
z krajów Wyszehradu, zainicjowany 
przez kwartalnik projektowy „2+3D”. 
Będzie też wycieczka. No i urodzinowa 
zabawa.

Zapraszamy do Cieszyna. 
Szczegółowy program na 
www.zamekcieszyn.pl

27.01–11.03.2018 r.

GRADUATION PROJECTS
Przegląd najlepszych prac dyplomo-
wych z grafiki użytkowej i wzornictwa, 
zainicjowany przez kwartalnik projek-
towy „2+3D”. Wybrane dyplomy są 
prezentowane na wystawie w Zamku 
Cieszyn. Ich autorami są absolwenci 
kierunków projektowych z Polski, Re-
publiki Czeskiej, Słowacji i Węgier.

14.03–22.04.2018 r.

BOHATERKI 
NIEPODLEGŁOŚCI
Wystawa poświęcona mieszkankom 
Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego, 
których działalność wiąże się bez-
pośrednio z rocznicą odzyskania 
niepodległości, a także tym, które 
codzienną pracą i postawą tworzyły 
nową rzeczywistość.

Zamek Cieszyn | ul. Zamkowa 3 a, b, c, 43-400 Cieszyn | tel. 33 851 08 21 | e-mail: info@zamekcieszyn.pl 

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” 

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

ZAMEK CIESZYN
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