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Marshall McLuhan w „Galaktyce Gutenberga” 
dowiódł, że bez rewolucji typograficznej nie mo-
glibyśmy mówić o współczesnej cywilizacji. Dru-
karze – alchemicy słowa pisanego – poświęcali 
się czarnej sztuce – jak nazywano drukarstwo, 
od koloru używanej farby – upowszechniając wie-
dzę, dostępną wcześniej wybranym (choć należy 
pamiętać, że umiejętność czytania jeszcze długo 
była zajęciem dla warstw uprzywilejowanych). 
Spory wkład do swoistego przewrotu kopernikań-
skiego ma także nasz region, w którym rzemiosło 
drukarskie istnieje od 1475 roku. 

Wszystkim, którzy chcą zgłębić dzieje śląskich 
drukarzy, drukarni i druków, polecam najnow-
szą książkę Jerzego Ciurloka, wydaną przez Re-
gionalny Instytut Kultury w Katowicach. Jest to 
pierwsza w tej tematyce komplementarna mo-
nografia, której powstanie wymagało niespełna 
pięciu lat kwerend w polskich i zagranicznych 
bibliotekach. Czy było warto? Jak mówi autor: 
„(…) na Śląsku druk pojawił się prawie 25 lat od 
wynalazku Gutenberga. Dowodzi to, jak ważnym 
składnikiem kultury było drukarstwo w skali re-
gionu oraz kontynentu, a na Śląsku rozwinęło się 
ono w sposób nadzwyczajny” (s. 8-9). Myślę, że 
to najlepsza rekomendacja. 

Pozycja obowiązkowa dla bibliofilów. Kto (jeszcze) 
nie czytał, ten trąba! 
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na ostatnią część tego zdania. Wie-
le jest dziś teatrów czy grup teatral-
nych, które objeżdżają kraj, licząc 
na to, że dobry tytuł lub serialowa 
twarz „załatwi” zakup wszystkich 
biletów. My mamy świetny zespół, 
który dzięki kolejnym wyzwaniom 
repertuarowym będzie się rozwijał. 
Będziemy grali tytuły, na które, mam 
nadzieję, będzie zjeżdżała widownia 
z całej Polski, nie tylko stąd.

Czym dla Państwa jest Teatr Rozrywki?

A.G.: Nie chcę, żeby to zabrzmiało 
pompatycznie, ale Teatr Rozrywki to 
jest całe moje życie. Stanęłam na tej 
scenie, mając siedemnaście lat, gdy 
byłam jeszcze w liceum. Zaczynałam 
od spektaklu „Betlejem polskie” Mar-
cela Kochańczyka. Potem cokolwiek 
by się w moim życiu działo, to krążyło 
wokół Teatru Rozrywki. Dwanaście 
lat grałam na scenie, przez pięć lat 
zajmowałam się PR-em, marketin-
giem i pozyskiwaniem funduszy. Tu 
się uczyłam teatru. Tu się uczyłam, 
jak teatrem zarządzać. To miejsce dla 
mnie bardzo ważne. A  to, co najbar-
dziej cenię w tym teatrze, to ludzie, 
ich potencjał. Nie mówię tu tylko o ze-
spole artystycznym, bo poza nim jest 
jeszcze ponad sto osób, które temu 
miejscu oddają serce, swój czas i ta-
lent. Cały ten zespół to są niezwykli, 
wspaniali ludzie, oddani teatrowi, ro-
zumiejący teatr, i to właśnie oni budu-
ją markę tego miejsca.

J.B.: To jest siła i energia ludzi, któ-
rzy tutaj pracują. Ja z kolei mam to 
szczęście, że na przestrzeni dziesię-
ciu lat reżyserowałem tutaj cztery 

TANGO W FOYER

Z Aleksandrą Gajewską i Jackiem Bończykiem 
rozmawia Sandra Braksator

razy. Doskonale znam ludzi, którzy 
w Rozrywce pracują. To właśnie tu-
taj zostałem nazwany „biegającym 
reżyserem”, z  tego powodu, że nie 
korzystam z windy, a  jestem wszę-
dzie. W jednym momencie jestem 
w  pracowni krawieckiej, chwilę póź-
niej znajduję się w innym skrzydle 
teatru, w sali prób, a potem nagle 
na scenie. To jest fantastyczna sytu-
acja, w której witając się z zespołem 
Teatru Rozrywki 1 września po ob-
jęciu dyrekcji, mogliśmy powiedzieć 
tym ludziom: „Jak to dobrze, że was 
znamy”.  Nie wchodzimy do obcej 
instytucji. Przyszliśmy tu po to, jak 
to już zostało powiedziane, by twór-
czo kontynuować linię tego teatru, 
a nie żeby zaprowadzić swoje nowe 
porządki, zmienić obsadę czy kom-
pletnie przeformatować teatr. Mamy 
wspólne zadania wraz z  zespołem. 
Chcemy w tym miejscu robić fanta-
styczny, rzetelny, dobry teatr.

A.G.: Ogromną radością i wielkim 
zobowiązaniem jest to, że czujemy 
wsparcie od zespołu. My nie musi-
my ludzi przekonywać. Oni po prostu 
są z nami. Wspólnie bardzo ciężko 
pracujemy. Od kilku miesięcy jest to 
szaleńcze tempo pracy. Siedzimy w 
teatrze od rana do wieczora. Wza-
jemnie dajemy sobie energię. Ten 
zespół jest jak ogromny okręt, któ-
ry trzeba poprowadzić – każdy jest 
ważny i ma swoje zadania. Chcemy, 
by ludzie się rozwijali, by wykorzy-
stywali swój potencjał maksymalnie. 
Obejmując Teatr Rozrywki, nie robi-
liśmy żadnej rewolucji kadrowej, nie 
wymieniliśmy zespołu artystyczne-
go, bo jest jego wielką siłą.

bardzo konkretnej linii, dzięki której 
będzie mógł się rozwijać i pracować 
z różnymi realizatorami. To istot-
ne, żebyśmy mogli zaproponować 
także naszym widzom szeroki re-
pertuar, zbudowany z jak najlepszej 
rozrywki, która będzie miała klasę 
i  wysoki poziom. Zależy nam na 
tym, by Teatr Rozrywki był widocz-
ny i rozpoznawalny, miał swoją re-
nomę. Dlatego też pragniemy, żeby 
nasz zespół stawał się coraz lepszy 
i jeszcze bardziej dosięgał do wy-
obrażenia teatru, który się świetnie 
rozrywką zajmuje. Czyli będą to za-
równo musicale, spektakle muzycz-
ne, komedie, jak i rzetelnie zrobione 
farsy. Nie bez powodu kładę nacisk 
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SANDRA BRAKSATOR: Jakie plany 
mają Państwo, jako nowa dyrekcja 
Teatru Rozrywki, wobec sceny te-
atralnej o ugruntowanej pozycji za-
równo na Śląsku, jak i w Polsce?

ALEKSANDRA GAJEWSKA: 
Mamy świadomość, że poprzeczka 
jest zawieszona wysoko. Czujemy 
ogromną odpowiedzialność, jak rów-
nież wyzwania, które stawia nam ten 
teatr. Chcemy twórczej kontynuacji. 
W zanadrzu mamy także swoje pomy-
sły repertuarowe i wizerunkowe.

JACEK BOŃCZYK: 
Chcemy przede wszystkim zain-
westować w zespół. Potrzebuje on 
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Czy zamierzają Państwo czerpać siły 
i inspiracje z regionu?

A.G.: Będziemy nadal kontynuować 
dobrze znany cykl „Górny Śląsk, 
świat najmniejszy”. Mamy w reper-
tuarze spektakl grany w całości po 
śląsku pt.  „Mariacka 5”, z genialną 
rolą Elżbiety Okupskiej. Mamy parę 
pomysłów i  chcemy reagować ela-
stycznie. Gdy pojawi się coś, co bę-
dzie się wpisywało w profil teatru, to 
zaczniemy się temu przyglądać. Je-
steśmy otwarci na inicjatywy. Mamy 
za sobą rozmowy z Muzeum Po-
wstań Śląskich i wspólnie planujemy 
duże widowisko. 

J.B.: Bardzo mi się marzy, żeby nasza 
Mała Scena działała tak samo żywo 
jak Duża Scena, żeby działy się tam re-
citale, koncerty, ważne spotkania czy 
sztuki małoobsadowe.

Poza pomysłami na repertuar – czy pla-
nowane są działania okołoteatralne? 

J.B.: Myślimy o tym, by wygospodaro-
wać takie miejsce w teatrze, w którym 
czytalibyśmy dzieciom bajki. Chcemy 
także, żeby latem nasz teatr nie zamy-
kał się na trzy spusty. Chcemy robić 
letnie festiwale, koncerty, planujemy 
wyjść z inicjatywą do Parku Śląskie-
go. Szukamy miejsca, gdzie mogłaby 
działać scena plenerowa. Takich ak-
cji będziemy wypatrywać. W wakacje 
przyjeżdżają na Jurę i Śląsk ogromne 
rzesze ludzi, między innymi po to, by 
zwiedzać region. Chcemy zagospoda-
rować im czas pod względem kultury 
i rozrywki. Mamy w planie szereg róż-
nego rodzaju akcji.

A.G.: Jedna z nich to „Przyjedź rowe-
rem do teatru”. Będziemy mieć zapro-
jektowane przez nas stojaki rowero-
we. Ponieważ jesteśmy usytuowani 
w takim miejscu, gdzie nie ma ciągu 
pieszego, chcemy zrobić wszystko, by 
przyciągnąć ludzi do nas. Zastanawia-
my się nad kącikiem dla dzieci, by ro-
dzice mogli przyjść ze swoją pociechą 
na spektakl, a dziecko w tym czasie 
miałoby zapewnioną opiekę i dobrą 
zabawę.

J.B.: Jestem ogromnym admirato-
rem tanga. Nie tańczę, ale uwielbiam 
patrzeć, jak tańczą inni. Od kilku lat, 
będąc w Warszawie, zauważyłem, że 
tam co wieczór w różnych miejscach 
odbywają się milongi. Ludzie spotyka-
ją się, by tańczyć tango. A my mamy 
w  naszym foyer świetny parkiet. Nie 
ma żadnego problemu, żeby zagrać 
spektakl, a później w okolicach dwu-
dziestej drugiej umówić się na godzi-
nę z tangiem. Wtedy, niezależnie od 
spektaklu, nasz teatr mógłby działać 
w innym wymiarze. Takich pomysłów 
mamy wiele. Na razie trzeba nas 
wręcz trzymać za nogi, żebyśmy nie 
polecieli za wysoko z wyobraźnią.

A.G.: Po raz pierwszy odpowiedzie-
liśmy na potrzebę rodzinną naszej 
widowni. I  tak jak rodzice chodzą 
z  dziećmi do kina, lunaparku czy na 
basen – chcemy, żeby wpadali razem 
do nas na „Zorro”, który jest familijnym 
spektaklem. Chcemy dać rodzicom 
możliwość przyjścia razem z dziećmi 
do teatru. Jeżeli od najmłodszych lat 
wyrobi się w dzieciach zwyczaj cho-
dzenia do teatru, to on pozostaje. I po-
zytywnie procentuje.

J.B.: To także dobry początek do roz-
mów rodzinnych o wspólnym super-
bohaterze.  

A.G.: Można także przy okazji zrobić so-
bie zdjęcie z wielkim czarnym koniem.

J.B.: I zobaczyć, jak wyglądają ko-
stiumy, przebrać się i zrobić zdjęcie w 
masce Zorro czy (w niedalekiej przy-
szłości) kupić płytę z piosenkami ze 
spektaklu. A  potem przyjść do Roz-
rywki jeszcze raz z dziadkiem, który 
pamięta swoją wersję Zorro, jeszcze 
z czasów czarno-białych telewizo-
rów. Chcielibyśmy, żeby do Rozrywki 
przychodziło się całymi rodzinami. 
Jednym z moich kolejnych pomysłów 
jest to, by doprowadzić do tego, by 
na Małej Scenie można było wyświe-
tlać musicale, tak jak kiedyś w kinie 
studyjnym. Proszę sobie wyobrazić 
sytuację, gdy na naszej Małej Sce-
nie, która jest fajnym klimatycznym 
miejscem, siada sto osób i ogląda np. 
„Czarnoksiężnika z Oz” lub „Cabaret”, 
popija zimową herbatę z cynamonem 
i imbirem, a potem o tym rozmawia.

A.G.: Chcemy się otwierać na współ-
pracę z innymi instytucjami, między 
innymi Silesią Film, Muzeum Śląskim, 
Muzeum Powstań Śląskich. Współpra-
cujemy z Metisem i tworzymy razem 
spektakl, który wpisuje się w kampa-
nię „Autyzm. Codzienność”. 

J.B.: Nie widzimy także przeszkód, by 
połączyć siły z innymi teatrami na Ślą-
sku i stworzyć razem wielki musical, 
korzystając ze wspólnego potencjału 
zespołów.

W jaki sposób chcą Państwo wyróżnić 
ten teatr spośród innych na Śląsku?

A.G.: To, czym chcemy, by ten teatr się 
wyróżniał, to szeroko pojęta rozrywka, 
najwyższa jakość i wysoki poziom ar-
tystyczny naszych działań.

Jakie jest największe wyzwanie, któ-
re stoi przed Teatrem Rozrywki?

J.B.: Po pierwsze – utrzymać wierną 
publiczność, po drugie – zdobyć nową, 
po trzecie – zainwestować w to, by jak 
najmłodsi widzowie do nas trafiali i po-
tem z nami zostali. Ważne jest to, by 
wyrobić zwyczaj chodzenia do teatru 
od najmłodszych lat, żeby widzowie 
mieli ciągłą ciekawość, co się w Roz-
rywce dzieje. Naszym celem jest to, 
żeby ta ciekawość nawet na moment 
nie wygasała.

A.G.: Wielkim wyzwaniem dla teatru 
jest także to, żebyśmy mieli za co 
prowadzić naszą działalność. To jest 
moje zadanie jako dyrektora naczelne-
go, by tak organizować finanse, byśmy 
mogli sobie na te wszystkie działania 
pozwolić. 

NASZ GOŚĆ | wywiad z Maciejem Meleckim i Krzysztofem Siwczykiem

Aleksandra Gajewska – dyrektor Teatru Rozrywki 
w Chorzowie

Jacek Bończyk – zastępca dyrektora 
ds. artystycznych 
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Pionierzy 
śląskiej kultury 

Mówiąc o śląskim 
drukarstwie, otwiera się 
wiele dróg wiodących 
w różnych kierunkach – 
utrzymuje Jerzy Ciurlok
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Królestwa Polskiego, był wrocławianin 
Kasper Elyan. To ten, u którego ukazał 
się słynny mszał z trzema słowiańskimi 
modlitwami. W ogóle było to pierwsze 
słowiańskie słowo drukowane na tych 
ziemiach. Ze Śląska wywodzili się też 
czołowi drukarze krakowscy – przede 
wszystkim Hieronim Wietor, pochodzą-
cy z Lubomierza, który wprowadził do 
polszczyzny samogłoski nosowe, czyli 
„ą” i „ę”. W śląskich oficynach wyda-
wano najważniejsze dzieła renesansu, 
a  także późniejsze. W końcu bez dru-

 | wywiad z Jerzym Ciurlokiem

karstwa nie istniałaby cywilizacja euro-
pejska, a na Śląsku druk pojawił się pra-
wie 25 lat od wynalazku Gutenberga. 
Dowodzi to, jak ważnym składnikiem 
kultury było drukarstwo w skali regionu 
oraz kontynentu, a na Śląsku rozwinęło 
się ono w sposób nadzwyczajny. 

Twoja książka została okupiona spo-
rą pracą. Warto wspomnieć o polsko-
-niemiecko-czeskich kwerendach… 
Pracowałem nad tą książką od 2013 
roku. Wtedy po raz pierwszy, w for-
mie felietonowej, zacząłem pisać o 
drukarzach śląskich. Temat był na 
tyle wciągający, że postanowiłem go 
zgłębiać. Z tego narodziła się ta publi-
kacja. Kiedy już wiedziałem, że temat 
wymaga intensywnej pracy, zdecydo-
wałem się na kompleksowe badania, 
obejmujące czas od wynalezienia dru-
ku aż do początków jego masowego 
uprzemysłowienia. Dużym wsparciem 
było stypendium marszałkowskie, któ-
re szczęśliwie udało mi się pozyskać 
w  2015 roku. Książkę ostatecznie 
ukończyłem w 2018 roku, jednak gdy-
bym teraz wziął swój manuskrypt, bez 
wątpienia jeszcze bym go uzupełnił. 
Dodam, że pisanie tej książki było po 
części pracą detektywistyczną. Są-
dzę, że nadal jest wiele do odkrycia 
w opisywanej tematyce, zwłaszcza 
o drukarstwie nyskim. Z poszlak Nysa 

– po Wrocławiu – jawi się jako drugi 
ośrodek drukarski. Nie ma jednak na 
to tzw. twardych dowodów, a więc 
miejsca i daty wydania. Trzeba poru-
szać się w obszarze dedukcji i upraw-
nionych przypuszczeń.

Czy istnieją źródła, do których 
nie dotarłeś? 
Nie. Wszystko, co jest dostępne 
w formie zdigitalizowanej w zachod-
nich bibliotekach, czy też w formie 
książkowej, przejrzałem i przeczyta-
łem. Zasadniczym problemem było 
rozproszenie informacji. Jeśli istnie-
ją źródła, do których nie dotarłem, to 
znaczy, że nie wiem o ich istnieniu. 

Jak sprofilowałbyś drukarzy ze Śląska? 
Najróżniejsze osobowości. Ludzie 
żądni zysku, niezawracający sobie gło-
wy rozwojem i pięknem druku – zwykli 
czeladnicy, ich uczniowie (tzw. parta-
cze) i podrzędni wyrobnicy kościel-
ni. Byli też wśród nich ludzie solidnie 
wykształceni, dbający, by ich wydania 
były piękne i mądre. To na Śląsku poja-
wiły się jedne z pierwszych w Europie 
podręczników do języka arabskiego. 
Ze śląskich drukarń wyszły ponadto 
podręczniki do podstaw języka nie-
mieckiego. Mówiąc o śląskim drukar-
stwie, otwiera się wiele dróg wiodą-
cych w różnych kierunkach. 

MICHAŁ SIKORA: 
Zacznę jak adwokat diabła – czy 
w dobie powszechnej cyfryzacji warto 
zajmować się polskimi, a zwłaszcza 
śląskimi dziejami drukarstwa?

JERZY CIURLOK: 
Warto, a nawet trzeba. Mówiąc o pol-
skich i śląskich dziejach drukarstwa, 
właściwie mówimy częściowo o wspól-
nej sprawie, gdyż polskie drukarstwo 
zaczęło się na Śląsku. Pierwszym dru-
karzem, który drukował na potrzeby 

Jerzy Ciurlok – publicysta, tłumacz, satyryk, prezes 
towarzystwa Pro Loquela Silesiana, w październiku 
2018 roku Regionalny Instytut Kultury w Katowicach 
wydał jego książkę „O drukarzach, drukarniach 
i drukach śląskich to jest historia sztuki zwanej 
czarną i jej towarzyszów przez Jerzego Ciurloka 
opowiedziana, a z wielu dokumentów wywiedziona 
z przydaniem tytułu ksiąg, które autor do napisania 
niniejszego przeczytać musiał”
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 | wywiad z Jerzym Kronholdem

NOWA FALA 
NARODZIŁA SIĘ 

W CIESZYNIE

Na przestrzeni ośmiu 
wersów trzeba niezwykłej 

dyscypliny, żeby 
powiedzieć coś ważnego 
– mówi Jerzy Kronhold

No bo nie jesteś poetą regionalnym?
Potrafię posługiwać się dialektem, ale 
kiedy zaczynałem mówić „po naszy-
mu”, to moja ukochana żona dosta-
wała szału. Uważała, że to nieorga-
niczne. Ja oczywiście nasiąknąłem 
tym, co słyszałem na ulicy. Trudno, 
żebym nie wiedział, co to są krumfleki, 
ale słownictwo będące w użyciu bar-
dzo się zmienia. W moim dzieciństwie  
charakterystyczna pograniczność 
miasta wyrażała się w języku, w  bo-

gactwie słów takich jak: szkopyrtok, 
pultka, kićkerla, cesta, banhof. Słowa 
niemieckie i czeskie, śladowo jidysz, 
tworzyły ścieżkę dźwiękową, szyb-
ko zanikającą. Słyszało się, idąc po 
ulicach, starsze panie konwersujące 
żwawo ze sobą po niemiecku. Trzeba 
było je grzecznie pozdrowić słowami: 
Grüss Gott, czyli przywitać je tak, jak 
się wita jeszcze dzisiaj w Austrii na wsi 
– „Szczęść Boże”. Cieszyn miał taką 
nutę. I ten Cieszyn lubię szczególnie.

dziłem, utrzymuję dystans niezakorze-
nionego przybłędy, dystans, który uła-
twia pisanie o różnych namiętnościach 
związanych z tym krajobrazem. Naj-
milej wspominam oczywiście dzieciń-
stwo i wszystkie kontakty z przyrodą, 
które wtedy były dla mnie formatywne. 
Jazda na nartach, basen kąpielowy, bi-
blioteki. Zresztą nasz dom był zawsze 
pełen książek. Nigdy nie identyfikowa-
łem się z tym, co hołubione tutaj naj-
bardziej, czyli z folklorem.

ANNA CIEPLAK: 
Wiele Twoich wierszy osadzonych 
jest w rzeczywistości pogranicza. 
Odnosi się wrażenie, że to ich na-
turalne tło. A może tak tylko sobie 
wmawiam, bo wiem, że mieszkasz 
tutaj od wielu lat, a dodatkowo wła-
śnie siedzimy u Ciebie w domu, z wi-
dokiem na Czantorię. Cieszyn jest 
dla Ciebie ważny?

JERZY KRONHOLD: 
Czasami jest tak, że to miejsce wybiera 
ciebie, a nie ty miejsce. Jak się nad tym 
bliżej zastanowić, to nie czuję szczegól-
nej radości, nie czuję głębszego związ-
ku z tym miastem i otaczającymi go 
górami, które podziwiam z okien domu. 
Myślę, że jest dużo piękniejszych 
miejsc, miast na świecie, w których nas 
nie ma i kto wie, czy nie byłyby bardziej 
inspirujące niż to, w którym aktualnie 
funkcjonuję. Ale miejsca, jak wiadomo, 
to też zmagazynowana pamięć, i przez 
nią są istotne. To groby rodzinne. Fakt, 
że moi rodzice pochodzący z różnych 
dzielnic Polski są tutaj pochowani. Tak-
że rodzeństwo – moja starsza siostra 
urodzona w Wilnie, zaś młodsza pod 
Lwowem. Ten rozrzut dużo mówi o 
mobilności rodzinnej. Choć się tu uro-

Jerzy Kronhold – polonista, poeta, antykwariusz, 
współtwórca Nowej Fali w poezji, dyplomata, były 
konsul generalny RP w Ostrawie i dyrektor Instytutu 
Polskiego w Bratysławie, pomysłodawca Festiwalu 
Teatralnego „Na Granicy” w Cieszynie i Czeskim 
Cieszynie, autor jedenastu tomików wierszy, 
m.in. „Skok w dal” (2016), „Stance” (2017), „Adres 
w ciemnościach” (2017). Nominowany do Nagrody 
Literackiej „Nike” w 2018 roku, laureat Nagrody 
Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie 
kultury za rok 2018 za wybitne osiągnięcia artystyczne 
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W swojej poezji zwracasz uwagę na 
najbliższą przyrodę, przestrzeń.
Kontakt z przyrodą stał się dla mnie 
ważny dzięki żonie, byłem przez nią 
edukowany i przepytywany. Badała 
skrupulatnie świat żab, kumaków nizin-
nych, a potem jako biolog i genetyk po 
studiach zajmowała się tajemniczą we-
getacją glonów. Godzinami mogła opo-
wiadać o obyczajach rzekotki. To było 
bardzo inspirujące. Zawsze blisko nas 
były kwiaty, liście, ich wykroje i nazwy. 
Dlatego trwam w tym obszarze. Wcze-
śniej zadowalałem się byle czym, to 
Irena spowodowała exodus, chciała być 
bliżej drzew, krzewów i kwiatów. Długo  
szukaliśmy  miejsca na dom i trafiliśmy 
w końcu na to nas satysfakcjonujące 
– uznając, że jest wyjątkowe. Niezwy-
kła panorama. Zresztą zobacz – widać 
Czantorię, Skrzyczne i inne szczyty. A 
ten dom to arcydzieło mojej żony, które 
powstawało powoli, wrastało i zarasta-
ło. Spędziłem tutaj ponad 21 lat, w więk-
szości w trójkę z Zosią, naszą uroczą 
córką, z wszystkimi krzewami i drzewa-
mi, których jest ponad 300, niektórych 
nazw już nie pamiętam. Wiem, w którym 
kącie ogrodu rośnie perukowiec, a  w 
którym palmę pierwszeństwa dzierży 
tamaryszek.

Opowiadasz niezwykle o pamięci. 
Adam Zagajewski określił to w taki 
sposób: „To nie są wspomnienia, 
a błyskawice”. Czym jest dla Ciebie 
wspomnienie na poziomie poezji? 
Jak mawia Simon Weil: „Dystans jest 
duszą piękna”. „Pan Tadeusz” dlatego 
jest ciągle dla nas atrakcyjny, bo Mickie-
wicz w Paryżu chciał siebie pocieszyć 
na tym paryskim bruku. Chciał wywołać 
obraz homeostazy, gdzie wszystko jest 

na swoim miejscu. Dobro i zło. I to do-
piero się dostrzega po czasie. Tak samo 
Proust pisał „W poszukiwaniu straco-
nego czasu”. To jest jakiś mechanizm 
psychologiczny, który powoduje, że od-
blokowują się strefy, do których rzadko 
zaglądaliśmy, i nagle widzimy całość, 
co nas zaczyna zastanawiać. Wywołuje-
my obraz, znaleziony negatyw, który się 
wywołuje po czasie. Nie wszystkie moje 
wiersze są tak budowane.

Jesteś też detalistą.
Masz rację, widzę szczegóły. Postrze-
gam ludzi, wydarzenia przez przedmiot. 
Na przykład w „Epitafium dla Lucy” jest 
taki wiersz poświęcony sztandarowi 
4.  Pułku Strzelców Podhalańskich, któ-
ry mój ojciec zakopywał własnoręcznie, 
gdy Armia Kraków w 1939 roku została 
okrążona i trzeba było go ukryć. Przez 
tę chorągiew ogarnąłem go lepiej, czu-
lej w sytuacji granicznej. Podobnie jest 
z historią o Pipesie i ulicy Ciężarowej. 
Wiersz, który wywołuje tę postać (uro-
dzony w Cieszynie doradca prezydenta 
Reagana), to także wiersz o nieobecnej, 
znaczącej kiedyś wspólnocie, o zburzo-
nej bóżnicy i pustce po trzech tysiącach 
wymordowanych w Auschwitz cieszyń-
skich Żydach. Niestety, niewiele zrobio-
no do dziś, aby ich upamiętnić.

Twój ostatni tomik sporo namieszał 
w świecie poezji. Odnosi się wrażenie, 
jakby ludzie odkrywali Twoją poezję na 
nowo. Tak jakby w „Stancach” odnaleź-
li coś, co być może zgubili po drodze.
Myślałem, że „Stance” przejdą bez echa, 
bo to jest napisane zupełnie pod prąd, 
anachroniczne oktostychy. Spodziewa-
łem się lekceważenia, że nikt ich nie za-
uważy, bo w cenie u krytyków jest mini-

malizm, mało słów i jeszcze mniej treści. 
Forma, rozmiar trzynastozgłoskowca 
mnie odświeżył. Na przestrzeni ośmiu 
wersów trzeba niezwykłej dyscypliny, 
żeby powiedzieć coś ważnego.

A irytuje Cię, kiedy pyta się Ciebie, 
czy czujesz się poetą? To pytanie 
padło na Nike, w związku z tym, że 
pełniłeś funkcję konsula w Pradze.
To nic nadzwyczajnego. W służbie dyplo-
matycznej działali przecież Gałczyński, 
Iwaszkiewicz, Przyboś, Miłosz, a  obok 
nich Kawafis, Seferis, Saint-John Perse. 
Dziwne, że kogoś zaskakuje, gdy poeta 
oprócz składania wierszy jeszcze coś robi.

Byłeś nie tylko dyplomatą, ale i an-
tykwariuszem, działałeś w Solidar-
ności Polsko-Czesko-Słowackiej. 
Jesteś bardzo aktywny.
To prawda. Ale  długi czas nie pisałem. 
Miałem poczucie, że natchnienie, daimo-
nion mnie opuścił, długie pauzy dzielą 
moje tomiki od siebie, okresy jałowe prze-
ciągały się zanadto. Zaś moje tomy z cza-
sów młodości oceniam negatywnie. Do-
piero pod koniec lat 90. odnalazłem swój 
ton, swoje pismo, i gdy wydałem „Wiek 
brązu”, poczułem, że nauczyłem się pisać.

Nie mogę się z tym do końca zgo-
dzić, bo Twoje wcześniejsze tomiki 
były ważne. Wydaje mi się, że „Sa-
mopalenie” określiło w jakiś sposób 
Twoją drogę twórczą.
„Samopalenie” było spowiedzią dziecięcia 
wieku i reakcją na opresyjność systemu. 
Niezgodę solidarnie dzieliłem z poetami 
mojej generacji. Po marcu 1968 roku od-
kryliśmy, że żyjemy w areszcie. Potrzeba 
wyjścia z tej sytuacji spowodowała, że 
połączyliśmy siły. Pojawiła się Nowa Fala.

Niektórzy mówią, że narodziła się 
w Cieszynie.
Owszem. W Cieszynie odbyły się trzy 
zjazdy: w roku 1970, 1971 i 1972, na 
które zaprosiłem poetów, którzy teraz 
są powszechnie znani. Adam Zagajew-
ski, Julian Kornhauser, Ryszard Krynic-
ki, Stanisław Barańczak, Krzysztof Ka-
rasek. Pojawiło się bardzo wiele osób 
na spotkaniach, które realizowaliśmy 
jako grupa „Teraz”. Wtedy policzyliśmy 
się, zobaczyliśmy, że stanowimy gru-
pę. Te spotkania wracają w różnych 
wspomnieniach, więc na pewno miały 
znaczenie konsolidacyjne. Marzec ʼ68 
biegł równolegle do tego, co się działo 
w Czechach. Wtedy do władzy doszła 
tam ekipa z nowym programem na-
praw, wizją socjalizmu z ludzką twa-
rzą. Ta idea nam się podobała. Chcieli-
śmy, żeby coś podobnego zdarzyło się 
w Polsce. Chcieliśmy, żeby Polska mia-
ła swojego Dubčeka. Ja to śledziłem 
z perspektywy Krakowa, a później Cie-
szyna, ponieważ w okolicznych lasach 
pojawiły się  nagle, bez zaproszenia, 
czołgi rosyjskie. Rosjanie, nie czeka-
jąc na rozwój wypadków, dyslokowali 
wzdłuż granicy polsko-czeskiej dywizje 
z czołgami. Jak się należało spodzie-
wać, strzelba powieszona w pierw-
szym akcie musi wystrzelić w trzecim, 
no i wystrzeliła – 21 sierpnia, a potem 
– na znak protestu – spalił się Jan Pa-
lach. Żywa pochodnia tak jak dziś Piotr 
Szczęsny. I wtedy oczywiście – jako 
ktoś mieszkający na granicy, ktoś, do 
kogo docierały „Listy” (czasopismo lite-
rackie ukazujące się wtedy w Czecho-
słowacji), słuchający radia – zareago-
wałem natychmiast wierszem, z tego 
zrodził się tytuł mojego debiutanckie-
go tomiku – „Samopalenie”.

 wywiad z Jerzym Kronholdem
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 wywiad z prof. Zbigniewem Kadłubkiem

dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek – filolog 
klasyczny, komparatysta, eseista, tłumacz, pisarz, 
poeta, miłośnik śląskiej kultury i czytelnik Eurypidesa, 
od 1 października 2018 roku dyrektor Biblioteki 
Śląskiej w Katowicach

żek w nieograniczony sposób, ale 
też miejsce, gdzie można odpocząć, 
poczytać, posłuchać audiobooka, 
obejrzeć film. Poczuć się jak w domu. 
Tego chcą czytelnicy – by móc już 
w  wejściu do naszej biblioteki swo-
bodnie spotkać się bezpośrednio 
z materialnymi książkami, których 
można dotknąć. Dotykanie liter jest 
ważne.

Na co jeszcze mogą liczyć czytelnicy? 
Biblioteka Śląska znajduje się 
w momencie dużych przemian. 
Myślę, że jest to etap trudny, po-
nieważ zmiany zawsze łączą się 
z  mniejszym bądź większym dys-
komfortem. Nasze „nowe otwarcie” 
w postaci uruchomienia Instytutu 
Kultury Intermedialnej, Instytutu 
Dokumentacji Architektury, a także 
rozwój już prężnie, na wielką skalę 
działających Digitarium czy Insty-
tutu Badań Regionalnych wzboga-
cają ofertę Biblioteki Śląskiej. Di-
gitarium, świetnie kierowane przez 
pana Remigiusza Lisa, rozprze-
strzenia Bibliotekę Śląską global-
nie. Jednocześnie pragnąc coś dać 
nie tylko czytelnikom tradycyjnym. 
Jest jeszcze za wcześnie, by mó-
wić o konkretnych datach i szcze-
gółach. Zapewniam jednak, że wal-
czymy o przyciągnięcie nowych 

grup czytelników lub po prostu od-
biorców kultury. Nie trzeba bowiem 
nawet być czytelnikiem, by spotkać 
się z Biblioteką Śląską. 

Wiem, że planujesz promować w bi-
bliotece śląszczyznę… 
Bez przesady. Raczej ją osłaniać de-
likatnie. Pracownia Śląskiej Godki to 
projekt. Miejsce wymiany informacji 
o tekstach pisanych po śląsku, tłu-
maczonych na śląski. Przestrzeń re-
jestrowania tego fenomenu kulturo-
wego, jakim jest śląski język. Ludzie, 
nie tylko Ślązacy przecież, nie tylko 
naukowcy, zawodowo lingwiści, 
pragną wiedzieć coś o tym, co się 
dzieje w śląskiej literaturze, jak się 
zapisuje i jak się myśli śląskie sło-
wa. Jakim narzędziem komunikacyj-
nym jest śląszczyzna, ostatecznie 
jaki w niej tkwi potencjał. Podkre-
ślam: to „latający” projekt. Pracow-
nia Śląskiej Godki zainaugurowała 
działalność w listopadzie 2018 roku 
premierą „Małego Księcia” Antoine’a 
de Saint-Exupéry’ego po śląsku, 
czyli „Małego Princa”, z posłowiem 
profesora Jerzego Buzka. Współor-
ganizatorem przedsięwzięcia było 
znane poznańskie wydawnictwo 
Media Rodzina, które zaryzykowało 
i wydało ten świetny przekład Grze-
gorza Kulika.

W BIBLIOTECE 
– CZYLI W DOMU

Nie trzeba być czytelnikiem, 
by przyjść do Biblioteki 

Śląskiej i poczuć się jak 
u siebie – przekonuje 

dyrektor Biblioteki Śląskiej 
prof. Zbigniew Kadłubek

MICHAŁ SIKORA: 
Jakich zmian w najbliższym czasie 
możemy spodziewać się w Bibliote-
ce Śląskiej? 

PROF. ZBIGNIEW KADŁUBEK: 
Spektakularnych! Przede wszystkim 
mam na uwadze projekt związany 
z ożywieniem holu głównego Biblio-
teki Śląskiej. Będzie to duży sektor 
wolnego dostępu do książek, pomy-
ślany jako ciekawa, barwna prze-
strzeń do tego, by korzystać z ksią-

| fot. A. Gola
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POGRANICZNE POROZUMIENIA

Granice administracyjne nie wyznacza-
ją zakresu oddziaływania kultury (gór-
no)śląskiej, tak jak nie wyznacza go 
zasięg języka. Jest to bowiem kultura 
wielojęzyczna, wyrosła na pograniczu 
słowiańsko-germańskim, ze znaczną 
domieszką mniejszych kultur miejsco-
wych. Taka też jest tutejsza literatura. 
Tylko poligloci byliby w stanie poznać 
całe jej bogactwo. Na szczęście istnieją 
tłumacze, i to dzięki nim czytelnicy po 
tej stronie granicy dość dobrze znają 
utwory pisarzy niemieckojęzycznych 
(jak np. Eichendorff czy Bienek, choć 
i na tym polu jest jeszcze wiele do zro-
bienia), jednak literatura południa regio-
nu – pisana po polsku, czesku, w róż-
nych odmianach mowy miejscowej –
pozostaje w dużej mierze przestrzenią 
nieodkrytą. Podobieństwo doświad-
czeń regionu przedzielonego granicą 
jest uderzające – i z tej perspektywy 
proponuję spojrzeć na lokalną twór-
czość, zdając sobie sprawę, że doty-
kam zaledwie niewielkiego jej wycinka.

Silny tutaj jest głos kobiet. To z ich punk-
tu widzenia najczęściej opisywane jest 
życie na pograniczu zadeptywanym raz 
po raz przez obce wojska, języki i ide-
ologie. Wyczuć można rodzaj siostrza-

przemian, zanikania miejscowej kultury, 
niszczonej, co rejestruje m.in. Jindřich 
Zogata, przez panoszącą się epokę 
nacjonalizmów i chciwości. Wyznacza-
nie granic było początkiem końca tego 
świata. Jednak jego przebłyski, a przede 
wszystkim zniewalające piękno natury 
nadal są obecne – o czym pisali m.in. 
twórcy związani ze śląską szkołą po-
etycką (związaną z Wędrynią/Vendryni 
i czasopismem „Weles”), przede wszyst-
kim zaś Bogdan Trojak.

A gdzie miasta? Przecież południe re-
gionu kojarzymy z Ustroniem, Cieszy-
nem, rzadziej (niesłusznie!) z Czeskim 
Cieszynem, Trzyńcem, Bohuminem 
czy Ostrawą. Wiele te miasta dzieli, ale 
znacznie więcej łączy. I tak samo, jak 
w  przypadku „literatury beskidzkiej”, 
także tutaj mamy do czynienia z ko-
egzystencją i  mieszaniem się języków 
i kultur. Na pograniczu wyraźniej jeszcze 
widać, że narodowa/kulturowa/języko-
wa „czystość” to jedynie uproszczony 
konstrukt. Za przykład niech nam posłu-
ży Ostrawa – miasto śląsko-morawsko-
-czesko-polsko-niemiecko-żydowskie 
(a zapewne w tym złożeniu nie wymie-
niłam wszystkich składowych) – bo-
haterka genialnego Wniebowstąpienia 
Lojzka Lapaczka ze Śląskiej Ostrawy Oty 
Filipa i znaczące tło wielu powieści Jana 
Balábana. Jest bardziej zróżnicowaną 
siostrą metropolii górnośląskiej (rozpa-
trywanej jako całość), „czarną gwiazdą”, 
jak o niej śpiewa Nohavica. I to właśnie 
czerń tu dominuje – jako alegoria zła, 
pijaństwa, problemów społecznych 
i przemysłu, ale też miłości do miejsca; 
jest nieodłączną cechą tego miasta, 
które jednocześnie się kocha i nienawi-
dzi. Podobnie jak w literaturze polsko- 

i  śląskojęzycznej, opisywane i literacko 
analizowane są tu zmiany w tkance 
miejskiej, w mentalności mieszkańców, 
w strukturze społecznej. Przemysło-
we miasta pogranicza – czy będziemy 
spoglądać na Gliwice, Bytom, Katowice 
czy Ostrawę – jak w soczewce skupia-
ją najważniejsze problemy: konflikty na 
tle narodowym i wyznaniowym (często 
będące rodzajem zasłony dymnej, za 
którą kryły się ekonomiczne interesy 
poszczególnych grup), przesiedlenia, 
wysiedlenia, migracje (także za pracą), 
rabunkową gospodarkę, przemysł dają-
cy środki do życia i jednocześnie życie to 
odbierający, wreszcie restrukturyzację, 
tę kolejną utratę i szukanie nowej drogi. 
A także specyficzną, tutejszą, miejską 
tożsamość. To wszystko znajdziemy 
w tych tekstach (Filipa, Balabána, Petra 
Hruški, Petra Motýla, Sonii Záchovej i in., 
także polsko-, śląsko- i niemieckojęzycz-
nych), a „czytając Ostrawę”, czytamy tak 
naprawdę przemysłowy Śląsk.

Te uwagi to zaledwie impresje, bo litera-
tura śląskiego pogranicza, nawet gdyby-
śmy się skupili tylko na południu regionu, 
jest bogata, ma wiele nurtów, języków 
i dialektów (istotne są też utwory pisane 
w różnych odmianach tego, co najłatwiej 
nazwać „po naszymu”). Tyle jest jeszcze 
do odkrycia – starsza, wspaniała i czę-
sto niedoceniana literatura (nie zapomi-
najmy o Gustawie Morcinku!), imponu-
jąca działalność kulturowa (m.in. przy-
pominanego ostatnio przez Katarzynę 
Szkardnik Jana Wantuły), twórczość 
zaolziańska, wciąż się rozwijająca lite-
ratura kraiku hulczyńskiego, niesłusznie 
zapomniani wielcy poeci tego pogra-
nicza: Óndra Łysohorsky i Petr Bezruč. 
A to dopiero początek wyliczenia.

nej nici łączącej twórczość Evy Tvrdej, 
Anny Malchárkovej, Henryki Buchner, 
Aleksandry J. Ostroch, Renaty Putzla-
cher – niezależnie w jakim języku pi-
szą. Wszystkie zwracają uwagę na siłę 
rodziny i korzeni, na wartość pracy i na 
związek z  miejscem, choć wnioskując 
z ich utworów, prawdopodobnie o wiele 
łatwiej żyłoby się gdzie indziej. Głos ten 
jest silny i znaczący, nie dominuje jednak 
nad opowieścią, dopuszcza inne per-
spektywy i opowiada lokalność poprzez 
codzienność. Nie ma tu wielkich wyda-
rzeń, są małe tragedie i codzienna walka 
o siebie, która paradoksalnie wzmacnia, 
daje siłę i określa pograniczną tożsamość 
bohaterek i bohaterów tych tekstów. 

Południe regionu to także góry. Nie bę-
dziemy tu wspominać o dobrze znanych 
wiślańskich tekstach Jerzego Pilcha. Te 
okolice mają do zaoferowania dużo wię-
cej. Żywobycie i beskidzkie krajobrazy, 
wspaniale kiedyś opisane przez Pawła 
Łyska, nie odeszły do literackiego lamu-
sa. Choć trzeba przyznać, że literackie 
opowieści o Beskidach, a zwłaszcza 
o słynnej Trójwsi (Istebna, Jaworzynka, 
Koniaków) na pograniczu polsko-cze-
sko-słowackim, to przede wszystkim, 
jak u Łyska, historie nieodwracalnych 

dr Karolina Pospiszil – adiunkt w Katedrze 
Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, badaczka kultury Europy Środko-
wej; interesuje się także problematyką pogranicza 
i geokrytyką; tłumaczy z języka czeskiego 
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projektu realizowanego przez Goethe-
-Institut. Kuratorem merytorycznym 
w Polsce jest Artur Celiński. Mój pro-
jekt prowadzony jest w Siemianowi-
cach Śląskich i składa się z trzech 
części: debaty, interwencji dźwięko-
wych artystów i cyklu warsztatów 
dla mieszkańców. W pierwszej części 
będę chciał zorganizować otwarte 
rozmowy z ekspertami i mieszkań-
cami, gdzie poruszymy tematy o so-
nosferze miasta, o ekologii dźwięku, 
o tym, jak kiedyś brzmiały Siemiano-
wice, na koniec zastanowimy się, jak 
miasto brzmi teraz i jak może w przy-
szłości. Druga część to interwencje 
dźwiękowe, na które chciałbym za-
prosić artystów z Niemiec i Polski, 
żeby popracowali w przestrzeni mia-
sta, zachęcili do udziału w projekcie 
i pokazali znaczenie dźwięku. Trzecia 
część to cykl warsztatów, które w linii 
prostej mają prowadzić do stworze-
nia mapy dźwiękowej Siemianowic. 
Warto, żeby po projekcie zostało coś 
namacalnego, o charakterze edu-
kacyjnym, ale też archiwistycznym. 
Archiwizujemy zdjęcia, zacznijmy 
również robić to z dźwiękiem. Będąc 
w polskich muzeach czy galeriach, 
widzę tylko obrazy, zdjęcia, brakuje 
mi w tym dźwięku. Sfera wizualna 
jest dominująca, niestety. 

Czy dźwięki będą udostępniane 
na wolnych licencjach? 
Oczywiście! Warsztaty są otwarte, 
więc ich efekty takie będą. Uczestni-

 wywiad z Aleksandrem Mosiem

JAK SŁUCHAĆ MIASTA

Czym jest field recording? 
Czy dźwięki wygrają z kulturą 
wizualną? Jak brzmią 
Siemianowice Śląskie? 
Rozmawiamy z Aleksandrem 
Mosiem, beneficjentem 
projektu „Rozmowy 
zamiejscowe” Goethe-
-Institut, realizowanego 
w Siemianowicach Śląskich

„Rozmowy Zamiejscowe/Ortsgespräche - Goethe Institut”

cy przez pięć miesięcy razem z eks-
pertami z Polski i Niemiec będą się 
uczyć, czym jest field recording, do-
staną sprzęt, pójdą w miasto na spa-
cery dźwiękowe. Pierwszym krokiem 
jest nauka słuchania audiosfery. Gdy 
posiądą te podstawy, kolejnym kro-
kiem będą warsztaty z obsługi sprzę-
tu, edycji, a w końcu wszyscy razem 
stworzymy mapę dźwiękową miasta. 
Z początku chciałem, żeby mapa sta-
nowiła osobny byt, jednak za spra-
wą Udo Nolla, kuratora dla mojego 
projektu, raczej zdecyduję się, żeby 
udostępnić ją w największej mapie 
dźwięku – aporee.org. Działa to jak 
radio, gdzie można słuchać dźwię-
ków miast na całym świecie. Twórcą 
i pomysłodawcą jest Udo, który np. 
nagrywa dźwięk swojej ulicy przez 
dziesięć lat. Dzięki temu słyszymy, ja-
kie zmiany zachodzą w mieście, a są 
one spore. Co ciekawe, w Polsce jest 
tylko kilka takich miejsc. 

Kim mogą być uczestnicy warszta-
tów? Czy jest to dostępne dla każ-
dego? 
Oczywiście! To jest dostępne dla każ-
dego, doskonałym przykładem jest 
Chris Watson, który jest obecnie su-
pergwiazdą field recordingu; nagry-
wa dla British Library, dla BBC. A jest 
już doświadczonym człowiekiem. To 
absolutnie inkluzywne warsztaty, je-
dynym warunkiem jest chęć i wola 
słuchania, a także uważność i staran-
ność przy nagrywaniu. 

MARTA ROSÓŁ: 
Jak to się stało, że realizujesz „Roz-
mowy zamiejscowe” w Siemianowi-
cach Śląskich? 

ALEKSANDER MOŚ: 
Uważam, że dźwięk nie jest w ogóle 
doceniany. To nisza, którą można wy-
pełnić. I przede wszystkim chciałem 
zrobić coś dla Siemianowic Śląskich, 
w których mieszkam od urodzenia. 
Doceniam lokalność, widzę zmiany 
i chcę być też ich częścią. Wysła-
łem aplikację jako prywatna osoba 
i okazało się, że mój projekt został 
wybrany spośród sześćdziesięciu 
miast. Oprócz tego w Polsce projekt 
prowadzą jeszcze cztery inne miasta. 
„Rozmowy zamiejscowe” to nazwa 

Aleksander Moś – pracuje w Sekcji UNESCO Katowi-
ce Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny 
Bochenek
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WSPOMNIENIE 

Kiedy poprosiłem Marcina Miliń-
skiego, żeby przywiózł mate-
riały pozostawione przez Panią 

Anię do Regionalnego Instytutu Kul-
tury w  Katowicach, odpowiedział, iż 
jest ich tak dużo, że nie da rady, i jeśli 
mogę, abym przyjechał do Jaworzna.

Szafy dekoracji, stroje, rekwizyty i lal-
ki. Walizki pełne dokumentów, dyplo-
mów, scenariuszy, starannie zapisa-
nych pożółkłych zeszytów i starych 
biało-czarnych zdjęć. Oto, co Marcin 
Miliński otrzymał w spadku z prywat-
nych archiwów pani Anny i co jest 
starannie przechowywane w klubie 
Relax w Jaworznie, a stanowi spuści-
znę po Annie Stelmachów – pedagoż-
ce, instruktorce, animatorce kultury, 
twórczyni teatru lalkowego, lalkarce, 
osobie o ogromnej pasji, całkowicie 
oddanej dzieciom, młodzieży i te-
atrowi, zmarłej w styczniu 2017 roku. 
W  naszym spotkaniu uczestniczyła 
córka Pani Ani, Beata Radomska.

Znałem Panią Anię od 1995 roku. 
Oglądałem wiele Jej spektakli jako 
juror na festiwalach i przeglądach. 
W 2005 roku prowadziła warsztaty 
lalkarskie w Regionalnym Ośrodku 
Kultury w Katowicach. Uczestniczy-
łem w Jej jubileuszach w Domu Kul-
tury w Szczakowej. Parę chwil po Jej 
śmierci odbyłem długą, emocjonalną  
rozmowę telefoniczną z Marcinem, 
wychowankiem Pani Ani, kontynu-
atorem Jej lalkarskiej misji. To z jego 
inicjatywy powstał pomysł napisania 
historii o Pani Ani, o życiu pełnym de-
terminacji i poświęcenia.

Kim była Pani Ania? Przede wszyst-
kim wrażliwym człowiekiem, który 
bardzo rzetelnie, z sercem, wyko-
nywał swoją pracę, która stała się 
życiową pasją i w której zatraciła 
się bez reszty. Rozpoczęła pracę 
instruktorską w 1973 roku w Zakła-
dowym Klubie Cementowni Szczako-
wa. Z jej inicjatywy powstały tam ze-

Adam Radosz – pracuje w Centrum 
Edukacji i Animacji Regionalnego 
Instytutu Kultury w Katowicach 

Medal im. Jana Dormana – najwięk-
sze wyróżnienie przyznawane lalka-
rzom amatorom, w 2000 roku Nagro-
dę Sejmiku w Katowicach, w 2001 
roku Nagrodę Prezydenta Miasta 
Jaworzna, w 2003  roku Złoty Liść 
Jaworu, w 2009 roku Nagrodę Mar-
szałka Województwa Śląskiego.

„Potrafiła otwierać przed młodymi 
ludźmi to specjalne okno – gdzie wy-
obraźnia nie ma granic, gdzie zwyczaj-
na dobroć jest wartością bezcenną, 
gdzie możemy się dzielić sercem z  in-
nymi i być uczciwymi wobec siebie, nie 
wstydząc się np. łez wzruszenia...” 

(z myśli rozpierzchłych o  Pani Ani 
dostarczonych przez Marcina Miliń-
skiego, wychowanka i kontynuatora 
Jej lalkarskiej misji).

spół taneczny, teatralny, wokalno-ru-
chowy oraz kabaret. Sama tworzyła 
scenariusze, reżyserowała spektakle 
dla młodzieży. W roku 1980 stworzy-
ła Amatorski Teatr Lalek, który prze-
rodził się w Jej życiową pasję. Była 
perfekcjonistką, pogłębiała wiedzę 
i doskonaliła warsztat w Studium Te-
atralnym. Sama tworzyła lalki i  sce-
nografie. Budziła w swych wycho-
wankach miłość do teatru lalki i trud-
nej sztuki animacji. Występowała ze 
swoimi zespołami Bąbel, Drops, Bą-
belek, Tyci i Miś w okolicznych przed-
szkolach, szkołach, świetlicach, 
szpitalach i hospicjach. Zdobywała 
najwyższe  nagrody na festiwalach 
i przeglądach w Knurowie, Mysłowi-
cach, Chrzanowie, Tychach, Bielsku-
-Białej. Zdobywała nagrody i uznanie 
również indywidualnie: w 1995 roku 
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BYTOM – „Zagrajmy, jak… za 
dawnych lat”

Ciekawą propozycją na kul-
turalne spędzenie Dnia Babci 
i Dnia Dziadka jest muzyczna 
podróż po ponadczasowych 
hitach muzyki polskiej pod ty-
tułem „Zagrajmy, jak… za daw-
nych lat”. Czas karnawału umili 
niezwykłe muzyczne wydarze-
nie skierowane do wszystkich 
tych, którzy lubią posłuchać 
znanych utworów przy akompa-
niamencie orkiestry. 20 stycz-
nia o  18.30 na scenie Opery 
Śląskiej wystąpią m.in. Mariusz 
Kalaga, Michalina Starosta, 
Kola i Jula i Jacek Silski. Impre-
zę poprowadzi Michał Łoskot. 
Bilety do nabycia w kasie Opery. 

CHORZÓW – Teatr Czarnego Tła
Teatr Czarnego Tła jest pry-

watnym, niezależnym teatrem, 
który siedzibę ma przy ulicy 
Poniatowskiego 6 w Chorzowie. 
W  swoim programie ma warsz-
taty i spektakle skierowane do 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 
„Czarny teatr” swoje korzenie 
znajduje w  Dalekim Wscho-
dzie i polega na tym, że aktorzy 
i  scena są w kolorze czarnym, 
a widać tylko rekwizyty i deko-
racje rozświetlone światłem UV. 
Magiczna konwencja „czarnego 
tła” jest najprawdopodobniej je-
dyna w Polsce. Teatr ten skupia 
wokół siebie aktorów, tancerzy, 
pasjonatów teatru, jak i osoby 
z różnorakimi talentami muzycz-

nymi, ruchowymi i plastycznymi. 
Realizowane spektakle są cał-
kowicie autorskimi pomysłami, 
rozbudowanymi o własnoręcz-
nie tworzone rekwizyty i pełne 
scenografie. W spektaklach kró-
lują ruch, magia, a także niesły-
chane pokłady humoru. Jednym 
z nich jest „Kosmiczna podróż”, 
która zabierze nas do koloro-
wych galaktyk, układów słonecz-
nych i czarnych dziur. Przedsta-
wienie będzie można zobaczyć 
5 stycznia o 18.00 i 26 stycznia 
o 16.00. Więcej informacji na 
stronie: www.teatr-czarnego-tla.
blogspot.com.

ŚWIĘTOCHŁOWICE – 98. rocznica 
plebiscytu na Górnym Śląsku, 
Muzeum Powstań Śląskich

Rok 1918 w całej Polsce 
pamiętany jest jako czas odro-
dzenia niepodległego państwa. 
Jednak na Górnym Śląsku jesz-
cze przez cztery lata toczyły się 
boje i spory o przynależność 
tego terenu. 1918 rok był tutaj 
dopiero początkiem prawdzi-
wych przemian, które doprowa-
dziły do podziału Górnego Ślą-
ska i włączenia części obszaru 
do Polski. 20 marca 1921  roku 
odbył się plebiscyt. Na podsta-
wie jego wyników miano zade-
cydować o przynależności ziem 
Górnego Śląska do Polski lub 
Niemiec. Głosowanie odbywało 
się pod nadzorem Komisji Mię-
dzysojuszniczej. Mija 98 lat od 
tego wydarzenia. To czas prze-

myśleń, refleksji i  wyciągania 
wniosków. To także dobry mo-
ment do odwiedzenia Muzeum 
Powstań Śląskich, które w spo-
sób interaktywny i multimedial-
ny idealnie opisuje tamtą epokę 
i realia, z którymi ludzie musieli 
się konfrontować każdego dnia. 
Ekspozycja rozlokowana jest na 
czterech kondygnacjach. Ścież-
ką wiodącą jest prezentacja fil-
mowa o powstaniach śląskich 
w pigułce, podzielona na sześć 
krótkich aktów, z których każdy 
następny wyświetlany jest w ko-
lejnym pomieszczeniu.

GLIWICE – The Show A Tribute 
to ABBA

Koniec marca zapowiada 
się pozytywną energią w Arenie 
Gliwice. 27 marca o 20.00 odbę-
dzie się wielkie widowisko, które 
wskrzesza muzyczną spuściznę 
ABBY. Trasa ma uczcić 45-le-
cie wydania pierwszego singla 
szwedzkiego zespołu. To, czym 
wyróżnia się „The Show A Tribute 
to ABBA”, to przede wszystkim 
niesamowicie zbliżony wygląd 
wokalistów do oryginalnego skła-
du ABBY. Jakby tego było jeszcze 
mało, to do złudzenia brzmią jak 
Agnetha Fältskog czy Anni-Frid 
Lyngstad. Za oprawę muzycz-
ną show odpowiadają szwedzki 
zespół Waterloo wraz z London 
Symphonic Orchestra pod batutą 
Matthew Freemana. Brytyjczycy 
występowali z  takimi gwiazdami 
jak Elvis Costello, Robbie Williams 

czy sir Cliff Richard. Dodatkowo 
muzycy, którzy wystąpią w Arenie 
Gliwice, pochodzą z  pierwszego 
składu ABBY. Będzie można usły-
szeć legendarnego saksofonistę 
Ulfa Anderssona, który jest m.in. 
współautorem hitu „I Do, I Do, 
I  Do, I Do, I  Do”. Bilety dostępne 
w popularnych serwisach bileto-
wych, np. Eventim.

Kameralna alternatywa 
teatralna w KATOWICACH

Na mapie kulturalnej Kato-
wic pojawiło się nowe miejsce 
– Teatr Młody. Siedzibę przy 
ulicy Chopina 8 pozyskali w dro-
dze konkursu „Lokal na kulturę”. 
Miejsce jest niezwykle kame-
ralne. Scena ma powierzchnię 
12 m2, a na widowni zmieści się 
niespełna 40 osób. Zespół przy-
gotowuje już kilka projektów, 
m.in. recital, koncert, wernisaż, 
monodram, spektakle kameral-
ne, a także taneczne. Swoim 
klimatem chcą przypomnieć 
czasy przedwojennych kabare-
tów ze wspaniałą muzyką, cho-
reografią, a przede wszystkim 
z ciętym literackim humorem. 
Teatr tworzą ludzie młodzi o du-
żym potencjale, talencie i pasji. 
Inauguracyjny spektakl pod ty-
tułem „Twój pierwszy raz” zdo-
był serca publiczności i będzie 
pokazywany również w pierw-
szym kwartale 2019 roku. Bilety 
w cenie 15 złotych. Więcej infor-
macji pod adresem: www.face-
book.com/TeARTMlody/.

ZAPRASZA 
MAGDALENA 
CIESIELSKA

23. OFPA OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS PIOSENKI 
AKTORSKIEJ W RYBNIKU
21–24 lutego

Ogólnopolski Konkurs Pio-
senki Aktorskiej w Rybniku to 
niezwykłe wydarzenie muzycz-
ne, które od wielu już lat przy-
bliża szerokiej publiczności 
niszowy gatunek muzyczny, 
jaki bez wątpienia jest piosenka 
aktorska. Co roku na deskach 
Teatru Ziemi Rybnickiej można 
zobaczyć prezentujących swo-
je umiejętności laureatów kon-
kursu – młodych, wybitnych ar-
tystów, poruszających widzów 
głosem i własną interpretacją 
utworu. Mimo że warunki wzię-
cia udziału w eliminacjach nie 
są zbyt wymagające, to poziom 
artystyczny konkursu jest bar-
dzo wysoki. 

W tym roku zgłoszenia moż-
na składać online do 18  stycz-
nia. Eliminacje rozpoczną się 
21  lutego w siedzibie Fundacji 
PGE Energia Ciepła. W pierw-
szym dniu każdy z uczestników 
konkursu zaprezentuje, w towa-
rzystwie jednego akompania-
tora, jedną z dwóch przygoto-
wanych przez siebie piosenek. 
Kolejnego dnia  jury wysłucha 
dwóch utworów, wybranych 
i przygotowanych wcześniej 
przez uczestników. Do finału 
konkursu dostanie się dzie-

sięciu, najlepszych zdaniem 
jurorów, wokalistów. 24 lutego 
odbędzie się Koncert Laure-
atów i Koncert Galowy, na który 
zaprasza Teatr Ziemi Rybnickiej. 
Bilety do nabycia w sekretaria-
cie Fundacji PGN Energia Cie-
pła oraz na stronie internetowej 
www.eventim.pl.

KONCERT WIEDEŃSKI W ŻYWCU 
11 stycznia

11 stycznia o godzinie 
19 Miejskie Centrum Kultury 
w  Żywcu zaprasza miłośników 
muzyki klasycznej na kameral-
ny koncert operetkowy. Tema-
tem wiodącym imprezy będzie 
twórczość Johanna Straussa. 
Podczas wieczoru, obok naj-
ważniejszych utworów kompo-
zytora, m.in. walca „Nad pięk-
nym, modrym Dunajem”, będzie 
można posłuchać najbardziej 
znanych i cenionych arii oraz 
duetów operetek wiedeńskich.  
Na scenie zaprezentują się 
wiodący muzycy młodego po-
kolenia, którzy swoje muzycz-
ne doświadczenie zdobywają, 
grając w najlepszych polskich 
orkiestrach. Usłyszymy m.in. 
wybitną sopranistkę Katarzynę 
Staroń i znakomitego polskie-
go tenora Jędrzeja Tomczyka. 
Towarzyszyć im będą Klaudyna 
Wąsiewicz na fortepianie oraz 
Andrzej Tulik na skrzypcach. 
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CIESIELSKA

Warto dodać, że muzycy ze 
swoim Koncertem Wiedeńskim 
występowali już niejednokrotnie 
na scenach wielu miast i zawsze 
było to wydarzenie cieszące się 
sporym zainteresowaniem. 

Bilety na koncert można kupić 
w sekretariacie Miejskiego Cen-
trum Kultury w Żywcu, na stronach 
internetowych www.mck.zywiec.pl, 
www.kupbilecik.pl i biletyna.pl oraz 
w wybranych sieciach handlowych.

LOTOS JAZZ FESTIWAL, 
21. BIELSKA ZADYMKA JAZZOWA
marzec 2019

Bielska Zadymka Jazzowa 
to impreza, która ma swoją nie-
kwestionowaną pozycję. Co roku 
fani muzyki jazzowej mają nie 
lada okazję posłuchać wybitnych 
artystów z całego świata. Obok 
występów wspaniałych gości 
w ramach festiwalu odbywa 
się również konkurs, w którym 
udział biorą młodzi artyści, pre-
zentujący często zupełnie nowe, 
zaskakujące projekty. Koncerty 
odbywają się w klubie Klimat, 
w Sali Koncertowej Szkoły Mu-
zycznej, w Teatrze Polskim oraz 
w Sali Koncertowej Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskie-
go Radia w Katowicach. Jednym 
z najbardziej rozsławionych fe-
stiwalowych wydarzeń jest bez 
wątpienia odbywające się w  kli-
matycznej Piwnicy Zamkowej 

Dziś muzeum ma do swojej dys-
pozycji trzy budynki, w których 
możemy zobaczyć między inny-
mi kilka stałych ekspozycji oraz 
często poświęcone kulturze re-
gionu wystawy czasowe.   

Jedną z ciekawszych propo-
zycji jest bez wątpienia, trwająca 
od 30 listopada do 31 stycznia, 
wystawa poświęcona różnym 
etapom i elementom życia Gór-
noślązaczki. Ekspozycja przygo-
towana przez Muzeum Wsi Opol-
skiej prezentuje codzienność ślą-
skich kobiet, wywodzących się 
przede wszystkim ze środowisk 
wiejskich i robotniczych, od mo-
mentu uwłaszczenia chłopów do 
drugiej wojny światowej. Prezen-
tacja obejmuje powiększone do 
sporych rozmiarów archiwalne 
fotografie oraz różnego rodzaju 
przedmioty, niezbędne w życiu 
kobiety tamtego czasu. Wysta-
wę można oglądać w gmachu 
głównym raciborskiego muzeum 
przy ulicy Celnej 1. 

TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ – 
TRANSMISJE Z METROPOLITAN OPERA
13 stycznia i 5 lutego

W styczniu i lutym Teatr Zie-
mi Rybnickiej zaprasza wielbi-
cieli opery na transmisje dwóch 
wielkich arcydzieł. 13 stycznia 
widzowie będą mieli okazję zo-
baczyć operę Francesco Cilèi 
„Adrienne Lecouvreur”. Jest to 

premiera sezonu z Metropoli-
tan Opera. Wpisujące się w nurt 
werystyczny dzieło opowiada 
historię życia wielkiej gwiazdy 
francuskiego teatru, pięknej Ad-
rienne Lecouvreur. Aktorka zy-
skała sławę nie tylko ze względu 
na swój niezaprzeczalny talent i 
urodę. Była bowiem kochanką 
syna Augusta Mocnego, mar-
szałka Maurycego Saskiego, 
o  którego względy ubiegała się 
również księżna de Bouillon. I to 
właśnie starcie z rywalką dopro-
wadziło do powstania legendy na 
temat śmierci Adrienne. Księżna 
de Bouillon miała zamordować 
Adrienne, przysyłając jej bukiet 
fiołków nasączonych trucizną. 
Ta dramatyczna intryga zainspi-
rowała z kolei Francesco Cilèę do 
napisania sztuki i rozsławienia 
tej wspaniałej aktorki. 

Reżyserem transmitowanej 
inscenizacji jest sir David McVica-
ra, a w głównych rolach zobaczy-
my Annę Netrebko, Anitę Rachve-
lishvili i Piotra Beczałę.

W lutym natomiast będzie 
okazja kolejny raz zobaczyć trans-
misję „Carmen” Bizeta, również 
z Metropolitan Opera. To już trze-
cia transmisja tego cieszącego się 
dużą popularnością spektaklu, ale 
tym razem zobaczymy go w no-
wej obsadzie. Dużą przyjemnością 
będzie między innymi usłyszeć 
w  jednej z głównych ról polską 
śpiewaczkę Aleksandrę Kurzak.

nocne jam session. Niewątpliwą 
atrakcją jest również koncert na 
szczycie góry Szyndzielnia. 

Tegoroczna edycja festiwalu 
zapowiada się bardzo ciekawie 
i  emocjonująco, otworzy ją bo-
wiem kwartet Branforda Marsali-
sa. Każdy fan jazzu zapewne do-
skonale zna tego amerykańskiego 
genialnego saksofonistę i kompo-
zytora, którego wpływ na współ-
czesną muzykę jazzową jest nie-
zaprzeczalny. Ten wielki autorytet 
wystąpi na festiwalu 2 marca. 

W ramach Bielskiej Zadymki 
Jazzowej organizowane są rów-
nież imprezy towarzyszące, hap-
peningi, wystawy i spotkania. Na 
większość wydarzeń i  koncer-
tów wstęp jest bezpłatny. 

ŚWIAT KOBIETY. 
ŚLĄZACZKA W RODZINIE, KULTURZE 
I SPOŁECZEŃSTWIE (1850–1940) 
WYSTAWA W MUZEUM W RACIBORZU 
do 31 stycznia

Muzeum w Raciborzu to 
jedna z najstarszych jednostek 
tego typu na Śląsku. Istnieje od 
1927 roku, kiedy to wyremon-
towano przeznaczony na jego 
siedzibę XIV-wieczny gmach 
pokościelny. W swoich zbiorach 
muzeum posiada ponad 30 ty-
sięcy niezwykle zróżnicowanych 
eksponatów, przez co zyskuje 
miano jednego z najbogatszych 
pod tym względem w regionie. 

SATYRYCZNY KAWIOR 
W ZAWIERCIU

Kabaret i satyra to pojęcia, 
które w ciągu ostatnich dwu 
dekad w dużym stopniu zmie-
niły swoje pierwotne funkcje 
i  miejsce w kulturze. Rozmy-
wają się wśród niekoniecznie 
ambitnej twórczości interneto-
wych vlogerów, stand-uperów 
i poślednich komików oraz 
kabareciarzy telewizyjnych. Są 
jednak chlubne wyjątki, do któ-
rych należy Krzysztof Dauksze-
wicz. Ten urodzony w  1947 
roku satyryk znany jest ze swo-
jej subtelnej, ale równocześnie 
celnej i ostrej jak brzytwa kry-
tyki zjawisk, osób i wydarzeń w 
Polsce. Występuje już od prze-
szło 40 lat, bezlitośnie wypunk-
towując polskie przywary oraz 
polityków. I co najważniejsze, 
nie musi w tym celu zakładać 
śmiesznych okularów czy stro-
ić głupich min. Wystarczy mu 
własny głos i gitara. Wielokrot-
nie nagradzany na konkursach 
i festiwalach kabaretowych 
Krzysztof Daukszewicz realizo-
wał również własne programy 
telewizyjne, m.in. „Na tronie” 
czy „Rozmowy ze zgryzem”, 
pojawia się także w  „Szkle 
kontaktowym” w TVN 24. 
W  przeszłości współpracował 
z kabaretem Pod Egidą, wraz z 
Januszem Gajosem prowadził 

kabaret Hotel Nitz. Spod jego 
pióra wyszły również sztuki te-
atralne: „Cycek” i „Bunkier”. Dał 
się ponadto poznać jako felie-
tonista – w ostatnich latach pi-
suje dla magazynów „Wprost” 
i „Przegląd”.

Najnowszy program Krzysz-
tofa Daukszewicza nosi tytuł 
„Zjedz kawiorek”, nawiązujący 
do tytułu jego piosenki. Nie 
brakuje w nim dobrej poli-
tycznej satyry, której próżno 
szukać w  publicznej telewizji. 
19 stycznia satyryk wystąpi ze 
swoim programem na scenie 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
„Centrum” w Zawierciu. Wszy-
scy ci, którzy cenią sobie roz-
rywkę na poziomie i odróżniają 
śmiech mądrych błaznów od 
zwykłej błazenady, niech już te-
raz rezerwują czas na styczeń. 

DZIKA PRZYGODA 
W ZAWIERCIU

W ostatnich latach wielką 
popularność zdobywa coaching 
i rozwój osobisty. Stale po-
większa się liczba trenerów 
osobistych i motywatorów. 
Bywa, że trenerzy przypomina-
ją przysłowiowych szewców, 
którzy bez butów chodzą. Do 
trenerów takich należą na 
przykład małżonkowie Hal 
i Cindy Dzicy, bohaterowie ko-
medii pt. „Przygoda z ogrod-

ZAPRASZA 
MICHAŁ 
KUBARA

INFO z regionu | INFO z regionu | 



26 27

INFO z regionu | INFO z regionu | 

ZAPRASZA 
LUCYNA 
SOBUSIK

JAWORZNO  

Teatr Sztuk w Jaworznie 
przygotował wiele propozycji 
dla miłośników muzyki i te-
atru, zapowiada się więc inten-
sywny początek roku. Już 13 
stycznia odbędzie się koncert 
zespołu Blunt Razor na rzecz 
WOŚP, a koniec stycznia to nie-
powtarzalna okazja, aby zoba-
czyć premierę spektaklu „Hyd-
rozagadka” w  reżyserii Pawła 
Sowy w wykonaniu grupy 
teatralnej Nazwa in progress. 
Premiera zapowiedziana jest 
na 27 stycznia.
28 lutego w Teatrze Sztuk od-
będzie się koncert pamięci 
Zbyszka Rutkowskiego, muzy-
ka, kompozytora, wychowaw-
cy młodzieży. Od 28 lutego do 
3 marca odbędą się XXXVII Dni 
Muzyki „Jeunesses Musica-
les”, czyli prawdziwa muzycz-
na uczta. W  menu jak zwykle 
niebanalne połączenia muzyki 
jazzowej, popowej, rockowej – 
każdy znajdzie coś dobrego dla 
siebie. Marzec należeć będzie 
do kobiet – artystek polskiej 
sceny muzycznej: 1  marca 
odbędzie się koncert Basi Ja-
nygi z zespołem, dzień później, 
2 marca, na scenie zagra Mirka 
Szawińska Band, a 3 marca po-
jawi się Renata Przemyk, która 
zaśpiewa kultowe utwory z płyt 
„Ya Hozna” i „The Best Of”. 

TEATR ZAGŁĘBIA 
SOSNOWIEC

Nieprawdą jest, że nic 
dwa razy się nie zdarza... 
W  Sosnowcu będzie można 
powtórzyć sylwestra! W stycz-
niu Teatr Zagłębia zaprasza 
na „Sylwestra na bis”, gdzie 
ponownie zostanie zagrany 
spektakl „Horror szał” Przemy-
sława Pilarskiego w reżyserii 
Jacka Jabrzyka. Muzyczny 
horror show to niepowtarzal-
na okazja, żeby pośmiać się 
z własnych lęków i zadumać 
nad nimi w niekonwencjonal-
ny sposób. Po przedstawie-
niu organizator zaprasza na 
afterparty – lampkę wina oraz 
program rozrywkowy przygo-
towany przez aktorów Teatru 
Zagłębia specjalnie z okazji 
„wielokrotnego sylwestra”. 
Spektakl z  muzyką na żywo 
w  terminach: 5, 6, 19, 20, 26 
i 27 stycznia – godz. 18.00; 17 
i 18 stycznia – godz. 19.00.

W styczniu w sosnowiec-
kim Teatrze będzie realizo-
wany także niezwykły projekt 
pod nazwą „Rodzice do Te-
atru”. Przedsięwzięcie po-
wstało w  wyniku współpracy 
Teatru Zagłębia oraz Otwar-
tej! Pracowni Artystycznej 
z  Dąbrowy Górniczej, polega 
na zapewnieniu opieki dzie-
ciom osób, które chciałyby 

ZABRZAŃSKI KARNAWAŁ 
W KOPALNI

Zabawa karnawałowa, kon-
cert lub spektakl pod ziemią? 
Czemu nie!

Już w styczniu Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu 
zaprasza na zabawy karnawało-
we: 19 stycznia odbędzie się za-
bawa dla dorosłych, a 26 stycz-
nia, po raz pierwszy w historii 
działalności Muzeum – zabawa 
przeznaczona dla najmłodszych 
gości. 9  marca MGW zaprasza 
na „Babski Comber”; w marcu 
odbędzie się też wyjątkowy po-
kaz mody z okazji Dnia Kobiet 
pt. „Wielki Dom Mody Luiza”, któ-
ry organizowany będzie w nie-
typowych industrialnych wnę-
trzach. Marzec to także sym-
boliczne pożegnanie zimy, dla-
tego też zabrzańskie Muzeum 
przygotowało dla przedszkoli 
i  szkół wielkie topienie marzan-
ny. Jednak to nie wszystkie 
atrakcje przygotowane przez 
MGW. W  podziemiach kopalni 
Guido ponownie odbywać się 
będą koncerty w  ramach cyklu 
„Muzyka na Poziomie”, a także 
kontynuacja cyklu „Teatralny 
Bajtel”, czyli przedstawienia ba-
jek związanych z kulturą i  toż-
samością Śląska w wykonaniu 
aktorów kolektywu teatralnego 
Lufcik na Korbkę. 

ZAPRASZA 
MICHAŁ 
KUBARA

nikiem”, którą będzie można 
obejrzeć  w marcu przyszłe-
go roku na scenie Miejskiego 
Ośrodka Kultury „Centrum” 
w  Zawierciu. Państwo Dzicy 
byli niegdyś aktorami objaz-
dowego teatru, ale porzucili 
to niezbyt intratne zajęcie na 
rzecz szkoleń motywacyjnych. 
Ich kariera błyskotliwie się roz-
wija, czego jednak nie można 
powiedzieć o ich związku. Lu-
dzie, którzy doradzają innym, 
jak żyć, sami zmagają się 
z osobistymi problemami. Czy 
i jak będą w stanie pomóc sa-
mym sobie, będzie się można 
dowiedzieć 7 marca o godzinie 
19.00. 

„Przygoda z ogrodnikiem” 
to ambitna komedia w reżyse-
rii Mirosława Połatyńskiego, 
która wyszła spod pióra zna-
komitego kanadyjskiego dra-
maturga Norma Fostera. Nie 
brakuje w niej inteligentnego 
humoru, ale i przyczynku do 
refleksji. Na scenie ujrzymy 
między innymi Annę Muchę, 
Agnieszkę Włodarczyk, Kata-
rzynę Cichopek, Bogdana Ka-
lusa i Bartosza Żukowskiego. 
Po takiej sesji motywacyjnej 
każdy widz na pewno będzie 
odprężony, a być może też od-
waży się chociaż spróbować 
naprawić własne życie.

W PUŁAPCE TWÓRCZEJ 
NIEMOCY

Niemoc twórcza to naj-
gorsze, co może się przytrafić 
artyście. Nie tylko doprowadza 
go do frustracji, ale i boleśnie 
odbija się na jego kondycji 
finansowej. Ile by wtedy dał 
za powrót do artystycznej 
formy! A najlepiej, gdyby uda-
ło mu się wreszcie napisać 
coś, co dałoby mu sławę  
i wielkie pieniądze. Niestety, 
może jedynie o tym pomarzyć, 
bo niezmiernie rzadko dosta-
jemy to, czego w danej chwili 
potrzebujemy. Chyba że… 

Chyba że weźmiemy so-
bie sami to, czego nam trze-
ba, nawet jeśli wymagałoby to 
pozbawienia kogoś życia. Taki 
plan ma Sidney Bruhl, główny 
bohater spektaklu „Śmiertelna 
pułapka”, który będziemy mogli 
obejrzeć 1 lutego w Zawierciu. 
Bruhl jest pisarzem i drama-
turgiem piszącym dla scen na 
Broadwayu, który przeżywa 
twórczą niemoc. Postanawia 
zatem przywłaszczyć sobie 
znakomity scenariusz teatralny, 
napisany przez jego studenta, 
Clifforda Andersona, zaś auto-
ra tekstu po prostu zgładzić. 
W  swoje plany wtajemnicza 
żonę Myrę. Nie wszystko jed-
nak można przewidzieć, a sytu-
acja zaczyna się komplikować…

„Śmiertelna pułapka” to 
dramat kryminalny autor-
stwa Iry Levina, napisany 
w  1978  roku. Wielokrotnie na-
gradzany, doczekał się adapta-
cji filmowej w 1982 roku. Autor 
sztuki znany był też zresztą ze 
swoich powieści – na uwagę 
zasługuje zwłaszcza „Dziecko 
Rosemary”, którego ekraniza-
cja zapisała się szczególnie 
w historii kina. Przedstawienie 
w reżyserii Andrzeja Strzelec-
kiego będziemy mogli obejrzeć 
1 lutego na scenie Miejskiego 
Ośrodka Kultury „Centrum” 
w  Zawierciu o godzinie 19.00. 
Wystąpią: Krzysztof Tyniec, 
Ewa Telega, Magdalena Za-
wadzka, Wiktor Zborowski, 
Aleksander Milicević. Dodat-
kowa rekomendacja raczej 
zbędna.
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SALA WIDOWISKOWO- 
-KONCERTOWA „MUZA”

13 stycznia w Sosnowcu 
wystąpi Kabaret Paranienor-
malni, który przedstawi nowy 
projekt „VIP Tour”. Artyści za-
prezentują kilka skeczy czy 
pełnych humoru scenek „z ży-
cia wziętych”. Na scenie wy-
stąpią Robert Motyka i Michał 
Paszczyk oraz gość specjalny: 
Boguś Kudłek. 

TARNOWSKIE GÓRY

Ranczo Baranówka w  No-
wej Wsi Tworskiej koło Tar-
nowskich Gór  to miejsce, 
które znają nie tylko konese-
rzy jeździectwa. Ośrodek ten 
to także kawiarnia oferująca 
oprócz kulinarnych doznań 
także te z dziedziny sztuki 
i  kultury. To miejsce, gdzie 
koncerty gwiazd polskiej sce-
ny muzycznej odbywają się 
w  niezwykle kameralnej at-
mosferze, która ucieszy nie-
jednego melomana. 18  stycz-
nia w Ranczo Baranówka 
odbędzie się koncert duetu 
Waglewski & Pospieszalski, 
1  lutego zaplanowano dar-
mowy koncert Śląskiej Grupy 
Bluesowej, 1 marca zagra Mar-
tyna Jakubowicz, a 22 marca 
wystąpi Andrzej Poniedzielski. 

PARK WODNY I HALA 
SPORTOWA

24 lutego w Hali Sportowej 
w Tarnowskich Górach wystąpi 
Kabaret Neo-Nówka z nowym 
programem „Żywot Mariana”. 
Artyści pokusili się o podróż 
w głąb duszy statystycznego 
Polaka, pokazując jego wzloty 
i  upadki, okraszone zabawny-
mi puentami i dialogami. Ty-
tułowym Marianem może być 
każdy z nas, więc z pewnością 
jest to program dla wszystkich, 
którzy lubią się śmiać, także 
z samych siebie. Drobne reflek-
sje nad życiem są dozwolone, 
a nawet wskazane.

CZĘSTOCHOWSKA 
FILHARMONIA

W Częstochowie początek 
nowego roku kulturalnego roz-
pocznie występ w Filharmonii. 
Już 6 stycznia w Filharmonii 
im. Bronisława Hubermana 
odbędzie się Wielka Gala No-
woroczna „SOPRANISSIMO 
vs TRE VOCI”. Koncert ten to 
swego rodzaju starcie żywio-
łów, symboliczny pojedynek 
kobiecej delikatności i męskiej 
siły. Na scenie wystąpią sopra-
nistki: Agnieszka Adamczyk, 
Joanna Horodko i Agnieszka 
Sokolnicka oraz wybitni te-

norzy: Voytek Soko, Mikołaj 
Adamczyk i Miłosz Gałaj. Bę-
dzie można usłyszeć nie tylko 
najwspanialsze arie operowe, 
ale także znane przeboje, hity 
muzyki filmowej oraz utwory 
musicalowe.  
27 stycznia w Częstochowie 
odbędzie się spektakl, który 
od ponad pięćdziesięciu lat 
budzi podziw widzów na ca-
łym świecie. Mowa oczywiście 
o „Szalonych nożyczkach”, 
spektaklu, który udowadnia, 
że interakcja aktora z widow-
nią to nie suche frazesy. Nie-
przewidywalne, przezabawne 
przedstawienie z  pewnością 
ożywi zimowy wieczór. Wśród 
obsady plejada gwiazd, m.in. 
Krzysztof  Ibisz, Leszek Sta-
nek, Dominika Gwit. Spektakl 
odbędzie się w Sali Koncerto-
wej Filharmonii, organizato-
rem jest Awangarda. 

TYCHY – TEATR MAŁY

Teatr Mały w Tychach 
przygotował wiele ciekawych 
wydarzeń na dobry począ-
tek nowego roku. 14 stycznia 
w  Pasażu Kultury „Androme-
da” będzie można zobaczyć 
„Obietnicę poranka” – adapta-
cję bestsellerowej autobiogra-
fii Romaina Gary’ego, wybitne-
go francuskiego pisarza pol-

wybrać się do teatru, a nie 
mają z kim zostawić swoich 
pociech. Raz w  miesiącu ro-
dzice mogą przyjść do teatru 
na sobotni spektakl razem 
ze swoim dzieckiem w  wieku 
4–8  lat. Podczas gdy dorośli 
będą oglądać przedstawienie, 
dziećmi zaopiekuje się Anna 
Dęboń, animatorka, właści-
cielka i twórczyni Otwartej! 
Pracowni Artystycznej. Za-
pisy prowadzi Biuro Obsługi 
Widzów. Styczniowa edycja – 
12.01 – odbędzie się podczas 
spektaklu „Mesjasze”. Spek-
takl w reżyserii Anety Gro-
szyńskiej powstał z  inspiracji 
powieścią „Mesjasze” węgier-
skiego pisarza Györgya Spiró. 
Sztuka opowiada o polskich 
emigrantach po powstaniu li-
stopadowym, którzy zawiązali 
Koło Sprawy Bożej – religijno-
-narodową sektę mesjanistów 
i  heretyków, do której należą 
m.in. Słowacki i  Mickiewicz. 
Spektakl jest koprodukcją Te-
atru Zagłębia i  Malta Festival 
Poznań. W  lutym w  sosno-
wieckim Teatrze odbędzie się 
premiera spektaklu „Skrzyw-
dzone i  poniżone” jednego 
z  najbardziej znanych i doce-
nianych duetów teatralnych: 
Jolanty Janiczak i Wiktora Ru-
bina. Premiera zaplanowana 
jest na 22 lutego.

skiego pochodzenia, z Charlot-
te Gainsbourg w roli głównej. 
Wstęp bezpłatny w  ramach 
projektu „Andromeda – kino, 
jakie znamy”. Projekt każdo-
razowo obejmuje prelekcję, 
prezentację filmu oraz dys-
kusję po seansie. 20  stycznia 
widzowie będą mogli obejrzeć 
spektakl „Zapiski z  wygnania” 
autorstwa Sabiny Baral, reali-
zowany przez Teatr Polonia 
z Warszawy w ramach TEATRU 
KONESERA. Adaptacja autor-
stwa Krystyny Jandy i  Magdy 
Umer z  opracowaniem mu-
zycznym Janusza Bogackiego 
to wyzwanie dla każdego miło-
śnika sztuki. 24 stycznia Teatr 
Mały zaprasza na gościnny 
Koncert Noworoczny „Valses 
de Vienne – Walce Wiedeńskie 
Budapest Strauss Orchestra”. 
Dwugodzinny spektakl to połą-
czenie ponadczasowej muzyki 
Straussa, a także kunsztu naj-
lepszych tancerzy baletowych. 
28  stycznia zaplanowano 
kolejną imprezę gościnną – 
spektakl „Pikantni” autorstwa 
Stefana Vögla. Historia współ-
czesnych małżeństw w gwiaz-
dorskiej obsadzie, ich nowo-
czesnych problemów i  trochę 
satyrycznego spojrzenia na 
dzisiejsze formy i  formuły 
związków to sztuka zarówno 
do pośmiania, jak i do refleksji.

DĄBROWA GÓRNICZA

Hala Widowiskowo-Spor-
towa „Centrum” w Dąbrowie 
Górniczej zaprasza na Polską 
Noc Kabaretową – wystąpią 
m.in. kabarety Smile, Moral-
nego Niepokoju, Skeczów 
Męczących oraz Nowaki. Spo-
tkanie z najpopularniejszymi 
kabaretami w Polsce odbywać 
się będzie w symbolice podró-
ży dookoła świata i odkrywa-
nia nowych horyzontów hu-
moru. Polska Noc Kabaretowa 
w  dąbrowskiej hali odbędzie 
się 15 lutego.

ZAPRASZA 
LUCYNA 
SOBUSIK
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ZAPRASZA 
ADAM WIECZOREK

STYCZEŃ

Koncert noworoczny – 
Wielka Gala Straussowska
Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu

Środa Młodych 
2 stycznia, NOSPR w Katowicach

James Bond Music 
3 stycznia, NOSPR w Katowicach

200. rocznica urodzin S. Moniuszki 
– Poranek Noworoczny
6 stycznia, NOSPR w Katowicach

Filharmonia Dowcipu 
i Waldemar Malicki 
11 stycznia, Teatr Mały w Tychach

Koncert kolęd – 
Camerata Silesia 
12 stycznia, Hala Widowiskowo-
-Sportowa „Spodek” w Katowicach

Filharmonia Dowcipu 
i Waldemar Malicki
12 stycznia, Filharmonia Śląska 
w Katowicach

Filharmonia Dowcipu 
i Waldemar Malicki
13 stycznia, Pałac Kultury Zagłębia 
w Dąbrowie Górniczej

Festiwal „Rockowa ATMASFERA” – 
Patrycja Markowska i goście 
18 stycznia, Hala Widowiskowo-
-Sportowa „Spodek” w Katowicach

LUTY

Koncert Muzyki z Gier 
Video 
3 lutego, Hala Widowiskowo-
-Sportowa „Spodek” w Katowicach

Nosowska 
9 lutego, Międzynarodowe Centrum 
Kongresowe w Katowicach

Włodek Pawlik 
12 lutego, NOSPR w Katowicach

Maleńczuk + Rhythm 
Section 
14 lutego, Dom Muzyki i Tańca 
w Zabrzu

35 lat zespołu Universe 
16 lutego, Pałac Młodzieży 
w Katowicach

Kult Akustik 
17 lutego, Miasto Ogrodów 
w Katowicach

Bucovina 
17 lutego, klub RudeBoy w Bielsku-Białej

MARZEC

XXX-lecie zespołu IRA 
2 marca, Filharmonia 
Częstochowska

Paweł Domagała 
2 marca, Miasto Ogrodów 
w Katowicach

Piotr Machalica 
3 marca, Teatr Mały w Tychach

Jan „Ptaszyn” Wróblewski 
Sekstet 
5 marca, NOSPR w Katowicach

Michał Szpak 
10 marca, Filharmonia 
Częstochowska

XXX-lecie zespołu IRA 
23 marca, Miasto Ogrodów 
w Katowicach

Andrzej Piaseczny 
24 marca, Hala Widowisko-
-Sportowa „Spodek” w Katowicach

Loreena McKennitt 
28 marca, Dom Muzyki i Tańca 
w Zabrzu

Wkraczamy w kolejny, 2019 rok. 
Przywitaliśmy go hucznie (lub 
mniej), więc rozpoczęcie roku na-
leży równie okazale celebrować – 
choćby korzystając z  przeboga-
tej oferty koncertów w naszym 
regionie. Oto najciekawsze wy-
darzenia muzyczne, które odbę-
dą się w sezonie zimowym. 

Można zacząć nowy rok muzy-
ką klasyczną, której miłośnicy 
zdecydowanie nie będą za-
wiedzeni, bo wbrew pozorom 
muzyka klasyczna w okresie 
świątecznym nie samymi kon-
certami kolędowymi stoi (m.in. 
Camerata Silesia 12 stycznia 
w NOSPR). Ledwo ucichną fa-
jerwerki, a  do sali kameralnej 
NOSPR powróci Środa Młodych 
(2 stycznia). Cztery dni później 
(6 stycznia) w tym samym miej-
scu nie lada gratka dla miłośni-
ków jednego z  najwybitniej-
szych polskich kompozytorów, 
Stanisława Moniuszki. Z okazji 
200. rocznicy jego urodzin za-
brzmi najbardziej znane dzieło 
kompozytora, czyli „Straszny 
dwór”, w wersji estradowej.

Ale klasyka nie musi być zawsze 
brana na poważnie, co pokazuje 
niezrównany Waldemar Malicki i 
jego Filharmonia Dowcipu. Zago-
ści on w ramach swojego nowego 
programu „Klasyka po bandzie”. 
Będzie to nie tylko intensywna ze 
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względu na śmiech i  pozytywny 
nastrój trasa – mistrz Malicki i 
jego zespół rozpoczną ją dwoma 
koncertami 11 stycznia (tyski Te-
atr Mały), dzień później przeniosą 
się do katowickiej Filharmonii 
(dwa koncerty), aby 13  stycznia 
w dąbrowskim Pałacu Kultury 
Zagłębia zakończyć podwójnym 
koncertem granie w naszym re-
gionie. Jednego możemy być 
pewni: taka dawka humoru na 
pewno wprowadzi wszystkich 
w  dobry nastrój już od samego 
początku roku.

W ramach festiwalu Rockowa 
ATMASFERA w katowickim 
Spodku pojawi się Patrycja 
Markowska (18 stycznia). Go-
ścinnie wspierać ją będą dumny 
z osiągnięć córki tata Grzegorz 
Markowski i Artur Gadowski 
z  zespołu IRA. Inna rockowa 
diwa, Katarzyna Nosowska, po 
sukcesie jesiennej trasy kon-
certowej „Na tłusto” powraca do 
Katowic – tym razem 9 lutego 
zawita ze swoim zespołem do 
MCK (poprzedni koncert zagrała 
w Mega Clubie).

Weterani z zespołu Kult będą 
kontynuować swój akustycz-
ny projekt – zagrają 17 lutego 
w sali budynku Miasta Ogrodów. 
Wspomniana wcześniej i równie 
doświadczona co zespół Kazika 
Staszewskiego IRA zagra spe-

To nie koniec jazzu w NOSPR – 
zdobywca Grammy Włodek 
Pawlik Trio 12 lutego przedsta-
wi swój program na fortepian, 
kontrabas i perkusję. To wyda-
rzenie cieszy się takim zaintere-
sowaniem, że bilety wyprzedały 
się już przed Nowym Rokiem! 
W  tym samym miejscu zaled-
wie sześć dni później (18  lute-
go) i w zupełnie innym klimacie 
pojawi się znana i lubiana Brodka 
– objawi swoje akustyczne obli-
cze w ramach trasy kultowe-
go programu MTV Unplugged. 
Osobom, którym spodoba się to 
wydarzenie, na pewno warto po-
lecić koncert śpiewającego ak-
tora Pawła Domagały. Piosenki 
z albumu „1984” będzie można 
usłyszeć w katowickim Mieście 
Ogrodów 2 marca. 

Jego bardziej doświadczony 
kolega po fachu, Piotr Macha-
lica, zawita do Tychów, gdzie 
3  marca w Teatrze Małym za-
prezentuje recital (a dokładniej 
poeticon) poświęcony wybit-
nemu Wojciechowi Młynar-
skiemu. Warto się wybrać na 
to wydarzenie, bo pan Piotr od 
wielu lat doskonale interpretu-
je piosenki zmarłego dwa lata 
temu wokalisty i kompozytora.

Jak widać, duża dawka zabawy 
i relaksu w rytmie muzyki czeka 
nas już od początku nowego roku!

cjalny, dwugodzinny koncert 
w  Filharmonii Częstochowskiej 
i  w katowickim Mieście Ogro-
dów – 2 i 23 marca warto zakre-
ślić sobie w kalendarzu.

Do częstochowskiej Filharmonii 
na swój jedyny koncert w na-
szym regionie przyjedzie równie 
utalentowany, co kontrower-
syjny Michał Szpak. 10 marca 
będzie promował swój hitowy 
(wiele tygodni notowany na li-
ście OLiS) album „Dreamer”.

Jeśli ktoś jednak potrzebuje 
czegoś mocniejszego i orygi-
nalnego, to metalowe granie 
z ludową nutą rumuńskiej kapeli 
Bucovina na pewno zaintrygu-
je niejednego melomana. Już 
17  lutego grupa zaprezentuje 
się na scenie bielskiego klubu 
RudeBoy – wraz z nią pojawią 
się specjalni goście, aby wspól-
nie promować najnowszy album 
rumuńskiej kapeli.

Początek roku może też być nie-
co melancholijny.

Niezrównany (ponad 60 lat na 
scenie!) Jan „Ptaszyn” Wróblew-
ski zaprezentuje się wraz z seks-
tetem jazzowym w ramach Wtor-
kowego Klubu Jazzowego 5 mar-
ca w sali głównej budynku Na-
rodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia w Katowicach.

INFO z regionu | INFO z regionu | 
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Aktualny kalendarz wydarzeń dostępny na stronie 
internetowej hotelu oraz hotelowym Facebooku.
www.poziom511.com

www.facebook.com/poziom511.com/

POZIOM 511 Design Hotel & SPA to hotel 
stworzony z myślą o tym, by – z dala 
od wielkomiejskiego zgiełku – móc nie 
tylko zrelaksować ciało i umysł, ale także 
nacieszyć zmysły i zaspokoić głód kultury.

POZIOM 511 to miejsce dla wszystkich, 
którzy poszukują piękna w detalach. 
Dla tych, którzy żyją w biegu i pragną 
zatrzymać się na moment, aby odetchnąć 
pełną piersią. Dla wszystkich, którzy 
potrzebują relaksu lub przyjemnych 
warunków do pracy. Dla tych, którzy mają 
oczy i uszy szeroko otwarte. Dla wszystkich, 
którzy podzielają zamiłowanie do designu 
i kultury. Dla życzliwych ludzi, artystycznych 
dusz i kreatywnych umysłów.

Hotel propaguje różne formy artystycznego 
wyrazu, począwszy od muzyki, malarstwa, 
grafiki, przez sztukę użytkową, 
na projektowaniu mody kończąc.

POZIOM 511 Design Hotel & SPA posiada 
własny bookstore, organizuje cykliczne 
wystawy oraz inne wydarzenia kulturalne.

POZIOM 511 DESIGN HOTEL & SPA | Bonerów 33, 42-440 Podzamcze k. Ogrodzieńca
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BIBLIOTEKA ŚLĄSKA w Katowicach 

Biblioteka Śląska | Gmach Główny | pl. Rady Europy 1, 40-084 Katowice

„STREFA OTWARTA” 
W BIBLIOTECE ŚLĄSKIEJ

W momencie gdy w Katowicach odbywał się szczyt 
klimatyczny i tworzono strefy zamknięte, w Bibliotece 
Śląskiej zainaugurowana została „Strefa Otwarta”. 
Teraz nowe książki przed wypożyczeniem można 
przejrzeć, a nawet przeczytać ich fragmenty. Można też 
posłuchać audiobooków lub zasiadając na wygodnej 
kanapie, obejrzeć ciekawy film. 10 grudnia w samo 
południe zainaugurowana została „Strefa Otwarta” 
w budynku przy placu Rady Europy 1 w Katowicach.

 FILHARMONIA ŚLĄSKA w Katowicach

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego | ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice

więcej informacji 
 www.bs.katowice.pl

Gdyby Biblioteka Śląska chciała zapre-
zentować cały swój zasób w postaci 
regałów dostępnych dla czytelników, 

książki ciągnęłyby się przez wiele kilometrów. 
Dlatego tutaj dostępne są najbardziej poczyt-
ne i atrakcyjne nowości, m.in. beletrystyka, 
literatura faktu czy przewodniki. Nie brakuje 
też literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz 
tej dotyczącej zdrowia i urody. Na regałach 
znajdują się także komiksy i czasopisma. 

Biblioteka Śląska otwarła się również na rodzi-
ców z dziećmi, którzy mogą zapewnić swoim 
pociechom możliwość zabawy w specjalnie 
wydzielonym miejscu, tzw. Cieplarni. Pod 
nadzorem rodzica najmłodsi czytelnicy mogą 
korzystać np. z książeczek edukacyjnych i ko-
lorowanek. Na czytelników czekają też miej-
sca z dostępem do Wi-Fi oraz stanowiska do 
pracy grupowej. Utworzono je przede wszyst-
kim z myślą o studentach, którzy pracują 
wspólnie nad projektami zaliczeniowymi. Na 
zewnątrz „Strefy Otwartej” znajdują się punkt 
wymiany książek, urządzenie umożliwiające 
zdalne drukowanie plików z własnych urzą-
dzeń mobilnych oraz „Najmniejsza galeria 
świata” z dziełami katowiczanina Dawida Ka-
szy, kreującego świat ludzi w skali 1:87.

– Czytanie, słuchanie, oglądanie jest czyn-
nością laboratoryjną, działaniem na pró-
bę, pracą czasem samotniczą – mówi dr 
hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek, dyrektor 
Biblioteki Śląskiej. – Laboratorium to miej-
sce poza zgiełkiem, ale jednocześnie teren 
otwierający się w sposób nieprzewidywal-
ny. Strefa wolnego dostępu do książek oraz 
innych mediów w Bibliotece Śląskiej będzie 
takim właśnie miejscem laboratoryjnym: 
cichym, eksperymentalnym i dialogującym. 
Słowem, strefą „otium”, jak powiedzieliby 
Rzymianie, obszarem bogatego w różne 
wrażenia intelektualne i zmysłowe aktyw-
nego odpoczywania czy też lekturowego 
chilloutu – dodaje.

„Strefa Otwarta” cały czas się rozwija. Pra-
cownicy obserwują zainteresowanie nową 
ofertą Biblioteki Śląskiej, a pomagają im 
w  tym również wyniki specjalnej ankiety 
czytelniczej. – Liczymy na wyrażenie opinii, 
bo zmieniamy się dla czytelników. Będzie-
my kłaść większy nacisk na te elementy, 
które spotkają się z największym zainte-
resowaniem, lub tworzyć nowe, by uatrak-
cyjnić naszą ofertę – mówią pracownicy 
Biblioteki Śląskiej.

25 stycznia 2019 r. | 19.00

BACH, RAVEL, 
SCHEIDER
PAMIĘCI KAROLA STRYJI

Sala Koncertowa im. Karola 
Stryji, Filharmonia Śląska
T, S, Z13, O

Wystąpią:
Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – 
dyrygent
Roman Perucki – organy
Łukasz Długosz – flet

Program:
Johann Sebastian Bach – 
Toccata i fuga d-moll KV 565
Enjott Schneider – Bernardus 
Fresken Koncert na flet, 
organy i orkiestrę
Maurice Ravel – Bolero 
Maurice Ravel – La Valse

22 lutego 2019 r. | 19.00

UCZTA BALTAZARA

Sala Koncertowa im. Karola 
Stryji, Filharmonia Śląska
T, S, Z13

Wystąpią:
Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Śląskiej
Chór Filharmonii Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – 
dyrygent
Adam Kutny – baryton
Krzysztof Jabłoński – 
fortepian
Jarosław Wolanin – 
przygotowanie chóru

Program:
William Walton – Uczta 
Baltazara
Siergiej Rachmaninow – 
II Koncert fortepianowy c-moll 
op. 18

22 marca 2019 r. | 19.00

POD ZŁOTĄ BATUTĄ
DANIEL SMITH

Sala Koncertowa im. Karola 
Stryji, Filharmonia Śląska
T, S, Z13

Wystąpią:
Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Śląskiej
Daniel Smith – dyrygent, 
laureat I nagrody IX MKD

Program:
Witold Lutosławski – Mała 
Suita
Wolfgang Amadeusz Mozart – 
Symfonia g-moll nr 40 KV 550
Johannes Brahms – 
IV Symfonia e-moll „Elegijna” 
op. 98
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WSTĘP DO CIEMNOŚCI ŁUKASZA KOROLKIEWICZA
Wystawa to retrospektywna prezentacja twórczości artysty od debiutu na początku lat 70. XX wieku do prac 
najnowszych. Wybrane prace ukazują drogę twórczą artysty, począwszy od wczesnych zainteresowań sztu-
ką Davida Hockneya, obrania kierunku plastycznych realizacji skoncentrowanych na nowej figuracji, z realizo-
wanymi wówczas „kryptoautoportretami”. Jedynym momentem zwrotnym w twórczości Łukasza Korolkie-
wicza był czas stanu wojennego w Polsce, kiedy jego malarstwo koncentrowało się wyjątkowo na aktualnych 
wydarzeniach w kraju. Ekspozycja pokazywać będzie również prace z lat 90. XX wieku ukazujące samego 
artystę oraz bliskie mu osoby, umieszczone w mieszczańskich wnętrzach, będące w pewnym sensie nostal-
gicznym spojrzeniem na jego dotychczasowe życie, skupiające się na kwestii przemijania. Ale jednocześnie 
pojawią się prace o groteskowo-ironicznej wymowie, zawierające akcenty kultury popularnej, będące niejako 
kontrą do tego „poważnego” tonu malarstwa. Prezentowane będą również prace odwołujące się do sztuki 
polskiego modernizmu, która bezsprzecznie stanowiła źródło inspiracji dla artystycznych realizacji Korolkie-
wicza. Ostatni akcent wystawy to prace najnowsze, jeszcze bardziej pogłębiające niedopowiedzenia i tajem-
nice płócien artysty, a odwołujące się do kwestii nadrealnych, do podświadomości i marzeń sennych, które 
na drodze interpretacji mówią więcej o samym odbiorcy niż wbrew pozorom o twórcy eksponowanych dzieł.

wystawa „Łukasz Korolkiewicz. Wstęp do ciemności”
czas trwania wystawy: 6 lutego–31 marca 2019 | kurator: Agnieszka Bartków

KAZIMIERZ KUTZ W ROLI GŁÓWNEJ!
Wystawa stawia w centrum Kazimierza Kutza – wybitnego i uznanego reżysera, który w 2019 roku obcho-
dzić będzie 90. urodziny. Wystawa będzie poświęcona jego postaci, ze szczególnym uwzględnieniem bo-
gatego dorobku. Ekspozycja pozwoli nakreślić postać Mistrza na różnych etapach i w różnych obszarach 
jego życia i działalności: od lat młodzieńczych, przez osiągnięcia na polu reżyserskim, pasje (nie tylko fil-
mowe), jak również w kontekście relacji i wspomnień ludzi świata filmu i telewizji (aktorów, operatorów fil-
mowych czy dziennikarzy). Na wystawie przedstawimy unikatowe fotografie z planów filmowych, plakaty 
filmowe, fragmenty materiałów filmowych, jak również niezwykłe pamiątki i dokumenty osobiste reżysera.

wystawa „Życie między kadrami. Wystawa dedykowana Kazimierzowi Kutzowi z okazji 90. rocznicy urodzin”
czas trwania wystawy: 14 lutego–28 kwietnia 2019 | kurator: dr Joanna Lusek

RE-WIZJE, CZYLI POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA WIDZIANA NA NOWO
Cykliczne przeglądy kolekcji Muzeum Górnośląskiego po 1945 roku wraz ze współczesną, autorską re-
interpretacją wykonaną przez zaproszonego przez kuratorkę artystę. Celem tych pokazów jest z jednej 
strony prezentacja kolekcji sztuki nowoczesnej ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego, przybliżenie zwie-
dzającym ciekawych zagadnień z historii sztuki, a także swego rodzaju gra obiektów historycznych z te-
raźniejszością i z aktualnym spojrzeniem żyjącego artysty.
Trzy pierwsze cykle prezentowane w 2019 roku dotyczyć będą kolejno: sztuki zaraz po  drugiej  wojnie 
światowej, działalności artystycznej wokół Arsenału ‘55 oraz związków twórczych na trasie Katowice –
Warszawa w latach 60. XX wieku.

cykl „Re-wizje. Polska sztuka współczesna ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”
czas trwania wystaw:
wystawa „Re-wizje 1”: 21 lutego – 19 maja 2019
wystawa „Re-wizje 2”: 6 czerwca – 8 września 2019
wystawa „Re-wizje 3”: 19 września – 29 grudnia 2019 | kuratorka: Urszula Mikoś

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

MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE w Bytomiu 
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Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny 
w Chorzowie” zachęca do skorzystania 
z bogatej oferty edukacyjnej przeznaczo-
nej zarówno dla grup zorganizowanych, 
jak i dla indywidualnych zwiedzających. 

W pierwszych miesiącach 2019 roku za-
praszamy grupy przedszkolne i szkolne 
na zajęcia związane z wiosenną obrzędo-
wością doroczną: „Marzanna i Gaik” oraz 
„Zwyczaje Wielkanocne”. 

Oferta Muzeum to również ciekawa propo-
zycja dla organizatorów półkolonii. Bogata 
paleta zajęć z całą pewnością zainteresuje 
dzieci spędzające ferie zimowe  w mieście. 

Indywidualni zwiedzający mogą skorzystać 
z zimowych spacerów, kończących się go-
rącą herbatą w skansenowej karczmie. 

Z ogromną przyjemnością zapraszamy do 
naszej Galerii na parterze, gdzie aktualnie 
zobaczyć można wystawę prac Krzyszto-
fa Kopcia zatytułowaną „Kościoły drew-
niane województwa śląskiego w pracach 
Krzysztofa Kopcia”.

Krzysztof Kopeć od lat jest entuzjastą śląskiej architektury, 

tradycji i kultury. Jedną z jego największych fascynacji są 

drewniane kościoły. Miłość do nich zrodziła się dwadzieścia 

lat temu, kiedy przemierzając rowerem nasz region, arty-

sta rozpoczął fotografowanie tych fascynujących budowli. 

Zdjęcia porzucił jednak na rzecz rysunków – wykonane 

prace sprawiają, że zabytkowe, często pomijane przez zwie-

dzających województwo śląskie, obiekty odsłaniają swoje 

wyjątkowe piękno. Okazuje się, że wiele z nich to prawdziwe 

architektoniczne perełki, w których zapisana jest przeszłość 

naszego regionu. Niewątpliwie w swoich pracach autor 

przybliża odbiorcom kulturalne bogactwo Śląska.

Krzysztof Kopeć urodził się w 1972 roku w Chorzowie. 

Ukończył studia w Instytucie Sztuk Pięknych Akademii 

im. Jana Długosza w Częstochowie (dawniej Instytut Wy-

chowania Artystycznego WSP w Częstochowie). 

Specjalizował się w  malarstwie – w 1999 roku uzyskał 

dyplom w pracowni profesora Wincentego Maszkowskiego. 

W  2002 roku ukończył Podyplomowe Studium Rysunku 

i Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – jako 

specjalizację ponownie wybrał malarstwo – tym razem 

w  pracowni profesora Leszka Mickosia. Od  2004 roku 

jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Na-

leży do interdyscyplinarnej grupy „Młodzi Sztuką”. Jego 

prace prezentowane były na kilkudziesięciu wystawach 

w kraju i za granicą. Artysta objęty jest także stałym Pa-

tronatem Artystycznym i Medialnym w ramach projektu 

Artistic Guarantee of Art Imperium.

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

więcej informacji 
www.muzeumgpe-chorzow.pl

MUZEUM GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY w Chorzowie

Muzeum Górnictwa Węglowego | ul. 3 Maja 19, 41-800 Zabrze 

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO w Zabrzu 
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3 stycznia Łaźnia Łańcuszkowa 
KONCERT ŚWIĄTECZNY w wykonaniu 
Orkiestry MGW i chóru Resonans Con Tutti

6 stycznia Kopalnia Guido 
KOLĘDOWANIE W KAPLICY ŚW. BARBARY

9 stycznia Łaźnia Łańcuszkowa
TEATRALNY BAJTEL cykl spotkań dla szkół

13 stycznia Łaźnia Łańcuszkowa
KARNAWAŁ DLA NAJMŁODSZYCH zabawa 
muzyczno-taneczna dla dzieci

14 stycznia Łaźnia Łańcuszkowa
FERIE DLA SZKÓŁ zwiedzanie, warsztaty 
dla grup zorganizowanych

16 stycznia Łaźnia Łańcuszkowa
TEATRALNY BAJTEL cykl spotkań dla szkół

20 stycznia Łaźnia Łańcuszkowa
TEATRALNA NIEDZIELA cykl spektakli 
dla rodzin z dziećmi

26 września Łaźnia Łańcuszkowa
KARNAWAŁ zabawa taneczna w stylu 
weneckim

2 lutego Kopalnia Guido
MUZYKA NA POZIOMIE koncert „Colours 
of bubbles”

8 lutego Kopalnia Guido
WYPROMUJ SIĘ NA POZIOMIE koncert 
zespołu Amigos United

10 lutego Łaźnia Łańcuszkowa
TEATRALNA NIEDZIELA cykl spektakli 
dla rodzin z dziećmi

14 lutego Łaźnia Łańcuszkowa
WALENTYNKI spektakl „Żona do adopcji”

17 lutego Łaźnia Łańcuszkowa
TEATRALNA NIEDZIELA cykl spektakli 
dla rodzin z dziećmi

22 lutego Kopalnia Guido
WYPROMUJ SIĘ NA POZIOMIE koncert 
zespołu Hanzaa

1 marca Kopalnia Guido
PLANSZÓWKI nocne granie w gry planszowe

6 marca Łaźnia Łańcuszkowa
TEATRALNY BAJTEL cykl spotkań dla szkół

9 marca Kopalnia Guido
BABSKI COMBER zabawa taneczna

10 marca Łaźnia Łańcuszkowa
TEATRALNA NIEDZIELA cykl spektakli 
dla rodzin z dziećmi

15 marca Kopalnia Guido
WYPROMUJ SIĘ NA POZIOMIE koncert 
zespołu Stonage Full of Sun

16 marca Łaźnia Łańcuszkowa
HALLO PENIS? spektakl z okazji Dnia Kobiet

21 marca Sztolnia
DZIEŃ WAGAROWICZA topienie marzanny, 
spływ łodziami

23 marca Kopalnia Guido
DZIEŃ ŚW. PATRYKA zabawa tematyczna

KRZYSZTOF KOPEĆ 
KOŚCIOŁY DREWNIANE 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

rysunki w technice mieszanej: 
piórko, węgiel, pastel, tusz, lawowanie

Galeria na parterze
Wystawa czynna do końca lipca
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styczeń–marzec 2019

OSOBNA PORA
WYSTAWA INDYWIDUALNA 
PIOTRA WISŁY

Stara Fabryka
o. Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej 
pl. Żwirki i Wigury 8
43-300 Bielsko-Biała 

Ekspozycja jest formą nagrody przyzna-
nej przez Dyrektora Muzeum Historycz-
nego podczas 4. Bielskiego Festiwalu 
Sztuk Wizualnych 2018 dla bielskiego 
artysty za całokształt twórczości. 
W Galerii w Fabryce będzie można zo-
baczyć niemal wszystkie najważniejsze 
dotychczasowe obrazy, rysunki oraz pro-
jekty graficzne z dziedziny plakatu, książ-
ki, ilustracji i całościowych wizualizacji 
m.in. Bielskiej Zadymki Jazzowej czy 
Foto Art Festivalu. 

1 stycznia 2019

KONCERT NOWOROCZNY
Koncert Noworoczny po raz pierwszy odbył 
się w Sali Lustrzanej pszczyńskiego zamku 
1 stycznia 2009  roku, od razu zdobywając 
uznanie słuchaczy i wierne grono odbiorców. 
W koncertach występują wybitni artyści 
i  znakomite orkiestry nie tylko z Polski, ale 
i z Europy.

W 2019 roku odbędzie się już jedenasty z ko-
lei Koncert Noworoczny. W Sali Lustrzanej 
podczas noworocznej gali wystąpią: Woy-
tek Mrozek – dyrygent, klarnet, Wojciech 
Myrczek – wokal, Lucyna Jarząbek/Eweli-
na Sobczyk – sopran, Big-Band.

CYKL PREZENTACJI I WYKŁADÓW:
ZŁAP KONTAKT ZE SZTUKĄ – 
WYPATRZONE W MAGAZYNIE 

Zamek Książąt Sułkowskich
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej 
ul. Wzgórze 16
43-300 Bielsko-Biała 

Projekt wystawienniczy, którego założeniem 
jest prezentacja ciekawych obiektów z muze-
alnej kolekcji, na co dzień przechowywanych 
w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego. 
W 2019 roku główny akcent położony został 
na grafikę XIX i pierwszej połowy XX wieku. 
Każdemu pokazowi towarzyszyć będzie 
spotkanie tematyczne, w atrakcyjny sposób 
przybliżające epokę, artystę i jego dzieło.

2.01–31.03.2019
Rembrandt według Williama Ungera
Spotkanie: 3.03.2019 [ND], godz. 11.00

2.04–30.06.2019
Natura u Leona Wyczółkowskiego
Spotkanie: 27.04.2019 [SB], godz. 12.00 
(spotkanie w ramach akcji „Dzień Wolnej Sztuki” 
– u nas pod hasłem Wokół Młodej Polski)

2.07–29.09.2019
Dziewczyny Jacka Mierzejewskiego
Spotkanie: 25.08.2019 [ND], godz. 11.00

1.10–31.12.2019
Władysław Skoczylas i jego Podhale
Spotkanie: 17.11.2019 [ND], godz. 11.00

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

MUZEUM HISTORYCZNE w Bielsku-Białej

więcej informacji 
www.muzeum.bielsko.pl
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więcej informacji 
www.zamek-pszczyna.pl oraz Facebook

MUZEUM ZAMKOWE w Pszczynie

styczeń – grudzień 2019 r. 

CYKL WYKŁADÓW OTWARTYCH 
STUDIUM MUZEALNE
Comiesięczne spotkania, zapoczątkowane od kwiet-
nia 2012 roku, poświęcone są dziejom zamku i regio-
nu, architekturze i terminologii historii sztuki, a także 
ekspozycjom i kolekcjom muzealnym. Odbywające 
się zwykle w przedostatni lub ostatni czwartek mie-
siąca spotkania prowadzone są przez pracowników 
Muzeum oraz zaproszonych gości – specjalistów 
zajmujących się historią, sztuką i muzealnictwem 
oraz innymi aspektami życia w minionych wiekach. 

styczeń–czerwiec 2019 r.

KONKURS PLASTYCZNY 
MOJA PRZYGODA W MUZEUM
Projekt promuje zagadnienia szeroko pojętej kultury i dzie-
dzictwa narodowego i może być atrakcyjną alternatywą 
dla młodych ludzi, zachęcającą do podejmowania wyzwań 
artystycznych. Uczestnicy mogą tworzyć różnego rodzaju 
filmy, animacje, grafikę komputerową, instalacje, a także 
stosować techniki mieszane. Tematyka prac plastycznych 
to „przygoda w muzeum”, przedstawienie własnych do-
znań w przestrzeni muzealnej.

luty–marzec 2019 r.

WIOSNA Z FRYDERYKIEM 
W PSZCZYŃSKIM ZAMKU
Cykl recitali fortepianowych „Wiosna z Fryderykiem w pszczyń-
skim zamku”. Wydarzenie muzyczne obejmuje kilka koncertów 
w wykonaniu wybitnych pianistów.

22–24 marca 2019 r.

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS KRASOMÓWCZY 
O TYTUŁ PRZEWODNIK KRASOMÓWCA
Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na potrzebę pielę-
gnacji kultury języka ojczystego. Celem konkursu jest tak-
że rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego 
mówienia oraz zwrócenie uwagi na język ojczysty. Ponadto 
Konkurs Krasomówczy ma być okazją do prezentacji pięk-
na i dorobku naszego kraju, wzbogacania wiedzy przewod-
nickiej i rozbudzania zainteresowań krajoznawczych. 

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

Sala lustrzana,  Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Zdjęcie wykonano w ramach 
„Wspólnej digitalizacji 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL”
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1 grudnia 2018–27 stycznia 2019 r.

POROZMAWIAJMY 
O ŚMIECIACH
Muzeum Śląskie | foyer, poziom -2
Autorzy: Hugon Kowalski i Marcin Szczelina

Świadome zarządzanie i gospodarowanie odpa-
dami to obecnie jedna z najważniejszych kwe-
stii poruszanych na wielu płaszczyznach życia, 
także w architekturze. O tym, że ekologia idzie 
w parze z projektowaniem, przekonują twórcy 
wystawy „Porozmawiajmy o śmieciach” Hugon 
Kowalski i Marcin Szczelina.

Nadprodukcja śmieci jest globalnym proble-
mem, z którym borykają się wszystkie kraje na 
świecie. Let’s Talk About Garbage podejmuje  
próby poszukiwania nowych, alternatywnych 
strategii w walce z zalewającą nasze miasta 
lawiną odpadów, co wydaje się jedyną nadzie-
ją na spowolnienie procesu zaśmiecania na-
szej planety. Zaśmiecanie wyraża się nie tylko 
poprzez nadprodukcję śmieci, ale także emisję 
szkodliwych substancji do środowiska (po-
wietrza, wody, gleby) oraz przestrzeni, w której 
funkcjonujemy. Prezentacja projektu w Muzeum 
Śląskim odbywa się w momencie, kiedy Kato-
wice są gospodarzem Szczytu Klimatycznego 
COP24. To dobry moment, aby porozmawiać 
o tak ważnych kwestiach jak jakość przestrzeni 
oraz jej wpływ na naszą planetę i nas samych.

27 października 2018–27 stycznia 2019 r.

10. TRIENNALE 
GRAFIKI POLSKIEJ
Muzeum Śląskie | poziom -4
Kurator: Grzegorz Hańderek

TGP jest całościowym przeglądem polskiej grafiki 
współczesnej, ukazującym dokonania artystów 
tworzących w medium graficznym – począw-
szy od odbitek wykonanych za pomocą kla-
sycznych technik warsztatowych, takich jak li-
tografia czy miedzioryt, poprzez serigrafię i druk 
cyfrowy, aż po animacje i formy przestrzenne.

Ambicją TGP jest wyłonienie najbardziej interesują-
cych tendencji artystycznych w tej dziedzinie sztuki. 
Przegląd jest jednym z głównych wydarzeń towa-
rzyszących Międzynarodowemu Triennale Grafiki 
w Krakowie. Jest młodszą, ale w pełni samodzielną 
„siostrą” krakowskiego wydarzenia. Inicjatorem tego 
święta grafiki polskiej był prof. Witold Skulicz, współ-
twórca Międzynarodowego Biennale Grafiki w Kra-
kowie, założyciel Stowarzyszenia Międzynarodowe 
Triennale Grafiki w  Krakowie i gorący zwolennik 
współpracy z katowickim środowiskiem graficznym. 
Od 2015 roku organizatorem TGP jest katowicka 
ASP we współpracy z Muzeum Śląskim w Katowi-
cach. 10. edycja Triennale obejmuje konkurs, wysta-
wę pokonkursową, warsztaty edukacyjne i towarzy-
szące, publikację monograficzną, a także wystawy 
w różnych lokalizacjach na terenie miasta.

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

więcej informacji 
www.muzeumslaskie.pl

MUZEUM ŚLĄSKIE w Katowicach

ŚWIATŁO HISTORII. GÓRNY ŚLĄSK 
NA PRZESTRZENI DZIEJÓW
To opowieść o Górnym Śląsku od czasów najdawniej-
szych do przełomu ustrojowego 1989 roku. Zwiedza-
jący oglądają ją w miejscu dawnej kopalni Katowice, 
która przez blisko 200 lat była świadkiem i uczestni-
kiem historii. Wchodząc do symbolicznej przestrzeni 
kopalni, podążają szlakiem wytyczonym historią, a ty-
tułowe lux ex Silesia oświetla węzłowe zagadnienia 
i wydarzenia, które zdeterminowały dzieje Górnego Ślą-
ska. Oczywiście pokazanie całego bogactwa zdarzeń, 
problemów i zakrętów historii tej ziemi było praktycznie 
niemożliwe na stosunkowo niewielkiej przestrzeni, jaką 
dysponowaliśmy. Dlatego też podstawową część eks-
pozycji poświęciliśmy obliczu Górnego Śląska, które 
ukształtowało się w wyniku industrializacji – symbo-
lem jej początku jest maszyna parowa uruchomiona 
w 1788 roku w Tarnowskich Górach, jako pierwsza 
w  kontynentalnej Europie! Wydarzenie to zdetermino-
wało charakter śląskiej ziemi, przynosząc diametralny 
przełom w wielu dziedzinach życia – społeczno-naro-
dowościowy, obyczajowy i urbanistyczny.

GALERIA SZTUKI POLSKIEJ 1800–1945
Galeria prezentuje znaczną część zbiorów malarstwa 
polskiego z lat 1800–1945 oraz wybrane eksponaty 
z ówczesnej Sekcji Rzeźby (aktualnie 122 eksponaty). 
Jej podstawę stanowią obiekty zgromadzone w zbio-
rach przedwojennego Muzeum, uzupełnione zaku-
pami dokonywanymi od czasu restytucji placówki 
w 1984 roku. Galeria powstała dzięki staraniom pierw-
szego dyrektora Muzeum Tadeusza Dobrowolskiego. 

GALERIA SZTUKI POLSKIEJ PO 1945
Galeria została zaprojektowana z myślą o kontynuacji 
Galerii Malarstwa Polskiego 1800–1945 i zamiarem 
zasygnalizowania istotnych zjawisk w dziejach sztuki 
powojennej. Jednocześnie kierowaliśmy się potrzebą 
zaakcentowania wybranych aspektów działalności 
artystycznej tego okresu oraz podkreślenia ich bo-
gactwa, różnorodności i symultaniczności występo-
wania. Poszczególne sekwencje ekspozycji, zacho-
wując częściowo układ chronologiczny, uwzględniają 
wiodące kierunki dialogujące z rodzimą tradycją oraz 
europejską nowoczesnością. Przede wszystkim na 
styku z Galerią Malarstwa Polskiego 1800–1945, 
gdzie prezentujemy dzieła polskiej sztuki powojennej, 
otwierającej się na nurty żywotne w sztuce zachod-
nioeuropejskiej (Alfred Lenica, Zdzisław Stanek, Tade-
usz Kantor).
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Wystawa ukazuje specyfikę plastyki nieprofesjonalnej na 
Górnym Śląsku. Twórczość ta jak żadna inna wiąże się z 
życiem i bezpośrednimi doświadczeniami artysty, który 
opisuje swoje otoczenie, pracę, relacje z najbliższymi, 
sięgając do podań i wspomnień. Nic zatem dziwnego, że 
śląscy twórcy poruszali tematy specyficzne dla swojego 
regionu. Konstrukcja wystawy osnuta jest wokół metafo-
ry kopalni jako połączenia trzech najbardziej istotnych dla 
śląskiej tradycji obszarów symbolicznych. Szyb kopalniany 
wraz z wieżą wyciągową spinają bowiem strefę podziem-
ną, związaną z aspektem pracy,  powierzchnię, na której 
toczy się życie społeczne, oraz niebo, reprezentujące du-
chowość. Sfery te odzwierciedlają tradycyjną śląską triadę 
aksjologiczną, na którą składają się Bóg, praca i rodzina. 

GALERIA ŚLĄSKIEJ SZTUKI SAKRALNEJ
Galeria wpisująca się w program ekspozycji stałych poświę-
conych historii, kulturze i sztuce regionu, łączy zbiory Mu-
zeum Śląskiego oraz eksponaty Muzeum Archidiecezjalnego 
w Katowicach, które w 2013 roku zostały przekazane naszej 
placówce w charakterze  długoterminowego depozytu. Kolek-
cja prezentuje skarby śląskiej kultury w zakresie rzeźby, malar-
stwa i rzemiosła artystycznego z okresu gotyku i czasów no-
wożytnych. Obejmuje nie tylko dziedzictwo sztuki sakralnej, 
którego śląska proweniencja została udokumentowana, ale 
także obiekty kultu występujące na terenie Górnego Śląska, 
choć niekoniecznie w tym miejscu powstałe.

LABORATORIUM PRZESTRZENI TEATRALNYCH. 
PRZESZŁOŚĆ W TERAŹNIEJSZOŚCI

Wystawa prezentuje najbardziej znaczące dokonania 
teatru europejskiego, począwszy od jego antycznych 
korzeni, na poszukiwaniach sceny współczesnej koń-
cząc. Kompozycja ekspozycji opiera się na koncentrycz-
nym układzie dwóch następujących po sobie modułów. 
W pierwszym zaprezentowaliśmy makiety i wizualizacje 
ukazujące przeobrażenia przestrzeni teatralnych, w dru-
gim prace ze zbiorów Muzeum, które stanowią przykład 
zastosowania modeli historycznych na polskiej scenie.

NA TROPIE TOMKA
To nowoczesna przestrzeń edukacyjna dla rodzin z dzieć-
mi, w której odnajdą swoje miejsce zarówno dziadkowie, 
rodzice, jak i najmłodsi członkowie rodziny. Inspirując 
się postacią Tomka Wilmowskiego, młodego bohatera 
powieści Alfreda Szklarskiego, zaprojektowano miejsce, 
którego celem jest łączenie pokoleń i wspólne odkrywa-
nie świata za pomocą zmysłów i twórczych wyzwań. 

1/2019
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operetki wiedeńskiej. Mnóstwo tu lubia-
nych pięknych melodii: słynny czardasz 
Sylvii oraz duety „W rytm walczyka serce 
śpiewa”, „Artystki z Variété” czy „Choć na 
świecie dziewcząt mnóstwo”. Będzie je 
można zanucić z artystami 12 stycznia 
oraz 3 i 10 lutego. „Baron cygański” to 
z  pewnością najpopularniejsze i najbar-
dziej lubiane dzieło Straussa. Opowieść 
o pięknej Saffi i jej miłości do węgierskie-
go szlachcica Barinkaya stała się inspira-
cją dla wielu pięknych melodii oraz ma-
lowniczych scenerii.  Operetkę na bytom-
skiej scenie usłyszymy 19 i 27 stycznia 
oraz 24 lutego.

Opera „Cyganeria” i balet „Dziadek do 
orzechów” to wyjątkowe propozycje, 
które przedłużą nam magię świąt. „Cy-
ganeria” Giacoma Pucciniego przeniesie 
nas do zimowego Paryża, gdzie czworo 
przyjaciół: poeta, malarz, muzyk i filo-
zof, mimo chłodu, głodu i  ubóstwa, jak 
większość artystów na  świecie, nie traci 
humoru, a  nawet pracuje twórczo. Spo-
tkamy tu także Mimi, piękną i roman-
tyczną hafciarkę, oraz Musette, „ozdobę 
uczt i królową psot” całej dzielnicy. Opera 
w  repertuarze 18 stycznia oraz 16 lute-
go. Nie tylko młodzi melomani uwielbiają 

balet Piotra Czajkowskiego „Dziadek do 
orzechów”. Klimat wigilijnego wieczoru, 
pełnego cudów i niespodzianek, pełen 
baśniowości ilustrowanej tańcem i wyjąt-
kową muzyką, będzie można poczuć 22 i 
24 stycznia oraz 5 i 7 lutego. 

Mamy też specjalną propozycję na walen-
tynki. „My fair lady” to  musical z 1956 roku 
powstały na podstawie sztuki George’a 
Bernarda Shawa „Pigmalion”. Realizacja 
Opery Śląskiej wyróżnia się „śląskim” ko-
lorytem, gdyż główna bohaterka posługuje 
się regionalną gwarą. Musical na bytom-
skiej scenie 2 i 14 lutego.   

Także w lutym powtórzymy naszą paź-
dziernikową polską prapremierę scenicz-
ną oryginalnej wersji językowej opery buf-
fa „Don Desiderio” Józefa Michała Ksawe-
rego Poniatowskiego,  pod kierownictwem 
muzycznym Jakuba Kontza i w reżyserii 
Eweliny Pietrowiak. Wykonania odbywają 
się z  materiałów Stowarzyszenia Muzyki 
Polskiej „Don Desiderio”, powstałych pod 
redakcją Krzysztofa Słowińskiego.

Rok 2019 to Rok Moniuszkowski – dlatego 
w naszym repertuarze nie zabraknie „Halki” 
oraz „Strasznego dworu”.

KARNAWAŁ, ZIMA 
I ROK MONIUSZKOWSKI 
W OPERZE ŚLĄSKIEJ
Styczeń i luty to tradycyjnie czas zabaw 
karnawałowych, co znajdzie oczywiście odbicie 
w repertuarze Opery Śląskiej w Bytomiu. Nie 
zabraknie ulubionych operetek, musicalu, baletu 
oraz naszych ostatnich spektakli premierowych.

więcej informacji 
www.opera-slaska.pl

Opera Śląska | ul. St. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom | tel. 32 396 68 00 | 32 396 68 15

OPERA ŚLĄSKA w Bytomiu

Nadejście nowego roku w Operze 
Śląskiej będzie można świętować 
przy dźwiękach toastu „Libiamo ne’ 

lieti calici” z opery „Traviata” Giuseppe Ver-
diego, pod kierownictwem Bassema Akiki 
i  w reżyserii Michała Znanieckiego. Pre-
miera opery miała miejsce w grudniu. Re-
żyser przeniósł XIX-wieczny salon pięknej 
kurtyzany do współczesnego świata mody 
i celebrytów, wśród których króluje piękna 
Violetta Valery. To historia o miłości osób 
z różnych środowisk, o współczesnym 
świecie pełnym blichtru i sztuczności, któ-
ry jak lustro odbija nas samych. Kolejne 
okazje, aby zobaczyć tę wyjątkową operę 
w przepięknej scenografii Luigiego Scoglio 
na deskach Opery Śląskiej (Złota Maska 
2017 za scenografię do „Romea i Julii”) 
– 13 stycznia i 17 lutego. Przedstawienie 
zrealizowano na podstawie licencji udzie-
lonej przez Operę na Zamku w Szczecinie.

„Księżniczka czardasza” Emmericha Kál-
mána i „Baron cygański” Johanna Straus-
sa to idealne propozycje na karnawałowy 
wieczór. Historię Edwina, który zakochu-
je się w  gwieździe Variété, Sylvii, można 
oglądać i słuchać bez końca. To najwięk-
szy sukces Kálmána, a  jednocześnie 
jedno z  najwybitniejszych dzieł nowszej 
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REGIONALNY INSTYTUT KULTURY w Katowicach

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach | ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice

REGIONALNY INSTYTUT KULTURY w Katowicach

Aleksander Lysko – pracuje w dziale 
Obserwatorium Regionalnego 
Instytutu Kultury w Katowicach

Znaczącym segmentem działalności 
Regionalnego Instytutu Kultury w Ka-
towicach jest dbałość, ochrona i pro-

mocja dziedzictwa kulturowego wojewódz-
twa śląskiego. Szczególną uwagę skupiamy 
na terenie Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego 
Śląska. W ostatnim czasie zrealizowali-
śmy m.in. dwie inicjatywy, które wpisują się 
w przytoczony obszar aktywności Instytutu. 

Pierwszą z nich jest Mapa Obrzędowa 
Górnego Śląska. Dwuletnie badanie et-
nograficzne dotyczące obrzędowości 
dorocznej pielęgnowanej na historycznej 
ziemi górnośląskiej, leżącej współcze-
śnie w administracyjnych granicach wo-
jewództwa śląskiego i opolskiego. Dzięki 
pracy 10 badaczy z obu województw, 
przemierzonym kilkunastu tysiącom ki-
lometrów, przeprowadzeniu dziesiątków 
wywiadów w terenie zgromadzony został 
obszerny materiał dokumentacyjny. Wy-
korzystaliśmy go do popularyzacji efek-
tów projektu. Są nimi:
• strona internetowa z interaktywną mapą, 

na której można odnaleźć konkretne ob-
rzędy: www.mapaobrzedowa.pl;

• mobilna wystawa fotografii;
• publikacja popularnonaukowa „Czas nie-

zwykły. Obrzędowość doroczna na Gór-
nym Śląsku”, dostępna również on-line.

Warto zaznaczyć, że podobne wydawnic-
two dotyczące badanego obszaru nie zo-
stało wydane w ostatnich kilkudziesięciu 
latach. Publikacja ukazuje współczesny 
obraz obrzędowości górnośląskiej, jej 
kondycji i aktualnego występowania w te-
renie, przy jednoczesnym odwołaniu do 

27 października 2018 
roku odbyła się kon-
ferencja pt. „Szcze-

kociny – fenomen dziedzictwa” 
połączona z warsztatami teore-
tyczno-szkoleniowymi „Debata 
wokół przyszłości dziedzictwa 
Szczekocin”. Zadanie to było 
jedną z czterech propozycji 
RIK realizowanych na przeło-
mie października i listopada br. 
w  ramach projektu finansowa-
nego przez Narodowe Centrum 
Kultury z programu „Kultura – 
Interwencje 2018. EtnoPolska”, 
pt. „EtnoŚląskie+”.

Wydarzenie jest objęte patrona-
tem Europejskiego Roku Dziedzic-
twa Kulturowego 2018. Partnera-
mi projektu byli Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Szczekoci-
nach, Stowarzyszenie Miłośników 
Historii Szczekocin i Okolic, Urząd 
Miasta i Gminy w Szczekocinach 
oraz „Echo Szczekocin”

W części wykładowej zostały 
zaprezentowane trzy tematy 

dotyczące stanu zachowania 
założenia parkowego Urszu-
li Dembińskiej, historycznych 
przekazów opartych na inwen-
tarzach kościelnych starej ple-
banii w  Szczekocinach oraz 
zapomnianej sztuki toczenia 
siwaków Eugeniusza Cabana. 
Wykłady wygłosiły Martyna 
Walker, Aleksandra Goniewicz 
oraz Danuta Cholewa. Tematy 
wystąpień zostały dobrane tak, 
aby uwzględnić obecny stan 
zachowania obiektów. Zwróco-
no uwagę na obiekty zagrożone 
wymazaniem z krajobrazu kul-
turowego miasta, tj. plebanię, 
pałac wraz z otoczeniem oraz 
te, które już zaniknęły, a ich tra-
dycja nie jest kontynuowana – 
sztuka toczenia siwaków. 

Część warsztatowa przezna-
czona była dla różnych grup 
odbiorców – urzędników gmin-
nych, nauczycieli, przedstawi-
cieli lokalnych stowarzyszeń, 
mieszkańców gminy, lokalnych 
artystów, animatorów kultury 

Aleksandra Goniewicz 
– pracuje w Centrum Dziedzictwa 
Regionalnego Instytutu Kultury 
w Katowicach

ETNOŚLĄSKIE + SZCZEKOCINY 
– FENOMEN DZIEDZICTWA

zaangażowanych w różne for-
my ochrony dziedzictwa kultu-
rowego. Jej celem było wypra-
cowanie pozytywnych praktyk 
zmierzających do skutecznej 
ochrony dziedzictwa kulturo-
wego Szczekocin na podstawie 
dotychczasowych doświad-
czeń wybranych grup. Podjęto 
próby syntezy dobrych prak-
tyk, sposobów i form przekazu 
dziedzictwa kulturowego przez 
specjalistów i pasjonatów, 
wskazano na narzędzia zmie-
rzające do skutecznej ochrony 
dziedzictwa poprzez edukację 
czy korzystanie z form praw-
nych, wypracowano metody 
i  formy popularyzacji dziedzic-
twa poprzez ochronę, promocję 
i przekaz pokoleniowy dziedzic-
twa Szczekocin. 

Podczas warsztatów zaprezen-
towano folder „Ulica Senator-
ska”. Podsumowanie warszta-
tów oraz wnioski zostaną opu-
blikowane w lokalnym miesięcz-
niku „Echo Szczekocin”. 

fotografii archiwalnych. Publikacja zawie-
ra ponad 460 fotografii (współczesnych 
i archiwalnych) i prezentuje 66 obrzędów.

Drugim projektem jest „EtnoŚląskie+”. Za-
danie o nieco innej charakterystyce ukierun-
kowanej na promocję lokalnych zasobów 
dziedzictwa kulturowego. I tak oto w przy-
padku współpracy z Muzeum Saturn w Cze-
ladzi została wydana publikacja pn. „Tajem-
nice czeladzkich kapliczek”, prezentująca 
zdjęcia małych obiektów sakralnych na te-
renie tego miasta. Fotografie wzbogacone 
są wzmiankami o historii kapliczek.

We wspomnianym projekcie powstało także 
wydawnictwo będące pokłosiem koopera-
cji Instytutu z Miejską Biblioteką Publiczną 
w Chrzanowie i Muzeum Nadwiślański Park 
Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipo-
wiec. Podmioty te podjęły się w 2017 roku 
organizacji pierwszego Forum Regionalne-
go „Między Małopolską a Górnym Śląskiem”. 
Forum to miejsce spotkań animatorów, 
edukatorów, regionalistów oraz pasjonatów 
historii, podczas którego prezentowane są 
dorobek, postacie czy wydarzenia przybli-
żające dziedzictwo kulturowe pogranicza 
małopolsko-śląskiego. W listopadzie br. 
w  ramach drugiego Forum opublikowano 
materiały z pierwszej edycji wydarzenia.

Przytoczone w tekście opracowania są 
dostępne w siedzibie Regionalnego Insty-
tutu Kultury w Katowicach. Liczymy, że 
stanowić będą przydatne i wartościowe 
źródło wiedzy o przebogatym dorobku 
i unikatowych zasobach kulturowych wo-
jewództwa śląskiego.
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50. PRZEGLĄD ZESPOŁÓW 
KOLĘDNICZYCH I OBRZĘDOWYCH
ŻYWIECKIE GODY
Żywiec: 12–13 stycznia – Izba
Milówka: 19 stycznia – plener
Żywiec: 26 stycznia – plener
Bielsko-Biała: 27 stycznia – Koncert 
finałowy – MDK – Dom Kultury im. W. Kubisz

Najstarszy i największy konkurs grup 
kolędniczych z terenu Żywiecczyzny 
i  Beskidu Śląskiego. Kolędnicy wystę-
pujący na scenie (m.in. z gwiazdą, z tu-
roniem, herody, winszownicy) rywalizują 
w Żywcu, plenerowi przebierańcy (dziady 
noworoczne) walczą o nagrody w Milów-
ce. Wiele imprez towarzyszących, m.in. 
konkursy trzaskania z bata, potańcówka 
dziadowska, degustacja potraw regional-
nych, kuligi. 

Głównymi organizatorami są: 
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
Miejskie Centrum Kultury w Żywcu
Gminny Ośrodek Kultury w Milówce.

KALENDARZ KULTURALNY 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
2019
Wydawnictwo opracowano na zlecenie 
Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego

To już dwudziesta edycja „Kalendarza Kultu-
ralnego Województwa Śląskiego”, od 2000 
roku niezmiennie w pierwszych dniach 
stycznia ukazującego się staraniem Regio-
nalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. 
Można z satysfakcją stwierdzić, że znowu 
się udało, bo wydanie tego typu kalendarza 
wcale nie jest proste. Najpierw wiele insty-
tucji i organizacji musi z odpowiednim wy-
przedzeniem określić swoje przyszłoroczne 
realne plany, później w krótkim czasie trzeba 
te informacje z terenu całego województwa 
zgromadzić, usystematyzować i opracować, 
a w końcu nadać całości charakter zwartej, 
przejrzystej publikacji. 

Trzeba w imieniu wydawcy złożyć wielkie 
podziękowania tym wszystkim, którzy nade-
słali informacje o planowanych przedsięwzię-
ciach. Bez was nie byłoby tego wydawnictwa. 
Mam nadzieję, że „Kalendarz…” – to nasze 
wspólne dzieło – będzie przydatny w co-
dziennej pracy, pomoże wypromować własne 
działania, ułatwi orientację w tym, co robią 
inni, stanie się impulsem do nowych inicjatyw.

ROK w Bielsku-Białej | ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała | tel. 33 812 69 08, 33 812 33 33 

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY w Bielsku-Białej

więcej informacji 
www.rok.bielsko.pl
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Zgłoszenia do 22 marca 
Ekspozycja, otwarcie wystawy: 
12 kwietnia | 18.00 | Galeria ART-FOTO 
ROK w Częstochowie.

Konkurs ma na celu promocję fotografii cy-
frowej jako sztuki o szczególnym ładunku 
kulturotwórczym oraz pokazanie możliwo-
ści  cyfrowej kreacji obrazu fotograficzne-
go. Jest to największy tego typu konkurs 
w Polsce. Corocznie napływa ponad 1000 
fotografii z całego świata. Z wystawy po-
konkursowej wydawany jest katalog w ję-
zykach polskim i angielskim.

Prace nadesłane na konkurs akcentują re-
lacje zachodzące w sztuce obrazowania 
świata, która ciągle ewoluuje w kierunku 
wytworzenia pewnej wizji opartej na za-
awansowanych technologiach rejestracji 
obrazu. Ambicją przesłania tego konkursu 
jest utrzymanie stałej więzi z nowoczesną 
jakością kultury wizualnej, kształtującej 
także naszą tożsamość narodową. Wy-
stawie corocznie towarzyszy seminarium 
poświęcone relacjom pomiędzy sztuką 
a technologią.

Sławomir Jodłowski

styczeń–kwiecień 2019 r. 

XXII MIĘDZYNARODOWY 
KONKURS CYFROWEJ 
FOTOKREACJI 
CYBERFOTO 2019
ROK w Częstochowie 
Szczegóły:
Sławomir Jodłowski, tel. 34 366 59 50, 
e-mail: jodlowski@rok.czestochowa.pl
www.cyberfoto.czest.pl 
www.rok.czestochowa.pl

Regionalny Ośrodek Kultury w Często-
chowie zaprasza do udziału w XXII edycji 
Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej 
Fotokreacji Cyberfoto 2019.

Konkurs ma na celu prezentację możliwo-
ści kreacji obrazu fotograficznego poprzez 
zastosowanie komputera i współczesnych 
technik obrazowania, jest dostępny dla 
wszystkich fotografujących.

Materiałem wyjściowym do przetworzeń 
cyfrowych jest tradycyjna fotografia bądź 
fotografia wykonana metodą cyfrową. Pra-
ce – minimum format 21 x 30, A-4 – w po-
staci wydruku lub odbitki fotograficznej na-
leży przesłać w usztywnionych kopertach. 
W  konkursie mogą brać udział wyłącznie 
prace do tej pory niepublikowane i nienagra-
dzane. Uczestnictwo w konkursie jest płat-
ne. Opłata od każdego autora wynosi 50 zł.

Prace należy przesłać lub dostarczyć oso-
biście na adres: Regionalny Ośrodek Kultu-
ry, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstocho-
wa, z dopiskiem „CYBERFOTO”.

REGIONALNY INSTYTUT KULTURY w Częstochowie
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REGIONALNY OŚRODEK KULTURY w Częstochowie

ROK w Częstochowie | ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa | tel. 34 324 46 51

27 stycznia 2019 r.

XXII JURAJSKI PRZEGLĄD 
GRUP KOLĘDNICZYCH
HERODY 2019
Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka 
Kultury w Niegowie
Koordynator: E. Miszczyńska, tel. 34 366 59 65
e-mail: folklor@rok.czestochowa.pl
organizatorzy: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie 
| Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie | Urząd Gminy Niegowa.

Przegląd ma charakter konkursu skierowa-
nego do autentycznych i rekonstruowanych 
grup kolędniczych z terenu szeroko pojętej 
Jury. Celem imprezy jest ukazywanie, propa-
gowanie i utrwalanie  różnorodności obrzę-
dów związanych ze świętami Bożego Naro-
dzenia i karnawałem. Istotnym założeniem 
organizatorów jest też integracja międzypo-
koleniowa i przekazywanie tradycji z pokole-
nia na pokolenie. Do konkursu mogą zgłosić 
się grupy herodowe, ostatkowe, kolędnicze 
złożone zarówno z dorosłych, jak i  dzieci; 
w przeglądzie rokrocznie biorą udział osoby 
w różnym przedziale wiekowym. 
Na zgłoszenia czekamy do 11 stycznia.
Część konkursowa poprzedzona zostanie 
barwnym korowodem kolędników po  uli-
cach Niegowy, w skład którego wejdą 
członkowie zespołów, zaproszeni goście 
i mieszkańcy miejscowości. Zaprezentowa-
ne przedstawienia oceniane będą przez jury 
składające się z etnografów i folklorystów, 
a laureaci otrzymają nagrody finansowe.
Podczas konkursu zostanie wyłoniona grupa, 
która otrzyma nominację do udziału w Góral-
skim Karnawale w Bukowinie Tatrzańskiej.

marzec 2019 r. 

64. OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
RECYTATORSKI DLA MŁODZIEŻY 
I OSÓB DOROSŁYCH
eliminacje dla powiatu, regionu i województwa

ROK w Częstochowie 
Koordynator: D. Musiał, tel. 34 366 59 65, 
e-mail: teatr@rok.czestochowa.pl
Szczegóły www.rok.czestochowa.pl

Jeden z najstarszych i największych kon-
kursów recytatorskich, którego głównym 
organizatorem jest Towarzystwo Kultury 
Teatralnej w Warszawie. Zainteresowani 
udziałem mają możliwość wyboru spośród 
czterech kategorii artystycznych: recytacji, 
poezji śpiewanej, turnieju „wywiedzione ze 
słowa” oraz turnieju teatrów jednego ak-
tora. Celem organizatora jest zachęcenie 
uczestników do obcowania z literaturą, 
do poszukiwania wartościowych literacko 
tekstów poetyckich i prozy. Konkurs służy 
też rozwojowi ruchu artystycznego, przy-
czynia się do wyłonienia utalentowanych 
osób, sprzyja pielęgnowaniu kultury języka 
polskiego. Kolejne etapy konkursowe obej-
mują miejscowości powiatu częstochow-
skiego, subregion północny województwa 
śląskiego (powiaty: częstochowski, kłobuc-
ki, myszkowski, lubliniecki, zawierciański) 
oraz organizowany co trzy lata przez naszą 
instytucję etap wojewódzki. 

Etapy konkursowe odbędą się w terminach:
marzec 2019 | eliminacje powiatowe i regionalne
maj 2019 | eliminacje wojewódzkie

Laureaci etapu wojewódzkiego reprezentują 
województwo śląskie podczas finałów ogól-
nopolskich w Słupsku, Włocławku i Ostrołęce.

Galeria ART-FOTO ROK w Częstochowie, 
ul. Ogińskiego 13a
wstęp wolny

Galeria ART-FOTO Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Częstochowie 
prowadzi działalność od 1996 roku. 
Szczególną rolę przywiązujemy do 
prezentacji środowiska artystycz-
nego malarzy i fotografów regionu 
śląskiego. Promujemy zarówno 
twórców znanych, jak i rozpoczyna-
jących karierę artystyczną. Zapra-
szamy wszystkich malarzy i foto-
grafów z Częstochowy i regionu do 
prezentacji swoich prac.

 

Komisarz wystaw malarskich: 
Małgorzata Chebel 
tel. 34 366 59 50
e-mail: chebel@rok.czestochowa.pl

Komisarz wystaw fotograficznych: 
Sławomir Jodłowski 
tel. 34 366 59 64
e-mail: jodlowski@rok.czestochowa.pl

4–23 stycznia 2019 r. 

MAREK TELESZYŃSKI 
INDYWIDUALNA WYSTAWA 
MALARSTWA
Prezentacja prac malarskich najstarszego 
absolwenta w historii Akademii Jana 
Długosza w Częstochowie.

25 stycznia–22 lutego 2019 r.

CALABRIA 2018
POPLENEROWA WYSTAWA 
FOTOGRAFII
Prezentacja fotografii dziewięciu 
uczestników pleneru w Kalabrii 
organizowanego przez Regionalny Ośrodek 
Kultury w Częstochowie. Fotografie ilustrują 
specyfikę regionu Kalabrii ze szczególnym 
uwzględnieniem architektury, krajobrazu 
i mieszkańców południa Włoch.

26 lutego–13 marca 2019 r.

KRYSTYNA ONYSYK 
I KATARZYNA 
CZERNIEJEWSKA
WYSTAWA MALARSTWA
Prezentacja twórczości artystycznej 
członkiń Częstochowskiego Stowarzyszenia 
Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza.

15 marca–9 kwietnia 2019 r.

ASIA SIDOROWICZ
WYSTAWA FOTOGRAFII
członkini Jurajskiego Foto Klubu 
Częstochowa.

1/2019

REGIONALNY INSTYTUT KULTURY w Częstochowie



52 53Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego | Rynek 10, 40-003 Katowice

TEATR ŚLĄSKI im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

więcej informacji 
www.teatrslaski.art.pl

11 stycznia 2019 r. | PT | 18.00

PRZY STARYM GRAMOFONIE: 
TANGO W FILMIE 
I NA DAWNYCH PŁYTACH
kino Kosmos, Katowice

Podczas spotkań, które odbywają się w małej sali kina 
Kosmos, widzowie wysłuchają fragmentów muzyki 
i  piosenek z oryginalnych płyt szelakowych z lat 20. 
i 30. XX wieku odtwarzanych na zabytkowym gramofo-
nie. Przewodnikiem po świecie muzyki pokrytym paty-
ną czasu będzie Jerzy Płaczkiewicz, miłośnik płyt, nut, 
wydawnictw dotyczących przedwojennej muzyki, jeden 
z największych w Polsce znawców historii tanga. Autor 
muzycznych audycji radiowych i telewizyjnych, którego 
matką była Lili Larys, artystka teatrów przedwojennych 
i tancerka.

W ramach styczniowego spotkania Jerzy Płaczkiewicz 
opowiadać będzie o tangu. Przedstawione zostaną na-
grania solistów i zespołów z  lat 1913–1939: argentyń-
skie, hiszpańskie, niemieckie, rosyjskie i polskie.

Ostatnie tango | reż. German Kral 
Argentyna/Niemcy 2015, 85 min

obsada: María Nieves Rego, Juan Carlos Copes

Historia argentyńskiego tanga opowiedziana poprzez 
losy pary najsłynniejszych tancerzy. María Nieves Rego 
i Juan Carlos Copes to żywe legendy tańca, które przez 
kilka dekad zachwycały swoimi popisami widownię 
na całym świecie.

 Bilety: 14 zł i 12 zł

INSTYTUCJA FILMOWA SILESIA FILM
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TEATR ROZRYWKI w Chorzowie

Teatr Rozrywki | ul. Konopnickiej 1, 41-500 Chorzów

TEATR ROZRYWKI w Chorzowie

29, 30, 31 stycznia 2019 r. | 19.00

KOGUT W ROSOLE
„Kogut w rosole” to sztuka o ludziach wal-
czących o miejsce w życiu. Bezrobotni, od-
stawieni na boczny tor, wydaje się  nikomu 
niepotrzebni, zdecydowani są zrobić wszyst-
ko, by odzyskać godność. Paradoksalnie 
właśnie dlatego decydują się na działanie 
pozornie pozbawione godności – posta-
nawiają przygotować męski striptiz i w ten 
sposób zarabiać na życie… „Kogut w  roso-
le” to nie tylko bezpretensjonalna komedia 
o zrzucaniu ciuchów, to także historia, która 
z lekkością, w żartobliwy sposób pokazuje 
ludzi, których troski i obawy dnia codzienne-
go są nam bardzo bliskie.

8.01. 17.00 | 9.01. 10.00 | 19.02. 11.00 | 20.02. 10.00
21.02. 10.00 | 6.03. 11.00 | 7.03. 10.00 | 12.03. 11.00

ZORRO MUSICAL RODZINNY

W każdych czasach, dobrych i złych, w cza-
sach szarych, już zapomnianych i tych dzi-
siejszych – kolorowych i zabieganych, ludzie 
tęsknią za swoim SUPERBOHATEREM. Tak 
było, jest i będzie. I dlatego opowieść o szla-
chetnym Zorro porywa nasze serca niezależ-
nie od wieku. Prawdziwa legenda powraca.

21 stycznia 2019 r. | 19.00 | bilety 35–100 zł

STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO
KONCERT GOŚCINNY 

3 marca 2019 r. 

CABARET 
PREMIERA

reż. Jacek Bończyk

22 lutego 2019 r | 19.00

CZŁOWIECZY LOS
ALONA SZOSTAK ŚPIEWA PIOSENKI 
ANNY GERMAN

Powrót recitalu na Małą Scenę Teatru Rozrywki! 

– Moja fascynacja Anną German zaczęła się 
już w dzieciństwie – opowiada aktorka Te-
atru Rozrywki Alona Szostak. – W Rosji była 
ona bardzo znana. Gdy miałam dziewięć lat, 
byłam po raz pierwszy na jej koncercie. To był 
dla mnie mit kobiety, który nosiłam przez swo-
je życie. Wszyscy w Rosji kochali Annę Ger-
man, moja mama i ciotki śpiewały jej piosenki.
Dzisiaj, kiedy twórczość Anny German 
wciąż jest bardzo popularna, zapraszamy 
Państwa na recital chorzowskiej aktorki, 
która z właściwym sobie temperamentem, 
pasją i uczuciem śpiewa niezapomniane 
przeboje Anny German. Pomiędzy kolejny-
mi utworami Alona Szostak snuje piękną, 
chwilami bardzo osobistą i wzruszającą, 
pełną anegdot opowieść o piosenkarce. To 
dodatkowy atut tego niezwykłego recitalu, 
który do repertuaru Teatru Rozrywki wszedł 
na stałe w roku 2013.

22, 23, 24 stycznia 2019 r. | 19.00
26, 27, 28 lutego 2019 r. | 19.00

JESUS CHRIST SUPERSTAR
Oto ostatnie dni życia Jezusa Chrystusa. 
Syn Boży naucza jeszcze, wiedząc jednak, 
że zbliża się czas odejścia. Jego uczniowie 
są przy nim, tak jak jest obok niego kocha-
jąca go Maria Magdalena. Judasz ma wąt-
pliwości, czy Jezus nie bierze swoich ma-
rzeń za rzeczywistość. Pochylając się nad 
sakiewką ze srebrnikami, wciąż jeszcze się 
waha. Nie uniknie jednak przeznaczenia.
Jest jeszcze Piłat, który próbuje uratować 
Jezusa. Bezskutecznie. Wiadomo przecież, 
że Słowo musi stać się Ciałem...
„Jesus Christ Superstar” stał się czymś więcej 
niż jeszcze jednym musicalem. Przedstawie-
nie stworzone przez dwóch młodych, zaledwie 
dwudziestokilkuletnich, Brytyjczyków okazało 
się na przełomie lat 60. i 70. XX wieku jednym 
z największych przebojów w historii teatru 
muzycznego, spektaklem na miarę rewolucji 
dzieci kwiatów. Webber i Rice zaproponowali 
hipisowską wersję Ewangelii — ilustrowaną 
muzyką rockową opowieść, w której Jezus 
Chrystus kreowany jest na pierwszego mło-
dzieżowego idola w dziejach świata. Popular-
ność „JChS” — mimo zmieniających się mód 
i tendencji muzycznych — trwa do dzisiaj.

Teatr Rozrywki zaprasza na jeden z naj-
głośniejszych musicali świata: „Cabaret”. 
Pozornie jest to tylko opowieść o dwojgu 
młodych ludziach, których łączy nagłe 
uczucie. Pozornie tylko na drugim planie 
znajduje się dramatyczna relacja dwoj-
ga starszych ludzi, którym okrutne koło 
historii nie pozwala na późną, być może 
ostatnią miłość. „Cabaret” jest przede 
wszystkim świetnie skonstruowaną, pełną 
wspaniałej, przebojowej muzyki opowie-
ścią o rodzącym się nazizmie.

W burzliwych latach, jakie nastały po za-
kończeniu pierwszej wojny światowej, 
Berlin zmienił się w prawdziwie kosmopo-
lityczne miasto. Koniec ograniczeń i zaka-
zów, wyraźne rozluźnienie moralne i oby-
czajowe oraz – zrozumiała po wojennym 
koszmarze –  afirmacja życia przyniosły 
ze sobą podmuch liberalizmu, a nawet 
rozwiązłości. W tej atmosferze w Berli-
nie świetnie czuć się zaczęli przybysze 
z różnych stron i z różnych półświatków: 
ekspresjoniści, seksomaniacy, tancerze 
nudyści, defraudanci, królowie czarnego 
rynku, narkomani, transwestyci, sutenerzy, 
prostytutki, magowie… 

Taka szemrana publiczność zaczęła poja-
wiać się co noc w berlińskich kabaretach: 

w zadymionych, gwarnych lokalach, przy 
maleńkich stolikach zastawionych trun-
kami, toczyło się nader prawdziwe życie. 
Striptiz, jazz i orgia tańca… 

A tymczasem na ulicach rosło i pęcznia-
ło coś, co do dzisiaj wprawia w zdumie-
nie historyków. Trudno bowiem wyjaśnić, 
dlaczego wolny, żyjący w centrum Europy 
naród – naród o bogatej historii i tradycji – 
wyrzekł się dobrowolnie swojej wolności 
i pogrążył najpierw w zbiorowym szaleń-
stwie, a później w morzu zbrodni.

O tym właśnie momencie, gdy graniczą-
ca z histerią afirmacja życia spotyka się 
z narastającą grozą nazizmu, opowiada 
musical „Cabaret”. Genialne dzieło Johna 
Kandera i Freda Ebba znowu jest niebez-
piecznie aktualne.

„C
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” |
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56 57Zamek Cieszyn | ul. Zamkowa 3a, b, c, 43-400 Cieszyn | tel. 33 851 08 21 | info@zamekcieszyn.pl

ZAMEK CIESZYN

16 stycznia–24 lutego 2019 r.

CO SIEDZI W GŁOWACH 
PROJEKTANTEK?

Wystawa prezentuje: 
Wandę Telakowską, Erykę Trzewik-Drost, 
Wisławę Gołajewską, Barbarę Hoff, Irenę 
Kaniewską, Jadwigę Husarską-Sobinę, 
Agnieszkę Fujak, Maję Ganszyniec, 
Justynę Kucharczyk i Agnieszkę Nawrocką 
z grupy projektowej Tukej.

1–3 marca 2019 r.

DIZAJN I SĄSIEDZTWO
To już 14. symboliczne urodziny Zamku Cieszyn, 
będące co roku okazją do spotkań i rozmów. Tym 
razem motywem przewodnim jest hasło: sąsiedz-
two. Sąsiedztwo rozumiane nie tylko w kontek-
ście terytorialnym, ale także zderzenia różniących 
się od siebie poglądów, wartości, doświadczeń, 
jak i spotkania międzygatunkowego. W urodzi-
nowym programie trzy dni spotkań, warsztatów, 
wernisaży… czas na refleksję i złapanie oddechu.   

2–31 marca 2019 r.

GRADUATION PROJECTS

Przegląd najlepszych prac dyplomowych o środ-
kowoeuropejskim charakterze. Jego uczestni-
kami są dyplomanci kierunków projektowych 
z Czech, Polski, Słowacji i Węgier oraz obywa-
tele tych państw studiujący poza krajami Grupy 
Wyszehradzkiej. Dyplomy są oceniane w dwóch 
kategoriach: 2D i 3D – grafiki użytkowej (w tym 
projektowania stron WWW, użytkowych projek-
tów aktywnych czy aplikacji ekranowych) oraz 
wzornictwa przemysłowego (z uwzględnieniem 
tkanin, ubioru, szkła lub ceramiki). 40 najlep-
szych prac jest prezentowanych na wystawie 
w Zamku Cieszyn. Historia przeglądu sięga 
2002 roku, gdy kwartalnik projektowy „2+3D” 
zaprezentował na swoich łamach wybrane pra-
ce dyplomowe absolwentów polskich uczelni 
projektowych. W 2006 roku do przedsięwzięcia 
włączył się Zamek Cieszyn, jako organizator cy-
klicznych wystaw. W 2010 roku przeglądowi na-
dano charakter międzynarodowy, zapraszając 
do  udziału dyplomantów z  Czech i  Słowacji  – 
wtedy też zmieniła się nazwa na  Graduation 
Projects, a  do  grona organizatorów dołączyły 
Typo z  Czech i  1977 ze  Słowacji. Rok później 
do uczestnictwa zaproszono Węgry (Plus Minus 
Inteligence). Każda kolejna edycja wystawy wy-
rusza z Cieszyna do wybranych miast w Polsce 
i Europie – do tej pory były to Berlin, Bratysława, 
Budapeszt, Praga, Tallin. W 2017 roku do grona 
organizatorów dołączyły również międzynaro-
dowe centra designu: Hungarian Design Coun-
cil, CZECHDESIGN i Slovak Design Center, a rolę 
organizatora wiodącego przejął Zamek Cieszyn.

1/2019

Świat w dużej mierze jest zaprojektowany. 
Za przedmiotami, których codziennie uży-
wamy, kryją się ich autorzy, a  nierzadko 
autorki! Najczęściej nie znamy ich nazwisk, 
a tym bardziej nie wiemy, co siedzi w  ich 
głowach i jak rodzą się nowe pomysły. Wy-
stawa jest spotkaniem z  projektantkami 
i promotorkami dobrego projektowania, po-
chodzącymi ze Śląska lub zawodowo z nim 
związanymi. Bez nich przemysłowa histo-
ria regionu byłaby zupełnie inna. Wystawa 
została przygotowana w ramach Industria-
dy 2018, której hasło brzmiało: Industria 
jest kobietą.



58 59

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” 

więcej informacji 
www.zespolslask.pl

6 stycznia 2019 r. | 16.30

ŚWIĘTA NOC
Rzymskokatolicka Parafia 
św. Jadwigi Śląskiej
ul. Wolności 51, Chorzów
wstęp wolny

„Święta Noc” to koncert ujmujący ciepłem 
i magią świąt Bożego Narodzenia, w którą 
wprowadzają najpiękniejsze kolędy i  pa-
storałki. W programie usłyszymy: „Bóg 
się rodzi”, „Jezus malusieńki”, „Cicha noc”, 
„Oj maluśki” oraz „Adeste fideles”. Całość 
programu ubarwiona jest góralskimi ga-
wędami recytowanymi przez Piotra Han-
kusa – Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi, 
które wprowadzają słuchaczy w niepo-
wtarzalny świąteczny klimat. 

13–17 marca 2019 r. 

III OGÓLNOPOLSKIE WIOSENNE 
WARSZTATY TRĄBKOWE
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie 
– siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3, Koszęcin
tel. +48 34 3106 403,
e-mail: centrum.edukacji@zespolslask.pl

W sztuce wykonawstwa instrumentalnego, 
opartego na wiedzy z zakresu technik gry 
i metod nauczania, ważną rolę odgrywa 
ugruntowanie oraz wzbogacanie umiejęt-
ności gry na instrumencie, indywidualny 
rozwój kształcenia i doskonalenia warsz-
tatu artystycznego, zdobywanie nowych 
doświadczeń, gwarantujących utrzymanie 
elitarnego poziomu i perfekcji. Celem warsz-
tatów jest popularyzacja, możliwość konsul-
towania i doskonalenia gry na instrumencie 
u wybitnych pedagogów w tym zakresie.

Warsztaty są skierowane do instrumentali-
stów (trębaczy) – uczniów szkół muzycznych 
I i II stopnia, liceów muzycznych, studentów 
akademii muzycznych oraz wykwalifikowa-
nych muzyków, którzy pragną rozwijać i do-
skonalić umiejętności gry na trąbce.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Zespo-
łu. Tam również w atmosferze niepowtarzal-
nego historycznego obiektu dla wszystkich 
uczestników warsztatów zapewnione będą 
noclegi oraz wyśmienite dania kuchni polskiej. 

I fot. W. Korpusik

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. St. Hadyny | ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin | tel. 34 310 64 03 1/2019
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INSTYTUCJE PARTNERSKIE | MUZEUM w Gliwicach

CYKL WYKŁADÓW: MŁODZI 
BADACZE KONTRA HISTORIA
Muzeum w Gliwicach – Willa Caro
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona

W cyklu wykładów przygotowanym przez 
Muzeum w Gliwicach wywołujemy historię 
do tablicy. Nie zawsze wygodne, a czasem 
wręcz kontrowersyjne pytania stawiają 
młodzi naukowcy, dziennikarze i  pasjona-
ci. Zapraszamy na spotkanie z przeszło-
ścią, dla której zazwyczaj brakuje miejsca 
w szkolnym podręczniku.

25 stycznia | godz. 17.00
Jak przeklinali nasi przodkowie
Przekleństwa, obelgi, bluźnierstwa, wulgaryzmy nie 
są domeną wyłącznie współczesnego języka. W epo-
ce staropolskiej przeklinano na potęgę, a najbardziej 
znane polskie słowo na „k” było używane nie rzadziej 
niż na współczesnej polskiej ulicy. Co ciekawe, za na-
zwanie dziewczęcia... „kobietą” także można było tęgo 
oberwać! O tym wszystkim, bez przekleństw, opowie dr 
Sebastian Adamkiewicz

CYKL WYKŁADÓW: 
KOLORY MIASTA
Muzeum w Gliwicach – Willa Caro
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona

Kto czytanie „Miejskiego Serwisu Informa-
cyjnego – Gliwice” rozpoczyna od tekstów 
Ewy Pokorskiej-Ożóg, miejskiej konserwator 
zabytków, już wie, co będzie przedmiotem 
nowego cyklu wykładów w Muzeum w Gliwi-
cach. Od października, co miesiąc, w piątki, 
zapraszamy do Willi Caro na spotkania przy-
bliżające sztukę, architekturę i zabytki nasze-
go miasta. Wspólnie z Ewą Pokorską-Ożóg 
przyjrzymy się najbliższej przestrzeni z innej 
perspektywy. Odkryjemy świat ceramicznych 
kafli, ukryte przed oczami przechodniów wi-
traże, rzeźbiarskie detale zdobiące fasady 
kamienic… Miasto zalśni feerią barw.

11 stycznia | PT | godz. 17.00
Spotkanie IV: Oswoić modernizm
Najbardziej znanym, rozpoznawalnym zabytkiem, któ-
rym chwalą się Gliwice, jest tzw. Dom Tekstylny Weich-
manna autorstwa Ericha Mendelsohna (1887–1953), 
światowej sławy architekta. Gliwicki dom towarowy 
przy ul.  Zwycięstwa 37 i inne modernistyczne obiekty 
wzbudzają i dziś dużo kontrowersji, więcej niż dawniej 
secesja. Architektura bez dekoracji lub z ascetycznym 
detalem to dla ogółu odbiorców ciągle nie jest zabytek. 
Mogą się podobać lub nie, ale na pewno warte są po-
znania i zrozumienia. Gdzie zobaczymy je w Gliwicach?

1 lutego | PT | godz. 17.00
Spotkanie V: Zaskakujące detale architektoniczne
Rzeźby architektoniczne to te zaskakujące detale archi-
tektoniczne, często niedostrzegane, umieszczone wysoko 
na fasadach, pod okapem. Żeby je zobaczyć, musimy się 
zatrzymać i podnieść głowę do góry. Proponuję więc wir-
tualną wycieczkę po miejskiej galerii zachowanych detali 
rzeźbiarskich architektury z końca XIX wieku i pierwszych 
trzydziestu lat XX wieku. Ile ich jeszcze zostało?

8 marca | PT | godz. 17.00
Spotkanie VI: Socrealizm nie taki straszny
– W „Kolorach miasta” najwięcej uwagi poświęcam 
obiektom zabytkowym, powstałym przed 1945 rokiem. 
A jak wyglądała gliwicka architektura po tej umownej 
dacie? Jakie zadanie pełniły Dyrekcje Budowy Osiedli 
Robotniczych w latach 40. i 50. XX wieku? I co w latach 
powojennych zaprojektował architekt Tadeusz Teodo-
rowicz-Todorowski? – pyta Ewa Pokorska-Ożóg.

CYKL WARSZTATÓW: 
OD JASKINI DO SALONU. 
WĘDRÓWKA PO SZTUCE I JEJ EPOKACH

Muzeum w Gliwicach – Willa Caro
koszt 1 zł | zapisy tel. 783 560 006 | liczba miejsc ograniczona

godz. 11.30 dzieci 5–12 lat wraz z opiekunami
godz. 13.30 – młodzież od lat 13 oraz osoby dorosłe

Zajęcia prowadzi art. plast. Marta Keler – 
absolwentka ASP we Wrocławiu.

26 stycznia | SB | godz. 11.30 | 13.30
Od pierwszej abstrakcji do sztuki współczesnej. 
Nowe możliwości, kolejne przekraczanie granic
W naszej wędrówce docieramy do czasów już nie tak od 
nas odległych. Rozumiejąc przeróżne przemiany i spory 
w sztuce, wchodzimy w jej następny etap, jakim jest sztuka 
abstrakcyjna. Kandinsky, Malewicz, Picasso – dlaczego ich 
nazwiska znają wszyscy? Czym jest  abstrakcja i skąd się 
wzięła? W części praktycznej wypróbujemy farby akrylowe, 
które w powszechnym użytku pojawiły się dopiero w po-
łowie XX wieku. Następnie według wybranego tematu po-
dejmiemy pracę na prawdziwym płótnie. Od uczestników 
będzie zależało, jakie farby wybiorą i co będzie najważniej-
sze w ich dziele. Ich realizację będziemy kontynuować na 
następnych, już ostatnich zajęciach z cyklu.

23 lutego | SB | godz. 11.30 | 13.30
A gdy wyjdziemy z salonu… – nowe media w sztuce
Nasze ostatnie spotkanie przyjmie postać panelu dys-
kusyjnego. Odpowiemy sobie na pytanie: Gdzie kończy 
się sztuka, a zaczyna nauka? Spojrzymy na sztukę 
współczesną, wyjdziemy poza malarstwo i rysunek oraz 
prześledzimy zupełnie nowe sposoby twórczego wyrazu. 
Farba, która przewodzi prąd, obraz jako rzeźba, landart, 
a może wiolonczela z telewizorów? Podejmiemy też 
próby zrozumienia sztuki kontrowersyjnej, którą spróbu-
jemy opisać i – jeśli będzie taka konieczność – mądrze 
skrytykować. Na koniec podzielimy się doświadczeniami 
z całego cyklu. Część praktyczna przewiduje kontynu-
ację malarską obrazów rozpoczętych na styczniowym 
spotkaniu. Będziemy rozmawiać, dawać sobie korekty, 
przyjmować krytykę i słuchać, ale też szukać własnego, 
indywidualnego spojrzenia na obraz. Pędzle w dłoń! 

| INSTYTUCJE PARTNERSKIE 

Organizatorem Muzeum w Gliwicach 
jest Miasto Gliwice

Zapraszamy na niezwykłą wędrówkę, któ-
rą rozpoczęliśmy w mrokach prehistorycz-
nych jaskiń – to tam rozbłysnął pierwszy 
twórczy impuls. Zgodnie z  osią czasu 
śledzić będziemy jego drogę poprzez wie-
ki. Przyjrzymy się nurtom i meandrom 
sztuki, które na przestrzeni dziejów żłobił 
wciąż żywy prąd ludzkiej kreatywności. 
Od Altamiry przez renesans, barok, spory 
akademików z Salonem Odrzuconych po 
rewolucję abstrakcji i kubizm zakochany 
w sztuce pierwotnej. Czy dzieje twórczo-
ści zatoczyły krąg? A może ewoluują? Jak 
rozumiano sztukę dawniej, a jak rozumie-
my ją my? Czy dziś sztuka ma mniej, czy 
więcej wspólnego z codziennością niż 
kiedyś? I czy w ogóle jesteśmy w stanie 
ją zdefiniować? Poszukując odpowiedzi, 
włączymy się w nurt sztuki poprzez prak-
tyczne działania. Zaczniemy od samych 
podstaw: dowiemy się, jakie były pierwsze 
narzędzia malarskie i rysunkowe, a zanim 
chwycimy za pędzle, na wzór renesanso-
wych mistrzów sami przygotujemy farby 
zgodnie z tradycyjną recepturą, poznamy 
zasady kompozycji, nauczymy się obser-
wować działanie kolorów... 

WYSTAWY CZASOWE 
Willa Caro 
| do 27 stycznia
KOBIETA DWUDZIESTOLECIA. UBIORY DAMSKIE 
Z LAT 20. I 30. XX W. Z  KOLEKCJI ADAMA LEJA

Kurator wystawy: Joanna Puchalik
Oprawa plastyczna: Tomasz Kokott 
Prezentowane eksponaty pochodzą z kolekcji ubiorów 
Adama Leja i ze zbiorów Muzeum w Gliwicach 

Pierwsza wojna światowa położyła kres rzeczywistości 
krynolin, turniur i gorsetów. Zmiany w społecznym funk-
cjonowaniu kobiet, ich nabierająca rozpędu emancypa-
cja, coraz bogatszy wachlarz ról, z których mogły wy-
bierać, swoje odzwierciedlenie znalazły także w modzie.

Przedstawicielka płci pięknej, posiadająca prawa wybor-
cze, pracująca, podróżująca, nie mogła i nie chciała już 
więcej zamiatać trenem chodnika. Radykalnie zmieniła 
wizerunek i styl. – Eksponaty na wystawie nie zostały tym 
razem ułożone chronologicznie i według dat, ale zgodnie 
z porami dnia. I tak obejrzeć można stroje poranne i pla-
żowe, których elementem łączącym będzie piżama – dzi-
siaj tylko strój nocny, a wtedy pełniący także inną rolę, stroje 
dzienne przed- i popołudniowe, stroje wieczorowe i balowe – 
haftowane koralikami i cekinami frywolne sukienki z lat 20. 
i  perfekcyjnie krojone, opływające ciało suknie z lat 30. 
Całość uzupełniają dodatki z epoki – torebki, puderniczki, 
kapelusze, rękawiczki i buty oraz fotografie hollywoodz-
kich gwiazd kina niemego. Towarzyszymy też parze młodej 
u fotografa – mówi Joanna Puchalik.
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PROJEKT EDUKACYJNY: 
MAŁY MUZEALNIK – 

skarby z naszych zbiorów
Muzeum w Gliwicach  – Willa Caro
Koszt 1 zł od osoby | zajęcia dla dzieci 5–9 lat 
| zapisy tel. 783 560 006 | liczba miejsc ograniczona 

Kontynuacja projektu edukacyjnego nagrodzonego 
przez Marszałka Województwa Śląskiego w kon-
kursie na Wydarzenie Muzealne Roku. Po zaznajo-
mieniu się ze sposobem, w jaki działa Muzeum, po 
oswojeniu z rolą archeologów, etnografów, history-
ków, konserwatorów i kuratorów wystaw czas na 
dalszą podróż w głąb muzealnego uniwersum. Za-
bytki i przeszłość, które tu mieszkają, mają jeszcze 
najmłodszym wiele do powiedzenia. W kontynuacji 
projektu przybliżymy dzieciom wybrane cenne za-
bytki z muzealnych kolekcji, nad którymi sprawują 
pieczę poszczególne działy: Sztuki i Rzemiosła Arty-
stycznego, Historii, Etnografii, Archeologii. Naszym 
przewodnikiem będzie tajemniczy gryfoptak, którego 
wizerunek znaleźć można na suficie wśród grotesek 
w dawnym pokoju bilardowym w Willi Caro. W sta-
rożytności gryfy słynęły z gromadzenia skarbów – 
ich gniazda pełne miały być złota, agatów, jaspisów 
i szmaragdów. W gliwickim Muzeum mamy ekspo-
naty cenniejsze niż kruszec i drogie kamienie. Nie 
może więc dziwić, że gryfopodobne istoty się tutaj 
zadomowiły. Bo jest ich u nas więcej… A gdzie? To 
niejedyna zagadka, z jaką zmierzą się mali muzealni-
cy, poznając muzealne skarby. Na co wskazuje i gdzie 
spogląda postać będąca alegorycznym przedstawie-
niem Mądrości Bożej z wczesnorenesansowego ob-
razu? Kto mógł być właścicielem niezwykle rzadkie-
go hełmu o trzech grzebieniach, zwanego burgonetą, 
który odkryto w podgliwickiej Bargłówce? Jaki napis 
odczytać można na XVI-wiecznej pieczęci z herbem 
Gliwic? Skąd wzięła się moda na żeliwną biżuterię? 
Co się kryje pod samurajską maską? O tym wszyst-
kim mówić będziemy podczas zajęć. Nie zabraknie 
części warsztatowej, dla której inspirację stanowić 
będą omawiane zabytki. 

2 lutego | SB | godz. 11.00 i 13.00
Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego: 
Żeliwna biżuteria królowej Luizy

10 listopada | godz. 11.00 i 13.00
Dział Etnografii: Gliwickie pierniki

PROJEKT EDUKACYJNY: 
Z SILEZAUREM I MAMUTEM 
PRZEZ PRADZIEJE ŚLĄSKA
Muzeum w Gliwicach – Zamek Piastowski
Koszt 1 zł od osoby 
| zapisy tel. 783 560 006 | liczba miejsc ograniczona 

Przed wiekiem na Śląsku dym unosił się z komi-
nów hut i fabryk. A przed milionami lat? Dymiły tu 
wulkany, rósł tropikalny, wilgotny las, w którym żyły 
wielkie praważki i metrowe krocionogi, wędrowały 
dinozaury. A podczas epoki lodowcowej? Mamuty, 
nosorożce włochate i… renifery! Zapraszamy do od-
krywania pradziejów śląskiej ziemi! Jej ślady wciąż 
mamy wokół siebie, a nauki takie jak geologia, pa-
leontologia i archeologia pozwalają nam je zrozu-
mieć. W trakcie spotkań opowiemy, gdzie na Ślą-
sku można stanąć na wulkanie, co wydarzyło się 
w lesie karbońskim, jak wyglądał smok z Lisowic, 
czyje szczątki odkryto w Krasiejowie, na co polo-
wali nad Kłodnicą łowcy z końca epoki lodowcowej 
i czego możemy się dowiedzieć o tajemniczym lu-
dzie z przełomu epok brązu i żelaza, który pozosta-
wił po sobie cmentarzyska w Łabędach i Świbiu? 
Czekają nas eksperymenty, warsztaty plastyczne, 
wizyta w Muzeum Geologii Złóż Politechniki Ślą-
skiej, największej placówce naukowo-dydaktycznej 
na Górnym Śląsku, której zbiory kopalin, minera-
łów, skał i skamieniałości liczą ponad 25 tysięcy 
okazów. W naszej podróży pomoże nam specjalna 
mapa wraz z osią czasu, dzięki której nie zgubimy 
się w gąszczu dziejów, a naszymi niezwodnymi 
przewodnikami będą silezaur i mamut. 

Partnerzy projektu: Europejskie Centrum Paleontologii w Opolu | Park Nauki 

i Rozrywki Krasiejów | Politechnika Śląska – Muzeum Geologii Złóż im. C. Poborskiego 

na Wydziale Górnictwa i Geologii | Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach.

Patronat honorowy: Wojewoda Śląski J. Wieczorek | Prezydent Miasta Gliwice 

Z. Frankiewicz | JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. A. Mężyk

12 stycznia | SB | godz. 11.30 i 13.30
Spotkanie IV: Las zaklęty w węglu

13 października | SB | godz. 11.30 i 13.30
Spotkanie V: Pradinozaur z Krasiejowa

17 listopada | godz. 11.30 i 13.30
Spotkanie VI: Smok z Lisowic – śląski przodek 
tyranozaura
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