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Szare blokowisko, pierwsze używki, 
przygodny seks, patchworkowa ro-
dzina, samotność, zabieganie o uzna-
nie, testowanie przyjaźni, toksyczne 
związki, eurosieroctwo, blichtr cen-
trów handlowych, prekariusze i  be-
nefi cjenci rozpasanego kapitalizmu, 
raczkujące życie towarzyskie w necie, 
saksy w Szkocji. Kontestacja i poszu-
kiwanie siebie. Małe i wielkie dramaty 
dorastania. Zbiorcze doświadczenia 
bohaterek powieści Anny Cieplak: 
„Ma być czysto” i „Lata powyżej zera”, 
które rozbiły bank literackich nagród, 
są nie tylko kolejnym głosem mile-
ni alsów. Stanowią nowe otwarcie we 
współczesnej prozie śląskiej, grupują-
cej młodych i utalentowanych pisarzy, 
o czym przekonuje w  tym numerze 
„Regionalnego Informatora Kultural-
nego” Karolina Pospiszil (s.20-21). 

Dobry autor pisze sobą, ale nie o so-
bie. Dobra książka jest precyzyjnym 
ciosem wymierzonym między oczy 
czytelnika. Pisarska twórczość nowej 
generacji z naszego regionu to górna 
półka. Możemy być z niej dumni. 

Wierzę, że jeszcze niejedno nazwisko 
autora ze Śląska trafi  do mainstre-
amu. Będzie ono maglowane przez 
media krajowe i (kto wie?) zagranicz-
ne. A my z jej/jego książką zarwiemy 
kolejną noc. 

Serdecznie zapraszam na INDUSTRIADĘ,  
jeden z najważniejszych europejskich festiwali  
promujących dziedzictwo przemysłowe.  
9 czerwca, w 46 zabytkach techniki w naszym  
województwie, odkryjemy dlaczego  

„Industria jest kobietą”. To motyw przewodni  
tegorocznego święta. Zaprezentujemy nieznane,  
bardziej kobiece oblicze przemysłu.  
Przypomnimy kobiety związane z  industrialną  
historią regionu. Przekonamy się, że łączą nas  
przemysłowe historie. 

Wojciech Saługa 
Marszałek Województwa Śląskiego
wraz z Zarządem

industriada.pl
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ZBUDOWALIŚMY 
GNIAZDO DLA TALENTÓW

Udało się zrobić coś wyjątkowego. 
Powstał budynek, który szanuje 
śląską tradycję i nadaje jej nowy 
wymiar. To coś, co Uniwersytet 
Śląski może dać Katowicom – mówi 
profesor Krystyna Doktorowicz 

EWA NIEWIADOMSKA: 
Filmowcy przeprowadzają się do no-
wej siedziby Wydziału Radia i Tele-
wizji Uniwersytetu Śląskiego. Taka 
przeprowadzka to pewnie gotowy 
scenariusz na kolejny film…

PROF. KRYSTYNA DOKTOROWICZ:
Opuszczamy budynek, który całkiem 
się zużył. To dziwne miejsce służyło 
nam przez dekady. Było zbyt ciasne, 
siermiężnie urządzone, jednak trudno 
nie zauważyć, że nasi studenci i ab-
solwenci odnosili tam sukcesy. Zdo-
bywali nagrody w Polsce i na świecie. 
A profesorowie Jerzy Stuhr, Krzysztof 
Zanussi, Filip Bajon i inni  trwali przy 
nas. Teraz znajdziemy się w zupełnie 
nowej przestrzeni.  Przemyślanej, za-
projektowanej starannie i z wyobraź-
nią przez hiszpańskich architektów z 
Grupy BAAS, wspieranej w znacznym 
stopniu przez Grupę 5 i biuro projekto-
we Małeccy.  

Studenci i wykładowcy już się nie-
cierpliwią. Chcą być w nowym miej-
scu. Urządzają pracownie, poznają 
możliwości sprzętu. Ciągle wracają do 
nas też architekci, którzy lubią oglądać 
zaprojektowane przez siebie wnętrza 
w czystej formie. Nazywają to „empty 
spaces” i co chwilę przestawiają me-
ble, żeby wprowadzić tu fotografów 
pracujących  dla architektonicznych 
pism. Nie jest łatwo, ale na pewno bar-
dzo ciekawie. 

Hiszpanie zrozumieli to trudne miej-
sce, jakim są okolice katowickiej ulicy 
Pawła?
Zrozumieli, a nawet się nim zachwy-
cili. To charakterystyczne dla twór-
ców wielkiego formatu, że potrafi ą 
dostrzec wyjątkowość miejsca, nawet 
takiego, które nie jest w dobrej kondy-
cji. Pięknie wpisali się ceglaną, ażuro-
wą elewacją w pierzeję kamienic przy 
ulicy Pawła. Chcieli koniecznie zacho-

wać starą tkankę budynków. Ja też 
postawiłam na swoim i ocaliliśmy sta-
rą fabrykę żarówek, w której znajduje 
się teraz nasza biblioteka. Cały budy-
nek jest tak pomyślany, żeby wpadało 
do niego dużo światła. Korytarze są 
z jednej strony przeszklone i wszyscy 
mogą podziwiać widok na patio. 

Od naszej nowej siedziby rozpo-
częła się zmiana na  całej ulicy. Widać 
już, że w niektórych kamienicach po-
jawiły się nowe okna. Mieszkańcy są 
bardzo ciekawi, kiedy się wprowadzi-
my. Zaczepiają mnie przed wejściem 
do wydziału  i mówią, że całe życie tu 
spędzili i cieszą się, że ich ulica będzie 
teraz wyglądać inaczej.  Chciałabym, 
żeby ta dzielnica odzyskała przedwo-
jenną świetność i żeby nasza uczelnia 
nadawała jej ton. Wierzę, że to jest 
możliwe. Udało się zrobić coś wyjątko-
wego.  Powstał budynek, który szanuje 
śląską tradycję i nadaje jej nowy, euro-
pejski wymiar. To coś, co Uniwersytet 
Śląski może dać Katowicom. 

Kiedy wchodzimy do nowego budynku 
WRiT, wita nas Krzysztof Kieślowski.
Ta płaskorzeźba – portret Kieślowskie-
go, patrona naszego wydziału, musiała 
przeprowadzić się z nami. Kieślowski 
był związany z wydziałem prawie od 
początku. Nie był wtedy jeszcze reżyse-
rem światowej sławy, ale miał już swój 
dorobek i styl. Ze studentami wchodził 
w głęboki dialog. Jako wybitny doku-
mentalista, autor takich fi lmów ja „Ga-
dające głowy” czy „Z punktu widzenia 
nocnego portiera”, uczył młodych fi l-

WYWIADY | prof. Krystyna Doktorowicz

2/2018| foto: Arkadiusz Gola
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METROPOLIA, 
CZYLI CO?

Zdołaliśmy wskoczyć 
do awangardy, 
choć na razie tylko na 
płaszczyźnie rozwiązań 
instytucjonalnych – 
zauważa dr hab. Robert 
Pyka

| foto: Julia Agnieszka Szymala

1/2018

BOŻENA FERDYN-JANIK: 
Metropolia, czyli co? Wspólny trans-
port? Jeden gęsto zaludniony ob-
szar? Nowe rozwiązania komuni-
kacyjne? Pan naukowo zajmuje się 
obszarami metropolitalnymi. Jakie 
są mierniki tzw. metropolitalności? 

DR HAB. ROBERT PYKA:
Na pewno nie są nimi wskaźniki te-
rytorialne czy liczba ludności. One w 
zasadzie w kontekście metropolii nie 
mają pierwszorzędnego znaczenia, 
będąc pochodną roli, jaką odgrywa 
dany obszar metropolitalny. Metropo-
lie to obszary, w których kumuluje się 
potencjał rozwojowy, które przejmują 
ster nad strategią rozwoju regional-
nego, gdzie zapadają kluczowe decy-
zje, gdzie rozwija się nauka, powstają 
wynalazki, patenty, gdzie generowane 

i  narzucane są nowe trendy rozwojo-
we. W związku z tym o metropolital-
ności decyduje rola, jaką dany ośrodek 
odgrywa we współczesnej, opartej na 
wiedzy gospodarce, promieniując na 
otoczenie krajowe i międzynarodowe. 
Działania, które u nas podejmuje Gór-
nośląsko-Zagłębiowska Metropolia, 
stanowią początek drogi do metropo-
lii, są działaniami technicznymi, które 
mają zapewnić krwiobieg dla rodzącej 
się metropolii. Pamiętajmy, że nasza 
metropolia dopiero co wystartowała 
i od podstawowych zagadnień musi 
rozpocząć, a takie działania jak jeden 
bilet i wspólny transport także budują 
tożsamość metropolitalną mieszkań-
ców. Jednak niemal równocześnie 
musi przejść do kolejnego etapu, aby 
stać się obszarem konkurencyjnym 
w  skali międzynarodowej. Niestety, 

mowców szacunku do bohatera i odpo-
wiedzialności za to, co może z ludzkim 
życiem zrobić kamera. To są wartości, 
które powinny w świecie fi lmu prze-
trwać. Rozmawiamy o nich tymczasem 
z Magdaleną Łazarkiewicz i Krzyszto-
fem Langiem, jednymi z  pierwszych 
studentów Kieślowskiego. 

W holu znajdzie się też fotos z filmu 
„Podwójne życie Weroniki”.
Ten kadr będzie ozdobą centralnego 
miejsca uczelni. Tu też stanął nasz 
fortepian, do którego chętnie siadają 
studenci i wykładowcy, którzy mają 
wykształcenie muzyczne. Hol jest 
ważny również dlatego, że bezpośred-
nio stąd wchodzi się do wielkiej sali 
projekcyjnej, czyli do królestwa fi lmu. 
Tu studenci będą pokazywali swoje 
produkcje. 

To miejsce największych emocji?
Młodzi ludzie, którzy robią fi lmy, uwa-
żają, że świat się zatrzymał i że nie 
ma nic ważniejszego od ich pracy. 
Inaczej nie da się tworzyć. Ja jednak 
muszę zachować zimną krew. Wszy-
scy wyobrażają sobie, że na wydziale 
artystycznym rozpływamy się w emo-
cjach i marzeniach. Gdyby tak było, nie 
powstałby żaden fi lm. Dlatego właśnie 
bywam zasadnicza, pilnuję terminów 
i wydatków. Muszę łączyć konkretne 
podejście do wielu spraw z otwartością 
na potrzeby artystyczne studentów. 

WYWIADY | prof. Krystyna Doktorowicz

prof. Krystyna Doktorowicz
 – dziekan Wydziału Radia 
i Telewizji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach

Ostatnie lata w dużej części spę-
dziłam na budowie. Nie da się ukryć, 
że to twarda rzeczywistość. Było wiele 
naprawdę trudnych momentów i spię-
trzeń emocji. Niektóre rozwiązania,  
jak chociażby koronkowa elewacja, 
powstawały chyba po raz pierwszy 
w  Polsce. Nad bezpieczeństwem tej 
konstrukcji pochylili się naukowcy 
z Politechniki Śląskiej i udało się. Wiem 
już, że budynek podoba się znawcom 
architektury. Podoba się też tym, któ-
rzy będą z niego korzystać. Można już 
trochę odetchnąć, bo „gniazdo talen-
tów” jest już prawie gotowe. 

Wasi twórcy odnoszą  ostatnio sporo 
sukcesów.
Ogromnie się cieszymy ze Złotych 
Lwów, które nasi reżyserzy zdobyli 
dwa lata z rzędu na Festiwalu Filmów 
Fabularnych w Gdyni.  Jan P. Matu-
szyński nagrodzony został za „Ostat-
nią rodzinę”,  a Piotr Domalewski za 
„Cichą noc”. Ale przecież sukcesy 
odniósł też fi lm Macieja Pieprzycy 
„Jestem mordercą”. Wspaniale zapo-
wiada się serial „Kruk” w jego reżyserii. 
Doceniony został również „Czerwony 
pająk” Marcina Koszałki. Nasi studenci 
i absolwenci są zauważani, wyróżniani 
i angażowani do pracy w fi lmie w wielu 
miejscach. Trudno dziś znaleźć polski 
fi lm, w którym w końcowych napisach 
nie byłoby choć jednego nazwiska na-
szych twórców. 

WYWIADY | dr hab. Robert Pyka
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dr hab. Robert Pyka
 – zastępca dyrektora Instytutu Socjologii 
Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący 
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolital

my nie mamy  na to kilkudziesięciu lat, 
które mieli nasi partnerzy z Zachodu. 
Już dziś w GZM trzeba myśleć o spo-
sobach zagwarantowania rozwoju na-
szej metropolii w perspektywie 20–30 
lat, a nie tylko kolejnego roku czy kolej-
nych wyborów samorządowych. 

Mamy się od kogo uczyć. Z jakich 
osiągnięć i doświadczeń metropolii 
zachodnich powinna czerpać nasza? 
Jakich błędów unikać? 
Pierwsze struktury zarządzania w du-
żych obszarach miejskich powstawa-
ły w Europie już w pierwszej połowie 
XX wieku: w latach 20. w Zagłębiu 
Ruhry,  w latach 60. we Francji, a na-
wet w Kanadzie. W przypadku Francji 
było to podyktowane dwoma wzglę-
dami: ogromnym rozdrobnieniem 
terytorialnym (36 tysięcy gmin!) i do-
minacją stolicy. Paryż zdominował 
całkowicie kraj, zaistniała zatem pilna 
potrzeba stworzenia silnych ośrod-
ków poza nim. Na Zachodzie pro-
cesy zarządzania metropolitalnego 
rozwijane były stopniowo: rozwiązy-
wanie kwestii technicznych, definio-
wanie strategii rozwoju, a następnie 
przejmowanie funkcji politycznych 
jako efekt objęcia sterów w rozwo-
ju gospodarczym i wyłonienia się 
obszarów konkurencyjnych. Wbrew 
pozorom nam udało się już kilku 
błędów uniknąć, przede wszystkim 
etapu rozdrobnienia struktur zarzą-
dzania obszarem metropolitalnym, 
niejasnych kwestii prawnych, nakła-
dania się kompetencji i dublowania 
wydatków budżetowych. We Francji 
w jednym obszarze metropolitalnym 
funkcjonowało kilka jednostek mię-
dzygminnych, często opozycyjnych 

wobec miasta centralnego, a w świe-
tle najnowszej ustawy powstało aż 
20 metropolii, z czego niektóre mają 
poniżej 500 tysięcy mieszkańców. 
Unikając tych błędów, znaleźliśmy się 
jednak na przeciwnym ekstremum, 
definiując metropolię na poziomie aż 
2 milionów mieszkańców i aż 41 bar-
dzo zróżnicowanych gmin: miejskich, 
wiejskich, miejsko-wiejskich.  Jest to 
pewien ewenement w skali Europy. 
Udało się zbudować strukturę, która 
ma umocowanie ustawowe, jest wy-
posażona we własne finansowanie, 
ma zdefiniowane kompetencje. Zdo-
łaliśmy zatem wskoczyć do awangar-
dy, choć na razie tylko na płaszczyź-
nie rozwiązań instytucjonalnych. 

Podstawowe bariery zniknęły. Jakie 
są inne? 
Tzw. kwestie miękkie. Czeka na trud-
ny okres mniej lub bardziej burzliwe-
go negocjowania i wypracowywania 
wspólnych reguł „metropolitalnej gry”. 
To nowość dla prezydentów, którzy do-
tąd byli sobie sterem i okrętem w swo-
im mieście, tymczasem w metropolii 
mają występować w jednej drużynie 
i  choć pewnie wielu będzie chciało 
grać na kluczowych pozycjach, muszą 
nauczyć się myśleć o wyniku całego 
zespołu, a więc o konkurencji z innymi 
metropoliami w Europie i na świecie. 
To zajmie trochę czasu, nim pojawią 
się umiejętność definiowania wspólnej 
strategii, umiejętności współpracy, wy-
zbywania się animozji, osobistych am-
bicji i unikania konfliktów politycznych. 
Sukces będzie zależny od szybkiego 
zbudowania sprawnego systemu me-
tropolitalnego współrządzenia. Musi-
my pamiętać, że rozwój w  obszarze 

WYWIADY | dr hab. Robert Pyka

metropolitalnym odbywa się przede 
wszystkim poprzez polaryzację i dy-
fuzję. W metropolii nie będzie tak, że 
wszystkie miasta i gminy będą się roz-
wijały w identycznym czy podobnym 
tempie. Musimy to przyjąć i zaakcep-
tować – niektóre miasta siłą rzeczy 
będą się gospodarczo rozwijały szyb-
ciej od innych, co wcale nie oznacza, że 
to właśnie w nich najchętniej będą się 
osiedlali mieszkańcy metropolii. Musi 
to być rozwój zrównoważony i kom-
plementarny, ale nie identyczny. Siłą 
naszej metropolii jest właśnie to, że  
zachowuje „ludzką skalę” i może zaofe-
rować jakość życia właściwą miastom 
średniej wielkości, z jednoczesnym do-
stępem do prawdziwie metropolitalne-
go rynku pracy, gospodarki i nauki. 
Niezmiernie ważnym problemem, 
z którym przyjdzie zmierzyć się metro-
polii w dłuższej perspektywie czaso-
wej, będzie kwestia wyborów bezpo-
średnich jej władz. Jeżeli w metropolii 
będą zapadały kluczowe decyzje doty-
czące regionu, a środki publiczne w jej 
dyspozycji będą rosły, to problem legi-
tymacji demokratycznej tej struktury 
na pewno powróci. Wraz z nim pojawi 
się kolejna sprawa, jeszcze trudniej-
sza, szczególnie w aspekcie historii 
i struktury metropolii – to problem jed-
nego miasta. Choć technicznie i eko-
nomicznie wydaje się to uzasadnione, 
nie możemy bagatelizować świado-
mości i tożsamości mieszkańców, 
którzy jeszcze długo w pierwszej ko-
lejności będą się czuli najpierw miesz-

kańcami swojego miasta, a dopiero 
potem obywatelami metropolii. 

Francuski socjolog Pierre Rosanvallon 
pisał, że żyjemy w czasach kontrdemo-
kracji, schyłku, a może raczej metamor-
fozie demokracji w kontrdemokrację, 
w której na pierwszy plan wysuwają się 
społeczne narzędzia kontroli władzy 
i oporu wobec jej działań. 
Pierre Rosanvallon pokazuje ewolucję 
współczesnej demokracji, ale też jej 
ograniczenia. Jeżeli system nie dzia-
ła, czy znika zaufanie do przedstawi-
cieli wyłonionych w wyborach, to oby-
watel chce brać sprawy w swoje ręce. 
Jednak czy także w tych kwestiach, 
które niekoniecznie bezpośrednio 
go dotyczą? Wątpię. Raczej w kwe-
stiach, którymi jest żywotnie zainte-
resowany. Tutaj zatem pojawia się 
kwestia mandatu społecznego i od-
powiedzialności. Dyskusja dotycząca 
demokracji klasycznej (wyborczej), 
partycypacyjnej i kontrdemokracji 
jest bardzo ważna. Idealny system po 
prostu nie istnieje, a kontrdemokracja 
czy demokracja partycypacyjna także 
obarczone są wieloma zagrożeniami. 
Trudno się tu nie zgodzić z Rosanval-
lonem, który przyszłość demokracji 
widzi raczej w twórczym łączeniu de-
mokratycznych rządów przez przed-
stawicieli, z  różnymi odmianami par-
tycypacyjności, w  których obywatele 
dają upust swemu niezadowoleniu, 
a czasem oporowi względem swoich 
przedstawicieli. 
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EWA PORANEK: 
Wydaje się pan być osobą z pogra-
nicza dwóch światów: przeszłości 
(przez dobór repertuaru) i współcze-
sności (aktywne działania w sferze 
social mediów). Jak udaje się pogo-
dzić te dwie sfery? 

ARTUR GOTZ: 
Po prostu żyję we współczesnym 
świecie. (śmiech) Ale nie jest tak do 
końca.
Debiutowałem w Piwnicy pod Bara-
nami, czyli zacząłem od repertuaru 
„poważnego”, może niekoniecznie na 
dzisiejsze czasy. W takim stylu pisali 
dla mnie różni kompozytorzy, m.in. 
Zygmunt Konieczny, więc tradycje tej 
„dobrej piosenki” zawsze we mnie były. 
Moja pierwsza płyta, „Obiekt seksual-

 ROBIĆ TO, 
CO SIĘ KOCHA 

Wydaje mi się, że bycie 
artystą było nieco 
łatwiejsze w latach 60., 70., 
80., a nawet jeszcze w 90. 
W dzisiejszych czasach 
nie jest to takie proste – 
twierdzi Artur Gotz 

ny” z 2010 roku, jest najbardziej pod 
tym względem „klasyczna”, ale też 
była odważna. To zasługa szalonych 
tekstów pochodzącego z Katowic Da-
riusza Rzontkowskiego, współtwórcy 
kabaretu Mumio.
Z kolei druga płyta, „Mężczyzna prawie 
idealny” (2015), będąca konceptem 
Agnieszki Chrzanowskiej, to był kolejny 
krok do przodu – i to zarówno muzycz-
nie, jak i tekstowo. Natomiast przy trze-
cim, najnowszym albumie z piosenkami 
z Kabaretu Starszych Panów sięgam po 
materiał określany przez niektórych jako 
„retro”. Jednak nie do końca, bo po pro-
stu totalnie „wywróciliśmy” to muzycz-
nie. Jest elektronicznie, współcześnie, 
szalenie. Jest to materiał bazujący mo-
mentami na muzyce ska, gdzie króluje 
rytm – paradoksalnie podobnie jak w 
tamtych czasach. Wydaje mi się, że ta 
część wspólna to najwłaściwsze połą-
czenie przywołanych wcześniej dwóch 
światów. To dlatego, aby z jednej strony 
trafi ć do ludzi, którzy pamiętają piosen-
ki Kabaretu, a nowoczesną stroną – do 
młodego słuchacza. Ktoś kiedyś powie-
dział po jednym koncercie, że Gotz po-
przez swoją muzykę łączy pokolenia.
A social media? Żyjemy w takich cza-
sach, które pokazały, że jest to faktycz-
nie świetne narzędzie do promocji i ko-
munikacji – jednak ja dopiero się uczę 
docierać do ludzi, prowokować do ak-
tywności. Ale nie chcę wykorzystywać 
tego narzędzia agresywnie – takie 
działanie mnie nie interesuje, więc idę 
swoją własną drogą. 

A jak wygląda odbiór tego „klasyczne-
go” repertuaru w nowoczesnej formie 
przez różne grupy wiekowe w Polsce 
i za granicą?

Wygląda niesamowicie. (śmiech) 
Szczególnie to widać, gdy jedziemy 
gdzieś bardzo daleko, jak na przykład 
półtora roku temu w trakcie pięcioty-
godniowego tournée po Australii. Na 
takie koncerty przychodzi bardzo dużo 
Polonii, ale to jest w większości drugie 
lub nawet trzecie pokolenie polskich 
emigrantów, oni są bardzo spragnieni 
takiej muzyki. To właśnie publiczność 
australijska sprowokowała mnie do 
tego, żeby nagrać Kabaret Starszych 
Panów, który wcześniej prezentowa-
łem wyłącznie na koncertach. Co cie-
kawe, te trochę szalone eksperymen-
ty z aranżacją pod teksty Kabaretu 
były spowodowane tym, że mieliśmy 
bardzo słaby sprzęt muzyczny. Za-
częliśmy się nim po prostu „bawić” 
i okazało się, że publiczność po prostu 
oszalała. (śmiech) Podobnie było parę 
miesięcy później w Szwajcarii. Tak 
pozytywny odbiór to zawsze wielka 
radość, a graliśmy w różnych krajach, 
np. w Niemczech czy na Cyprze. 
Ci, co znają moją muzykę, wiedzą, 
czego się spodziewać, ale inaczej jest 
z  tymi osobami, które przychodzą 
pierwszy raz – na początku z zacie-
kawieniem i niepewnością. Dlatego 
też moje koncerty to rodzaj kabaretu, 
w którym nie boję się ironii, czy nawet 
autoironii. Wystarczy zaśpiewać kilka 
piosenek w takim klimacie i jak pu-
bliczność złapie konwencję, to potem 
już nie ma końca tej radości i szaleń-
stwa. (śmiech)

Kabaret Starszych Panów przed au-
stralijską Polonią – brzmi co naj-
mniej egzotycznie. Czyli to odzew 
publiki skłonił Pana do wyboru akurat 
materiału ich autorstwa na kolejny 

WYWIADY | Artur Gotz

2/2018| foto: Wojciech Jachyra
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album? Przypomnę, że wcześniejsze 
pana płyty były wyłącznie oparte na 
materiale autorskim.
Z Kabaretem Starszych Panów to tro-
chę był przypadek. Nigdy nie pomyśla-
łem wcześniej, że nagram taki album. 
Co prawda w przeszłości włączałem 
do swoich koncertów piosenki Marka 
Grechuty czy Agnieszki Osieckiej, ale 
to odbiór piosenek Kabaretu zaskoczył 
mnie. Wtedy zacząłem się przyglądać 
temu repertuarowi dokładniej. A kiedy 
okazało się, że w tym roku Kabaret 
będzie świętował jubileusz 60-lecia 
powstania, to pomyślałem sobie, że 
to chyba najlepszy czas na takie na-
granie. Wybraliśmy wraz z muzykami 
14 piosenek. Każdej z nich trzeba było 
się przyjrzeć, poszukać w niej rytmu 
i stworzyć do niej odpowiednią aran-
żację, która odróżni ją od oryginału. 
Obecnie mamy za sobą kilka koncer-
tów z nowym materiałem, ale już teraz 
są bardzo pozytywne recenzje.

Jednak nie zapominajmy, że jest pan tak-
że aktorem. Tak więc muzyka, film, teatr 
– której muzie jest pan najwierniejszy?
Tak naprawdę każdej. Choć w ostatnich 
latach to właśnie śpiewanie wzięło górę.
Moja przygoda jednak zaczęła się od 
teatru, gdzie debiutowałem w wieku 
11 lat. Potem w różnych zespołach 
teatralnych pojawiło się śpiewanie, 
ale wtedy jeszcze to śpiewanie mnie 
tak nie fascynowało – pewnie dlatego, 
że zawsze dawali piosenki tym, którzy 
mieli głos, a mnie Pan Bóg coś tego 
głosu dał. 
Jednak w czasach liceum zobaczyłem 
koncert Ewy Demarczyk – wtedy naro-
dziła się moja wielka fascynacja śpiewa-
niem. Potem, będąc w szkole teatralnej 

we Wrocławiu, pojawiły się równocześnie 
te dwie drogi – śpiewanie i aktorstwo. 
Wtedy pomyślałem sobie, że będę chciał 
pogodzić te dwie pasje. I tak się stało – 
zaraz po studiach trafi łem równocześnie 
do krakowskiej Piwnicy pod Baranami 
i do Teatru Rozrywki w Chorzowie. 

Skoro już pojawił się temat Śląska – 
czy ma on w pana sercu szczególne 
miejsce? 
Tak, to tutaj trzy lata temu zaczynałem 
swoją aktorską przygodę. Śląsk jest mi 
bardzo bliski, bo tu mieszka moja bab-
cia, do której gabinetu kosmetycznego 
przychodziły zaprzyjaźnione aktorki 
z Teatru Śląskiego. Przyjeżdżałem na 
Śląsk od najmłodszych lat, i to właśnie 
tutaj widziałem pierwsze spektakle. 
Ponadto współpracowałem z kato-
wickim Pałacem Młodzieży, a także 
z prowadzonym przez śp. Otylię Czer-
ny Towarzystwem Kultury Teatralnej. 
Pani Czerny wprowadziła mnie w śro-
dowisko teatralne. 

Jakie ma pan plany na przyszłość 
i co poradziłby pan młodym artystom, 
którzy dopiero rozpoczynają swoją 
karierę?
O planach za bardzo nie lubię mówić, 
bo zazwyczaj potem się nie ziszczają. 
(śmiech) Plany na najbliższe parę mie-
sięcy to przede wszystkim promocja naj-
nowszego albumu – czeka mnie duża 
trasa koncertowa po całej Polsce, będą 
także wyjazdy za granicę. Ponadto będę 
musiał znaleźć czas na granie spektakli, 
produkcje telewizyjne. Będę się starał po-
składać to wszystko razem. (śmiech)
A rady? Rad tak naprawdę nie lubię da-
wać, ale wydaje mi się, że każdy powinien 
wierzyć w siebie, słuchać głosu swojego 

serca i po prostu robić to, co kocha – tak 
jak czuje. Publiczność zawsze wyczuwa 
prawdę i wyczuwa fałsz – jeżeli coś jest 
prawdziwe, to w to uwierzy.
Wydaje mi się, że bycie artystą było 
nieco łatwiejsze w latach 60., 70., 80., 
a nawet jeszcze w 90. W dzisiejszych 
czasach nie jest to takie proste. 
Teraz jest trochę trudny czas dla arty-
stów, ale w końcu sami sobie wybra-
liśmy ten zawód. Ja nie postrzegam 
tego jednak jako moją pracę, bo po 
prostu uważam to za moje hobby. 
Hobby, które przy okazji jest moją pra-
cą i z którego żyję. Mam szczęście, 
bo wielu artystów jednak musi łączyć 
pracę artystyczną z jakąś „zwykłą”, ko-
mercyjną, żeby zarobić na swoje arty-
styczne działania. Ja nie muszę, więc 

Artur Gotz – wokalista oraz aktor scen Warszawy 
i Łodzi, prezes Fundacji Kultury i Sportu 44 
w Warszawie, a także tytułowy bohater powieści 
„Idol” Marty Fox. W trakcie swojej kariery zagrał 
ponad 350 koncertów w Polsce i na całym świecie. 
Ma w dorobku artystycznym dwa albumy: „Obiekt 
seksualny” (2010) i „Mężczyzna prawie idealny” 
(2015). W Walentynki (14 lutego) odbyła się premiera 
jego najnowszej płyty pt. „Kabaret Starszych Panów. 
Przeboje wszech czasów śpiewa Artur Gotz”. Śląska 
premiera płyty odbyła się 18 marca w Teatrze Rozrywki.  

WYWIADY | Artur Gotz

| foto: Wojciech Jachyra

to jest moja największa radość i to jest 
mój największy sukces. Sukcesem 
nie jest to, że ktoś jest na okładkach, 
a  fakt, iż z bycia artystą jesteś się 
w stanie utrzymać w Polsce.
To jest największy sukces i największa 
radość – robić to, co się kocha.
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NASZ GOŚĆ | wywiad z Anną Cieplak

MICHAŁ SIKORA: 
Dlaczego piszesz?

ANNA CIEPLAK: 
Tak się złożyło. Nie miałam takiego 
planu od urodzenia, że zamierzam 
zostać pisarką. Jednak różne okolicz-
ności – doświadczenia, przemyślenia, 
niezgoda na to, co na co dzień widzę, 
zainspirowały mnie do pisania. Na 
początku nawet nie podejrzewałam, 
że będę publikować. Bardziej pisałam 
dla siebie, aby lepiej zrozumieć pew-
ne rzeczy oraz określić pewien frag-
ment rzeczywistości, który – jak są-
dzę – jeszcze nie został odpowiednio 
uchwycony, opisany. Brakowało mi we 
współczesnej literaturze polskiej opisu 
problemów, zjawisk, które wydają mi 
się ważne. 

Sceneria Śląska odgrywa ważną rolę 
w twoich książkach? 
Tak. Może nie bezpośrednio widać to 
w wielu opisach, ale wydaje mi się, że 
zwłaszcza w ostatniej książce („La-
tach powyżej zera”) chciałam pokazać 
czasami niewidoczne, czasami nie 
przez większość odczuwane, napięcie, 
które pojawia się na obszarze zróżni-
cowanym, jakim jest Śląsk. W moich 
książkach lokalizuję większość wyda-
rzeń w Zagłębiu Dąbrowskim. Jest to 
znaczące przez fakt mojego dorasta-
nia w tym miejscu. Znając tamtejszą 
rzeczywistość i topografi ę, łatwo mi 
było osadzić te fabuły w tamtym miej-
scu. W mojej pierwszej książce – „Ma 
być czysto” – chciałam trochę  zaka-
muflować lokalizację, rozmyć ją, aby 
na pierwszy plan wysunąć problemy 
bohaterek, chociaż pojawiają się tam 
miejsca takie jak Ząbkowice, Łęknice, 

 PISZĄC, 
PRACUJĘ NA DEFICYCIE 

Moje książki są krytycznym 
opisem pewnego czasu. Służą jego 
urefleksyjnieniu, ale nie wystawiają 
mu rachunku – mówi Anna Cieplak

zaś w „Latach powyżej zera” uznałam, 
że sam obszar w opowieści jest cieka-
wy przez osoby, które tam żyją. Pisząc 
„Lata”, uznałam, że warto pobawić się 
wyobrażeniami o miastach z regionu, 
jak Katowice, Sosnowiec lub Dąbrowa 
Górnicza. Nie wyobrażam sobie opi-
sywania terenu, którego nie znam lub 
nie potrafi ę sobie wyobrazić. Myślę, 
że w takim przypadku obraz miejsca 
nie byłby prawdziwy. Zawsze odnoszę 
się do przestrzeni, którą dobrze znam 
i wydaje się mi być ciekawa. 

Anita Szymborska, główna bohaterka 
„Lat powyżej zera”, dorasta w mitycz-
nym Będziniu. Czy ta miejscowość 
jest zbudowana na sentymencie 
za początkiem lat dwutysięcznych? 
Ja tę książkę odczytuję mniej senty-
mentalnie, a bardziej krytycznie. Uka-
zuje ona rzeczywistość z perspektywy 
głównej bohaterki i jej rodziców, którzy 
mają zupełne inne podejście do tego, 
co dzieje się w latach dwutysięcznych. 
Są to czasy późnej transformacji. Lata 
dziewięćdziesiąte były zupełnie inne, 
zaś początek lat dwutysięcznych jest 
wejściem w dorosłość pokolenia post-
transformacyjnego. Dla tych osób te-
lefony danej marki lub Gadu-Gadu są 
istotnymi elementami tamtego czasu. 
Takie artefakty mogą budzić pozy-
tywne wspomnienia, ale ja, pisząc, 
pracuję na defi cycie, ponieważ wielu 
tych rzeczy Anita nie ma. Zresztą Ani-
ta jest osobą, która neguje otaczanie 
się takimi przedmiotami. Kontestuje 
popularność, starając się stworzyć 
własną przestrzeń kulturową, która 
byłaby bliska jej, a nie tylko jej poko-
leniu. Poza tym, kiedy dorastasz, nie 
postrzegasz siebie w kategoriach po-
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kolenia. Starałam się napisać książ-
kę nie tylko o konkretnych obiektach, 
charakterystycznych dla minionego 
czasu, tylko o postawie, która jest uni-
wersalna – Anita mogłaby równie do-
brze dorastać gdzie indziej. Osadzenie 
jej historii w tamtym czasie pozwoliło 
mi ukazać szybkie przemiany społecz-
ne, techniczne i obyczajowe. Tamte 
przemiany były wyraźniejsze niż to, co 
dzieje się obecnie. W „Ma być czysto” 
też posiłkowałam się przedmiotami, 
zjawiskami i językiem, które za jakiś 
czas będą przestarzałe (np. gify bądź 
Messenger). Moje książki są krytycz-
nym opisem pewnego czasu. Służą 
jego urefleksyjnieniu, ale nie wystawia-
ją mu rachunku. 

Opowiadając o życiowych zmaga-
niach nastolatków, zwracasz uwa-
gę na ich samotność, zagubienie, 
nierówności klasowe i zabieganie 
o akceptację rówieśników. Czy są to 
najważniejsze problemy dzisiejszej 
młodzieży? 
Myślę, że na poziomie problemów 
psychologicznych, opierających się 
na budowaniu własnej tożsamości, 
wartości i miejsca w grupie, są bardzo 
podobne do problemów nastolatków 
z początku lat dwutysięcznych. Zmie-
niła się na pewno szybkość wchodze-
nia w interakcje… 

Które są płytsze?
Trudno jest mi to ocenić. Czasami, ko-
munikując się z kimś cały czas, pielę-
gnujesz tę relację, nawet jeśli gadasz 
o rzeczach, które nie są najważniejszymi 
treściami życia. Tworzenie więzi wśród 
dzisiejszych nastolatków na pewno jest 
inne. Obecnie budowanie relacji przyja-

cielskich jest bardziej czasochłonne. Na-
stolatki nie są w łatwej sytuacji, dzieląc 
czas między byciem online i offline, więc 
trudniej jest im odciąć się od pewnych 
problemów. Młodzi jednak w  dalszym 
ciągu potrzebują przyjaźni, bliskości. 
Dawniej, jeśli miałeś problemy w szko-
le, to szedłeś do domu i one na chwilę 
znikały. W zasadzie symbolicznie zni-
kały. W  tej chwili problemy się nie koń-
czą, gdyż w każdej chwili młodzi mogą 
zostać  otagowani lub nieotagowani 
i czują się przez to gorzej. Paradoksalnie, 
poprzez nowe media młodzi mogą być 
samotni, mimo że nie są sami.  

Czują się bardziej osaczeni przez rze-
czywistość, ponieważ przemoc wirtu-
alna nie znika?   
Właśnie. Obecnie nie tylko realna, ale 
i wirtualna przemoc łatwo nie znika. 

Młodzi ludzie żyją w internecie. Czy 
Facebook i Snapchat są współcze-
snym odpowiednikiem trzepaka, czy 
też służą im – jak pisałaś – „celebro-
waniu własnej zajebistości”? 
Wydaje mi się, że oni robią to, by nabyć 
poczucia ważności. Młodzi, „wysta-
wiając” siebie, szukają potwierdzenia, 
czy wszystko z nimi w porządku. Być 
może dorośli za rzadko dają im poczu-
cie, że są ważni bez tego. Widziałabym 
więc w ich zachowaniu także pragnie-
nie akceptacji. Oczywiście mnóstwo 
jest teraz popularnych youtuberów 
i vlogerów, którzy im imponują, a mło-
dzi starają się ich naśladować. Zazwy-
czaj różnie się to kończy, ponieważ 
celebryci z netu często upraszczają 
rzeczywistość, dając fałszywe rady 
i nie mobilizując do rozwoju. Niestety, 
nie dotyczy to tylko nastolatków. 

Ciekawi mnie, czy młodzi kupują ten 
fałsz, czy też brakuje im wyczulenia, 
że internet nie tworzy mocnych więzi. 
Trzeba zauważyć, że młodzi dorastali 
w czasach wszechobecnego interne-
tu, w przeciwieństwie do nas, w więk-
szości socjalizujących się na podwór-
kach. Myślę, że to też jest optyka 
dorosłych, którzy internetu nie znali. 
A  przecież dorośli i młodzi popełniali 
te same błędy w okresie dojrzewania. 
Sieć może być wykorzystywana za-
równo do złych, jak i bardzo dobrych 
celów. Nie zakładałabym więc, że nie 
jest grupotwórcza. Młodzi poprzez nią 
mogą się komunikować, by czegoś się 
nauczyć albo zdobywać wiedzę, gdyż 
edukacja tradycyjna im tego nie za-
pewnia. Sądzę dodatkowo, że proble-
mem wśród młodych jest wciąż brak 
wysokich kompetencji cyfrowych. Da-
lej też nie mamy opracowanej etykie-
ty korzystania z urządzeń mobilnych 
w  przestrzeni publicznej. Za dziesięć 
lat pewnie będziemy się już posługi-
wali cyfrowym savoir-vivre’em.  

Według badań statystycznych wielu 
młodych sympatyzuje z nacjonali-
styczno-ksenofobiczną prawicą. Czy 
jest się czego obawiać? 

Młodzi wybierają polityków, którzy są 
anarchizujący i mają wyraźne poglą-
dy. Populistów. Problemem jest to, że 
nie rozmawiamy z młodymi o polityce. 
W ramach lekcji WOS-u omawia się 
skrótowo najistotniejsze zagadnienia 
polityczne, bez zgłębiania ich. Młodym 
brakuje wiedzy. Pociągające mogą być 
dla nich zatem grupy o wyraźnej toż-
samości, w których nie zadaje się wie-
lu pytań, a członkowie okazują sobie 
zainteresowanie. Nie wiem również,  
czy obecna młodzież jest bardziej bru-
natna niż kiedyś, ale nie jest to temat, 
o którym nie warto mówić. Jeśli nawet 
występuje niewielki odsetek faszyzu-
jących młodych, to jest to niebezpiecz-
ne. Takie jednostki wymagają uwagi 
i  zastanowienia, dlaczego wyrażają 
takie, a nie inne przekonania. Mówie-
nie, że nacjonalizmu nie ma, albo że 
jest marginalny, stanowi błąd, dając 
ciche przyzwolenie takim grupom na 
działalność. 

Jakie są twoje dalsze plany literackie?
Mam pomysł na nową książkę, która 
skoncentrowana będzie na pewnym 
problemie społecznym. Obecnie je-
stem na etapie zbierania materiałów 
i obmyślania treści. 

Anna Cieplak  (1988 r.) – pisarka, animatorka kultury. 
Autorka: „Zaufania”, „Ma być czysto” oraz „Lat powyżej 
zera”. Zdobyła Nagrodę Conrada (za najlepszy 
debiut literacki); Nagrodę Literacką im. Witolda 
Gombrowicza; fi nalistka Nagrody Literackiej 
Gdynia oraz Nagrody-Stypendium im. Stanisława 
Barańczaka. Nominowana w 25. edycji Paszportów 
„Polityki”. W 2017 r. uhonorowana Nagrodą Marszałka 
Województwa Śląskiego w kategorii „dla młodych 
twórców”. Pochodzi z Dąbrowy Górniczej. 
Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą 
w cieszyńskiej Świetlicy Krytyki Politycznej.

NASZ GOŚĆ | wywiad z Anną Cieplak
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MICHAŁ SIKORA: 
Czy górnośląskie dziedzictwo archi-
tektoniczne drugiej połowy II wieku 
ciągle jeszcze czeka na odkrycie? 

DR HAB. INŻ. ARCH., PROF. NADZW 
MAGDALENA ŻMUDZIŃSKA-NOWAK: 
Zdecydowanie czeka. Po to jest nasza 
seria wydawnicza i projekt pt. „Dzie-
dzictwo architektury Górnego Śląska 
II połowy XX wieku”, który realizujemy. 
Warto powiedzieć na wstępie o pro-
jekcie, który został zainicjowany przez 
Igę Herok-Turską w Bibliotece Śląskiej. 
Pani Iga zaczęła budować konsorcjum 
partnerskie, zwracając się do Wydzia-
łu Architektury Politechniki Śląskiej, 
Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu 
Śląskiego, stowarzyszeń zawodo-
wych, jak Izba Architektoniczna, Sto-
warzyszenie Architektów Polskich, 
oraz wielu innych instytucji. 
Badania, które realizujemy w ramach 
projektu, sytuują się w kilku polach. 

MAMY WIELE DO ODKRYCIA 

Śląsk miał w sobie „od zawsze” 
gen nowoczesności… Z tego 
zrodziła się też chęć poszukiwań 
i eksperymentów architektonicznych 
– zauważa dr hab. inż. arch. 
Magdalena Żmudzińska-Nowak

Pierwsze – badawczo-archiwizacyjne 
– skupia się na zbieraniu materiałów 
na temat architektury i architektów, 
wytwarzając tym samym źródła wie-
dzy, która zostanie zarchiwizowana 
i  zdigitalizowana. Drugie pole działań 
polega na popularyzacji wyników ba-
dań oraz wiedzy o architekturze powo-
jennego Śląska. Zależy nam ponadto 
na przedstawieniu sylwetek twórców 
śląskiej architektury i ich spuścizny. 
Robimy to w postaci benefi sów, wy-
staw oraz tzw. portretów mówionych, 
czyli realizacji fi lmów i wywiadów 
z  tymi osobami. Zorganizowaliśmy 
już benefi sy Henryka Buszki, Aleksan-
dra Franty, Jerzego Gottfrieda. Obec-
nie przygotowujemy benefi s Juranda 
Jareckiego, który zaplanowaliśmy 
w maju. 
Nasz projekt realizowany jest przez 
zespół badawczy o interdyscyplinar-
nym profi lu, w którego skład wchodzą 
naukowcy i studenci z uczelni śląskich 

oraz członkowie stowarzyszeń zawo-
dowych i wszyscy, którym bliski jest 
temat dziedzictwa regionu. Praca ze-
społu jest w pełni społeczna i opiera 
się na ogromnym zaangażowaniu gru-
py pasjonatów podchodzących emo-
cjonalnie do śląskich zabytków.

Jaki jest stan wiedzy o obiektach 
powojennych wśród mieszkańców 
regionu?
Niski. Myślę jednak, że ten problem nie 
dotyczy tylko Śląska. Architektura okre-
su II połowy XX wieku  jest relatywnie 
młoda i nie posiadamy jeszcze do niej 
odpowiedniego dystansu. Jeżeli nie 
będziemy o niej mówić, jeżeli nie bę-
dziemy tłumaczyć ludziom, jak ona jest 
wartościowa, nie bądźmy zdziwieni 
powszechną ignorancją w tym tema-
cie. Śląską architekturę należy także 
oddzielić od polityki. „Architektura nie 
jest polityczną kalką” – napisała trafnie 
w „Reflektorach” profesor Ewa Chojec-
ka. Polityka, owszem, wpływała na pro-
fi l i kształt  architektury, ale nie można 
defi niować jej politycznie. Nasz projekt 
dobrze to objaśnia. Wracając do pań-
skiego pytania, twierdzę, że wiele dzieł 
śląskiej architektury czeka na odkrycie. 
O istnieniu wielu nie mamy pojęcia. 
Obok wielu przechodzimy obojętnie. 

W jakim stopniu współczesna archi-
tektura śląska jest oryginalna, a w ja-
kim eklektyczna, powielająca zachod-
nie wzorce? 
Trudne pytanie. W śląskiej architektu-
rze można się doszukać różnych ele-
mentów. Generalnie Śląsk miał w so-
bie „od zawsze” gen nowoczesności… 
Z tego zrodziła się też chęć poszukiwań 
i eksperymentów architektonicznych. 
To nie przypadek, że na tym terenie po-
wstały pierwsze w Polsce przedwojen-
ne wieżowce, a w okresie powojennym 
tak znakomite obiekty jak Spodek, hale 
sportowe czy nieistniejący już katowic-
ki dworzec… Mieliśmy też szczęście do 
wybitnych architektów, kreatorów prze-
strzeni, pochodzących między innymi 
ze szkół lwowskiej, krakowskiej czy 
warszawskiej.

Kiedy można spodziewać się kolej-
nych tomów z serii „Reflektory”? Ja-
kie tematy będą zawierać? 
Planujemy wydać około dwudziestu 
tomów, zatem działania naszego ze-
społu są przewidziane na długie lata. 
Kolejne tomy będą poświęcone syl-
wetkom wybitnych śląskich architek-
tów. Być może następny ukaże się 
jeszcze w tym roku. 

dr hab. inż. arch., prof. nadzw. 
Magdalena Żmudzińska-Nowak 
– pracuje w Katedrze Teorii, 
Projektowania i Historii Architektury 
na Wydziale Architektury Politechniki 
Śląskiej. Wraz z Igą Herok-Turską 
odpowiada za redakcję naukową 
„Reflektorów. Interdyscyplinarnego 
spojrzenia na dziedzictwo 
architektury Górnego Śląska II połowy 
XX wieku”.

WYWIADY | dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak
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Rozwijana w ostatnich latach w woje-
wództwie śląskim twórczość literacka 
rysuje się nad wyraz ciekawie. Poprze-

cinana granicami kulturowymi i językowymi, 
mieszcząca w sobie literaturę górnośląską, 
zagłębiowską, cieszyńską… Ale może lepiej 
skończmy z tymi podziałami i szukaniem 
różnic, skupiając się na wspólnych wątkach, 
motywach, problemach. Wyjdźmy z prowin-
cjonalnych podziałów i spójrzmy na to, co 
ważne, i na to, co poniekąd zostaje w cieniu. 
A więc: żadnych wielkich gwiazd literackich, 
żadnych celebrytów i informacji o nagro-
dach, tylko dobre i ciekawe teksty, które bro-
nią się same – i czekają na odkrycie przez 
szerszą publiczność czytelniczą.

Rozliczenia z historią
Ważny w tutejszej literaturze jest nurt rozli-
czeniowy, przy czym rozliczenia te dotyczą 
różnych, choć równie trudnych, wydarzeń 
i  nie są prostym oskarżeniem. To opowieści 
o stracie, bólu i dojrzewaniu do zmierzenia 
się z przeszłością i pamięcią. Dość szerokim 
echem odbiła się Mała zagłada (2015) Anny 
Janko, znanej już ze swoich wcześniejszych 
dokonań poetyckich czy prozatorskich. Pi-
sarka opowiada o zrównaniu z ziemią przez 
Niemców wsi Sochy na Zamojszczyźnie, 

czego świadkiem była mama autorki, Teresa 
Ferenc. Zagłada jednostkowa, mała w kontek-
ście walk i czystek II wojny światowej, urasta 
tutaj do rangi wydarzenia decydującego o lo-
sie nie tylko świadków czy ocalałych, ale także 
kolejnych pokoleń, bo lęk się dziedziczy. Dużo 
miejsca podobnym zagadnieniom, czyli woj-
nie i jej dziedzictwu niesionemu przez kolejne 
pokolenia, poświęca Tomasz Pietrzak w tomie 
Rekordy (2012). W tych wierszach pobrzmie-
wają głosy śląskie, żydowskie, polskie, snujące 
opowieść o przemijaniu, utracie, pamięci. Wie-
le jest niełatwych i słabo obecnych w polskim 
dyskursie publicznym tragedii i zagład. Należy 
do nich historia powojennych, komunistycz-
nych obozów dla „podejrzanych” i potencjalnie 
nielojalnych Ślązaków. Tematykę tę podejmuje 
w przejmującej powieści Afy (2017) Dominika 
Bara, rozpisując opowiadaną historię na różne 
plany czasowe, fabularne i językowe (narra-
cja częściowo prowadzona jest po śląsku). 
Poniekąd w nurt rozliczeniowy wpisuje się 
także Feinweinblein (premiera 2016), dramat 
Weroniki Murek, którego akcja rozgrywa się 
w czasach stalinowskich na Górnym Śląsku. 
Książki mieszczące się w nurcie rozliczenio-
wym są także mikrostudiami lokalnej (nie tylko 
śląskiej) duszy oraz składających się na nią 
wartości, kompleksów, nadziei i bólu.

Z dreszczykiem
Bardzo mocno rozwija się powieść kryminal-
na i sensacyjna. Opowieści o detektywach 
prowadzących skomplikowane śledztwa 
i  rozwikłujących zagadkowe zbrodnie na 
stałe wpisały się w pejzaż literacki woje-
wództwa. Warto tu wymienić cykl kryminalny 
Wojciecha Chmielarza o komisarzu Jakubie 
Mortce (Podpalacz, 2012; Farma lalek, 2013; 
Przejęcie, 2014; Wampir, 2015; Osiedle marzeń, 
2016) czy śląskojęzyczną serię kryminałów 
Marcina Melona (Kōmisorz Hanusik, 2014; 
Kōmisorz Hanusik we tajnyj sużbie ślōnskij na-
cyje, 2015; Kōmisorz Hanusik i Sznupok, 2016; 
Kōmisorz Hanusik: umrzik we szranku, 2017), 
cieszącą się uznaniem i sporym zaintereso-
waniem czytelników. Kōmisorz Hanusik w 
swojej pracy spotyka się nie tylko z pospolity-
mi zbrodniami, ale też miewa kontakt ze zja-
wiskami nadprzyrodzonymi ze śląskiego be-
stiariusza (bebok, utopce, połednice, podcie-
py itd.). Wielbiciele opowieści z dreszczykiem 
powinni zwrócić uwagę na debiutantów na 
scenie literatury kryminalnej: Marcina Szew-
czyka (Silesia noir, 2015), Adama Regiewicza 
(Kamienica przy Antycznej, 2017) czy Mirosła-
wa Syniawę (Nunquam Otiosus, 2017).

W krainie fantazji
Odurza lektura debiutanckiej, nieco psy-
chodelicznej, jak twierdzą niektórzy krytycy, 
prozy dwóch młodych autorek: Dominiki 
Słowik (Atlas Doppelganger, 2015) i Weroniki 
Murek (Uprawa roślin południowych metodą 
Miczurina, 2015). Ich książki łączy przede 
wszystkim odejście od realizmu, uciekanie 
– zarówno w fabule, jak i w języku – od okre-
śloności i pośpiechu współczesnego świa-
ta. Ucieczka ta realizuje się w powrocie do 
krainy fantazji – czy będzie to odrealnione, 
magiczne wręcz blokowisko opisane przez 
Słowik, czy dziwne, niejednoznaczne i niere-
alne postaci Murek. To także powrót do ję-
zyka dzieciństwa, jego zawiłości i podatno-
ści na wpływy; słychać tu nie tylko pogłosy 
mowy blokowisk lat 90. (u Murek), ale także 
wpływy lokalnych gwar i dialektów.

Poszukiwania
Interesujące są osiągnięcia prozy tożsamo-
ściowej, skupionej na dojrzewaniu – i tym 
fi zycznym, nastoletnim, i tym do podjęcia 
pewnych tematów – przemijania, śmierci 
i straty. Tematyka dojrzewania jest stale 
obecna w twórczości Anny Cieplak, autor-
ki niesłusznie włożonej do szufladki z lite-
raturą dla nastolatków. Jej przedostatnia 
powieść, Ma być czysto (2016), opowiada 
co prawda o losach przyjaciółek z gim-
nazjum, ale istotną jej częścią jest także 
historia macochy jednej z nich. Cieplak 
w  poruszający sposób pisze o wpływie 
pozycji społecznej rodziny na losy dzieci, 
o stereotypizacji utrudniającej podążanie 
obraną ścieżką. Równie ciekawą lekturą 
są jej Lata powyżej zera (2017), traktujące o 
trudnym dorastaniu na jednym z blokowisk 
w Będzinie na początku XXI wieku. Inny typ 
dojrzewania – do pogodzenia się z przemi-
janiem – obecny jest m.in. w twórczości 
Mirosława Gabrysia. Akcję wyśmienitej, 
nieco łotrzykowskiej powieści Zwłoki mon-
terów idą w miasto (2011) autor umieszcza 
w małym miasteczku na polsko-czeskim 
pograniczu, ale ważna tu jest nie tyle loka-
lizacja, ile czas, który nieuchronnie upływa 
– tak jak młodość bohaterów. Dużo wyraź-
niejsza refleksja nad przemijaniem poja-
wia się w zbiorze opowiadań Na szczęście 
umrzemy (2015) – słychać tu melancholię 
Jana Balábana, a jednocześnie jest to pro-
za oryginalna, napisana celnym, ostrym 
językiem, niewolna też od eksperymentów.

*
Wielotorowość literatury województwa ślą-
skiego nie pozwala ująć się w proste rozróżnie-
nia – pisarzy więcej dzieli niż łączy, znaczna 
część z nich mieszka już poza województwem 
i poza nim też publikuje. Jednakże podejmo-
wane tematy, sposób opowiadania, sięganie 
po miejscowe dialekty i języki, a być może na-
wet podobne doświadczenia są cieniutką nicią 
łączącą tak odmienne dzieła. Łączy je jeszcze 
jedno – są naprawdę warte przeczytania. 

W CIENIU

Mniej znana literatura 
województwa śląskiego

dr Karolina Pospiszil – adiunkt 
w Katedrze Literatury Porównawczej 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
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Jerzy Ciurlok
– publicysta, tłumacz, satyryk, 
prezes towarzystwa Pro Loquela 
Silesiana

Śląsk nazywano niegdyś krainą po-
etów i uczonych. Pierwsze widome 
zwiastuny skłonności Ślązaków do 

poezji znajdujemy już w średniowieczu. 
Wśród nich dwa teksty księcia wrocław-
skiego Henryka Probusa, za które został 
uwieńczony laurem zwycięzcy podczas 
jednego ze sławnych turniejów trubadu-
rów i minnesingerów na zamku Wartburg. 
W dobie humanizmu śląskich poetów wień-
czyli laurami cesarze na dworach w Pradze 
i Wiedniu. Wśród nich byli: Caspar Ursinus 
Velius, Salomon Frencel, rektor Uniwersy-
tetu w Helmstedt, Bartholomeus Stenus, 
Bernhardinus Feyge zwany Caricimusem 
i wreszcie najsłynniejszy z nich, Pankratius 
Vulturinus.  Wszyscy oni w kunsztownych 
łacińskich strofach sławili między innymi 
piękno swojego ojczystego kraju – Ślą-
ska. Swoimi dziełami stworzyli fundament 
śląskiej literatury i utorowali drogę następ-
com, takim jak choćby jedna z najwięk-
szych europejskich sław literackich doby 
baroku Andreas Gryphius, jego nie mniej 

sławny syn Christian, mistyczny Angelus 
Silesius. W 1624 roku ukazała się „Buch 
von der Deutschen Poeterey”, czyli „Książka 
niemieckiej poezji”. Po raz pierwszy została 
w niej podjęta próba uporządkowania nie-
mieckiej sztuki poetyckiej. Autorem tego 
dzieła jest urodzony 23 grudnia 1597 roku 
w Bolesławcu Martin Opitz, uczony, poeta 
i tłumacz literatury. To początek nowej epo-
ki w sztuce nie tylko literackiej. A potem? 
Potem byli Joseph von Eichendorff, Nor-
bert Boncek i wielu innych, aż po Rafała 
Wojaczka, Juliana Kornhausera i całą po-
etycką republikę skupioną w Instytucie Mi-
kołowskim. Spróbujmy się jednak zagłębić 
na chwilę w przeszłość.

Poeci doby renesansu i baroku opiewali 
dosłownie wszystko. Oczywiście ze stosow-
ną dozą emfazy, patetycznie, ku „czci i chwa-
le” osób, zdarzeń i wyobrażeń. Jednakże ani 
na Śląsku, ani gdzie indziej tematem poetyc-
kich uniesień nie była zwyczajna i ciężka 
praca. Jeśli już, to jej sielankowe wyobraże-
nie z  odpowiednim sztafażem antycznych 

bogów, a nie obraz rzeczywisty. Przykładem 
może być sławny opis wielickich salin do-
konany przez Adama Schroettera. Autor był 
człowiekiem znakomicie wykształconym. 
Ukończył krakowską Alma Mater już po na-
pisaniu owego poematu. A do Krakowa przy-
był rok wcześniej ze Śląska lub Łużyc; trwają 
bowiem spory – pewnie nie do rozstrzy-
gnięcia – czy około roku 1525 urodził się 
w Nysie, czy w Żytawie. Poemat pod tytułem 
„Salinarum Vielicensium iucunda ac vera de-
scriptio” ukazał się w Krakowie w roku 1553. 
Po polsku dzieło zostało wydane po prawie 
350 latach, w roku 1902. Już w pierwszych 
wersach opisu wielickich żup pojawia się 
owa mitologiczna otoczka, gdyż autor wy-
biera się w czeluści salin w  towarzystwie 
Apollina i wszystkich muz. Inni literaci także 
zabierali ze sobą muzy w poetyckie podróże. 
Ludzie wykształceni tamtego czasu uważali 
takie towarzystwo za niezbędne. 

Na utworze Adama Schroettera być 
może wzorował się Christophorus Winthe-
rus – autor pierwszego opisu śląskich ko-
palń i kuźnic. On także wybrał się w poetyc-
ką podróż do kopalń w towarzystwie muz. 
Autor malowniczo opisał czynności, narzę-
dzia, organizację pracy i nakreślił wizerunki 
miast nad Bobrem i Nysą Łużycką, a na ko-
niec dał prawie reportaż poetycki z ludowej 
zabawy. „Ferri Offi cinarum Fodinarumque 
Silesiacarum Descriptio et Donatio Brevis” 
wyszło drukiem w 1556 roku we Frankfur-
cie nad Odrą. Nakład zapewne był niewielki, 
a zainteresowanie spore, bowiem w 1582 
roku dzieło wznowiono, i to we Wrocławiu – 
w znamienitej ofi cynie Johanna Scharffen-
bergera. Poemat poprzedziły panegiryczny 
wiersz pióra Melchiora Severusa i elegia na-
pisana przez wydawcę, a polecająca utwór 
rajcom miejskim Zgorzelca.

Jednakże prawdziwym ewenementem, 
i to w skali europejskiej, jest poemat Wa-
lentego Roździeńskiego „Offi cina ferraria…”. 
Dzieło śląskiego kuźnika ukazało się w Kra-
kowie w 1612 roku i – podobnie jak poemat 
Wintherusa – przypomniano je po 400 la-

tach. To pierwsze tej rangi dzieło napisane 
przez człowieka ciężkiej pracy; samouka, 
a nie absolwenta akademii. Tym bardziej 
musi zadziwiać i zachwycać literacka klasa. 
To  pierwszy i jedyny aż do czasów współ-
czesnych poemat poświęcony zwykłej  pra-
cy i tym, którzy ją wykonują. Bez upiększeń, 
bez barokowej sielanki i bez kompleksu 
wobec świata wyższych sfer, choć zgodnie 
z wymogami epoki z uwzględnieniem odnie-
sień do greckiej mitologii.

Na koniec przytoczmy kilka wersów ze 
wspomnianego poematu Wintherusa.

2000 POETÓW, 
A NAWET WIĘCEJ

Wybitny XVII-wieczny śląski humanista, 

uczony, kronikarz, Joannis Henrici Cunradi 

w swoim dziele „Silesia Togata, Sive Silesiorium 

doctrina & virtutibus clarissimorum Elogia…” 

zaprezentował ponad 2000 (sic!) poetów 

śląskich, żyjących w wiekach XVI i XVII. 

Przy czym autor dokonał żywota w roku 1685, 

zatem niecałe XVII stulecie ujął w swej 

pracy. Wszystkich, co do jednego, obdarzył 

stosownym, panegirycznym epigramem.

[…] Któż więc, znając to, nie zezwoli mi opisać w zasłużonej chwale 
i pieśnią wysławić warsztaty żelaza?
Zwłaszcza gdy w gorliwym zapale wytęża dłonie tłum kuźników –
przywykłych do znoszenia trudów, złem nie złamanych i męskiego ducha.
Tak, więc, szczęśliwy Zgorzelcu, złączony z nim Żaganiu,
i inne świetne i zespolone z wami miasta;
olbrzymia stąd wam pod gwiazdy rośnie chwała,
gdy słynna ziemia, jak długa i szeroka, wśród której miedz leżycie,
tak wiele pożytków przynosi.
Jedną stroną rozciąga się na południe,
ku skalistym, wysokich Czechów siedzibom. 
Tam, gdzie spadzista obniża się wyżyna, rwąca Nissa się barwi rdzawo;
trysnąwszy z wysokich gór czeskich,
krętym biegiem przepływa rozliczne krainy,
by złączyć się z błękitem dostojnej Odry.
Lecz inna strona, ku gwieździe polarnej zwrócona,
roztacza się stąd na dnia letniego długość,
niską równiną rozłożona przez prawieki. 
A tutaj Bóbr opływa niedostępne mury zamków,
co wznieśli je książęta dumni.
[…] Oto tam ci leży mała, wieśniacza chata
a wielką w niej widać pracowitość;
przynosi ona kuźnikom dobre imię
a krainie wielką sławę.
Stoi sczerniona węglowym pyłem (kształt ten przystoi takim chałupom) 
i drżą sklepienia wzniesionego dachu.
Rwący potok tu płynie z sąsiednich pól i zwrotne koła porusza
potężnym wirem, do ruchu pobudza oślizłe, wielkie szprychy
i łopaty kół; obraca ze strony lewej i prawej.
Strasznie skrzypią w nieustannym ruchu, żelazem okute osie
a z łoskotem im niebios sklepienie odpowiada.
I w przestworza wystrzela płomieniami ogień. [...]

Z publikacji z 1937 roku w przekładzie Alfreda 
Kowalkowskiego.
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PISAĆ KAŻDY MOŻE?

dr Mikołaj Marcela
– adiunkt w Zakładzie Historii Literatury 
Poromantycznej Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach

W kulturze zdominowanej 
przez wysokobudżetowe 
filmy i seriale łatwo zapo-

mnieć, że najczęściej wszystko za-
czyna się od scenariusza lub książki, 
która zostaje zekranizowana. Litera-
tura piękna wciąż pozostaje rezerwu-
arem najlepszych pomysłów fabu-
larnych i polem do eksperymentów 
narracyjnych – przechwytywanych 
później przez inne media. Co więcej, 
żyjemy wprawdzie w kulturze audio-
wizualnej, ale to przecież w  epoce 
Internetu pismo stało się najpow-
szechniejszą technologią, której co-
dziennie używamy do przekazu in-
formacji za pośrednictwem naszych 
komputerów, tabletów i smartfonów. 
Czy jednak wiemy, jak z niej korzy-
stać? I czy ktoś uczy nas nie tylko, 
jak pisać, by skuteczniej i efektyw-
niej się komunikować, ale także by 
świadomie tworzyć na przykład be-
stsellerowe powieści? Otóż nie.

Parafrazując słowa słynnej piosenki 
Jerzego Stuhra z festiwalu w Opo-
lu: „pisać każdy może, trochę lepiej 
lub trochę gorzej”, wydaje mi się, że 
na co dzień wychodzimy właśnie 
z  takiego przeświadczenia, a samo 
pisanie traktujemy jako coś natural-
nego – zupełnie jakby było darem 
od Boga albo wynikało z posiadania 
odpowiedniego genu. Po części po-
twierdza to zresztą lista obszarów, 
dziedzin i dyscyplin naukowych, 
w których próżno szukać „nauki o pi-
saniu”. Jakby tego było mało, nie ma 
także zbyt wielu miejsc, w których 
przyszli pisarze mogliby publikować 
swoje pierwsze próby i mierzyć się 
z ogniem krytyki.

Próbując zmienić tę sytuację, Insty-
tut Nauk o Literaturze Polskiej im. 
Ireneusza Opackiego, w którym pra-
cuję, zaprosił uczniów śląskich i za-
głębiowskich szkół ponadgimnazjal-

nych do udziału w drugiej edycji kon-
kursu „Punkt krytyczny” organizowa-
nego w ramach Dnia Polonistów na 
Uniwersytecie Śląskim. Tym razem 
młodzież mogła zgłaszać nie tylko 
recenzje najnowszej literatury pol-
skiej i światowej, ale także opowia-
dania o tematyce regionalnej. Spo-
śród zgłoszonych tekstów literackich 
wybraliśmy dwa, które zasługiwały 
na wyróżnienie, choć nie były przy 
tym pozbawione pewnych słabości 
i  w  ostatecznym rozrachunku nie 
zdecydowaliśmy się skierować ich do 
publikacji. Jeden z nich eksperymen-
tował z formą i mierzył się z trudnym 
tematem (wydarzeniami w kopalni 
Wujek), z kolei drugi zdradzał dobre 
wyczucie literackie autora. Jednak 
także w tych opowiadaniach widać 
było braki w rzemiośle. No właśnie, 
rzemiośle, bo młodym autorom czę-
sto brakuje narzędzi, dzięki którym 
mogliby efektywnie przykuć uwagę 
czytelnika, ale i zaskoczyć go w toku 
lektury. Jednak czy można ich winić, 
skoro nikt nie wyedukował w tym za-
kresie ich nauczycieli, a i sami auto-
rzy nierzadko piszą „na wyczucie”?

Jeśli więc ten tekst wpadnie w ręce 
młodego człowieka, który marzy 
o napisaniu powieści, mam dla niego 
kilka rad na start. Jeśli masz pomysł, 
to już coś, ale to tylko początek. Za-
nim zaczniesz pisać, zastanów się 
nad końcem – tylko tym sposobem 
nie zbłądzisz na manowce w trakcie 
pracy nad tekstem. Następnie mapa, 
czyli konspekt. Określ gatunek, je-
śli to niezbędne, rozpisz też główne 
wątki i przemyśl postacie – nadaj im 
głębi przez określenie ich pragnień 

i  lęków, bo to one (jak w życiu) będą 
decydowały o działaniach Twoich 
bohaterów. Jeżeli rozpisanie fabuły 
sprawia Ci problem, poczytaj o sche-
matach przedstawionych przez Vladi-
mira Proppa czy Josepha Campbella. 
W Hollywood pomaga, to i Tobie nie 
zaszkodzi. Kiedy masz już to wszyst-
ko, możesz w końcu zacząć pisać. 
I  naprawdę przyłóż się do otwarcia 
powieści – pamiętaj, że pierwsze 
zdania to obietnica złożona czytelni-
kowi. Obietnica, z której zostaniesz 
rozliczony… O ile Twój styl będzie na 
tyle dobry, że zachęci odbiorcę do 
towarzyszenia Ci do samego końca. 
A  potem piszesz resztę. Jeśli my-
ślisz, że to już, mam złą wiadomość. 
Teraz jeszcze redakcja, wyrzucanie 
wszystkiego tego, co zbędne, no i re-
cenzja, czyli otwarcie na krytykę. Ale 
nie babci lub kolegi, lecz kogoś kom-
petentnego, kto powie Ci, jakie błędy 
popełniłeś i jak je naprawić. Bo te na 
100 procent się pojawią.

Zdaję sobie sprawę, że nie brzmi to 
zachęcająco. Jednak warto pamię-
tać, że pisanie to taka sama umie-
jętność, jak każda inna – wymaga 
czasu, wiedzy i praktyki, by ją opa-
nować. A kiedy już Ci się uda, jestem 
pewien, że napiszesz znakomitą po-
wieść. Aha, nigdy nie będziesz do-
brze pisał(a) bez jednej, być może 
najważniejszej rzeczy: czytania. Bo 
tylko tak poznasz wspomniane na 
początku pomysły fabularne i niesa-
mowite możliwości, jakie daje narra-
cja w literaturze.

Podsumowując: pisać każdy może, 
ale uczmy się to robić dobrze.
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GŎDKA, NASZA 
ROZTŌMIŁO GŎDKA

Nasza gŏdka. Pojakiymu tak 
sie, ôd jakiygŏś czasu, ô nia 
hapelujymy? Czamu tela lar-

ma skuli niyj? Czamu nōm sie roz-
chŏdzi, coby była ôna uwŏżano we 
szkōłkach i  szkołŏch, we amtach, 
we przepisach, kiere mo Polsko? Bo 
kŏżdy jedyn nŏrōd musi sie stracić, 
jeźli niy bydzie mioł w uwŏżaniu, niy 
bydzie mioł w zocy tego, co dostoł po 
łojcach i starzikach. Jeźli niy bydzie 
mioł tego rod. A  mŏwa, kierōm sie 
gŏdo, to je cosik do nojwiynkszygo 
uważanio s’tego, co my erbli. Co erb-
nył kŏżdy inkszy nŏrōd.

Gŏdka to je nasza mŏwa, kierŏ 
napoczyno sie hań dŏwno, kiej nasze 
praôjćce znŏdli sie tukij – na tym kōn-
szczyczku ziymiczki, na kierym my 
terŏzki żyjymy. Tyn nasz ślōnski kōn-

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

tek prziimoł kŏżdego, wto chcioł se 
tukij godnie żyć; inkszym niy ukrziw-
dzać, ynoś pospołu dropać sie ku lep-
szymu żywotŏwi, a dźwigać jak noj-
barżij ta swoja dōmowina, hajmat, ôj-
czyzna. Kŏżdy, wto sie tu przikludziył, 
dokłodoł tyż małowiela ôd siã do 
tutyjszyj mŏwy, kierŏ kiejś, hań dŏw-
no, na cołkiym Ślōnsku była jednako. 
Bez tōż ôna sie pomiyniała i – jak to 
padajōm – „co wieś, to pieśń”; zna-
czy się, troszyneczka inkszo mŏwa. 
Nō przeca to niy je feler, skuli kierego 
by my niy poradzili spokopić swojigo 
kamrata ze jakich inkszych strōn na 
Ślōnsku, ino to je nasz dorŏbek; nasz 
majōntek.

Uczōny fi lozof, kiery urobioł s’god-
kōma: Ludwig Josef Johann Wittgen-
stein, Austryjok, pedzioł, co kŏżdo 

gŏdka je gynał podano na miasto. 
Mo swoje pywnice, na kierych stojōm 
izby, mo place i drŏgi miyndzy chał-
pami i krojcōngi, kaj łōne sie schô-
dzōm i roschôdzōm, mo stare, blank 
stare,  nowe i blank nowe kōnski. Na-
sza gŏdka; nasza ślōnskŏ mŏwa to je 
taki miasto. Ynoś cōż by tyż to było 
za miasto, w kierym niy byłoby ludzi? 
A nojlepsij mocka ludzi! Bo miasto 
ôd tego je, coby w nim ludzi było jak 
nojsporzij! Miasto naszyj gŏdki mo 
corozki mynij kwaternikōw. I niy skuli 
tego, iże tela nŏrodu pojechało kajś 
do świata. Ynoś skuli tego, iże inksze 
„miasto” wcisło sie na nasze place; 
inkszŏ mŏwa, ta nasza gŏdka bez coł-
kie lata wyciskała do kōnta, aże gŏdka 
sie f”nim skryła, i ani niy dała sie znać. 
Leko ji to prziszło, bo za wiela niy było 
napisane, a ynoś po chałpach sie jōm 
słyszało. Aże prziszeł czas, iże sie 
zdało, co ôna już cołkiym zgabnie.

I f’tyn czas prziszło spamiyntanie. 
Niyjedyn spōmiarkowoł, iże jeszcze 
troszyneczka, a niy bydzie kōmu gŏ-
dać, rzōndzić, mŏwić we naszyj ślōn-
skij mŏwie. Iże skōńczy sie gŏdka. Iże 
ôna umrzi, kiej ynoś umrzōm ôstatni 
jeji wachtyrze. Coby tak sie niy zdarzi-
ło, napoczyni myndykować, jakŏż tyż 
pisać? Jakŏż napisać klang naszyj 
gŏdki? Przeca na Ślōnsku pisało sie po 
łacinie, po czesku, nimiecku, polsku, a 
jeźli już wtoś pisoł f’gŏdce, to litery 
broł se ze tamtych mŏwōw. A przeca 
ône niy dŏwały anōngu ô klangu gŏd-
ki. I tak napoczło sie znŏkwiać nasz 
gōrnoślōnski ślabikŏrz, ze literōma do 
gŏdki pasŏwnymi. I niy trza było dugo 
czakać, jak znŏdli sie piyrsi pisorze i 
piyrsze ksiōnżki, tyjatry i inksze pisa-

nia f’gŏdce. Gŏdka to już niy je gań-
ba – jak mie, kiejś dŏwnij, we szkole 
padali. Terŏzki we szkołach, a tyż 
we szkôłkach, uczōm gŏdki rechtŏry 
i majōm se to za coś! Myńsze; gŏdkã 
sie sztudyruje na uniwersytecie. Przi 
gŏdce napoczyni urŏbiać roztōmajte 
uczōne ludzie. Ynoś polityki durch 
markiyrōjōm, choćby gŏdki niy było; 
choćby to było stworzyni s’bojki, a niy 
mŏwa ôd norŏdu, kierego je bez mi-
lijōn, a możno i wiyncyj.

Ôstŏwmy politykōw. Terŏzki wi-
dać, że gŏdka bydzie, czy ônym sie 
to zdo, czy niy! Trza sie ôd polity-
ki ôdcofnōć i patrzeć swojigo, aże 
przidzie czas na porzōndek. Trza sie 
starać ô te nasze „miasto”, kierym je 
gŏdka. Coby ône było nojpiykniejsze 
i coby sie durch budowało! Coby my 
znali drôgi i place, chałpy i pywnice. 
Coby my wszyndy poradzili we nim 
trefi ć i coby nōm sie dobrze miysz-
kało. I  coby jedni niy przeciepywali 
inkszym, iże to jeich plac je nojważ-
niyjszy. A inksi niy lamyncili, iże we 
pywnicy to sie dziepiyro miyszkało! 
A  niy we tych nowomodnych chał-
pach, w kierych wszystko sie miyszo. 
Bo przeca nic niy może durch stoć na 
jednym placu. Gŏdka tyż niy...
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Monika Sroka

„Edukacja regionalna ma być 
skierowana do wszystkich 
mieszkańców województwa” 
- podkreślał dr Henryk 
Mercik podczas inauguracji 
interdyscyplinarnych 
i podyplomowych studiów wiedzy 
o regionie w Sali Sejmu Śląskiego, 
16 luty 2018 r.

Od lat podkreślana jest ranga edu-
kacji regionalnej w wychowywaniu 
przyszłych pokoleń. Dwusemestralne 
studia predestynują do pełnienia roli li-
dera edukacji kulturalnej. Prof. Jolanta 
Tambor, kierownik studiów, podkreśla 
innowacyjność i interdyscyplinarność 
kierunku, który łączy elementy z wie-
lu dziedzin, m.in. językoznawstwa, 
kulturoznawstwa, socjologii, historii, 
geografi i i przyrody w zakresie wiedzy 
o  województwie śląskim. Nowatorski 
tok kształcenia opiera się na połącze-
niu wykładów o charakterze akade-
mickim z warsztatami w ważnych na 
Śląsku miejscach podczas zajęć tere-
nowych. 
Absolwenci uzyskają niezbędne 
kompetencje do realizacji programu 
edukacji regionalnej w szkołach oraz 

instytucjach kultury, wykorzystując 
nabyte umiejętności w stosowaniu 
efektywnych metod i form kształcenia. 
W roku akademickim 2017/2018 na 
podyplomowych studiach z wiedzy 
o  regionie podjęło naukę pięćdziesię-
cioro słuchaczy, dwa razy więcej niż 
zakładano pierwotnie. 
Dwusemestralne studia są współfi -
nansowane przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Śląskiego. Doktor 
Henryk Mercik, członek zarządu woje-
wództwa śląskiego, inaugurując studia, 
podkreślił istotę niezależnego i  nowo-
czesnego modelu edukacji regionalnej, 
która winna być dostępna dla wszyst-
kich mieszkańców województwa.
W kolejnym numerze „Regionalnego 
Informatora Kulturalnego” zamieści-
my wywiad z prof. Jolantą Tambor. 

Ruszyły podyplomowe studia z wiedzy o regionie. 
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach zainaugurował nowy kierunek, skierowany 
do osób szczególnie zainteresowanych Śląskiem.

| foto: BP Witold Trólka
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Mamy wiosnę, a wiosna to najlep-
sza pora na spacery, więc właśnie 
tym chciałbym Cię, Czytelniku, dziś 
zająć. Pewien wielki amerykański 
mistrz chodzenia (tak, tak, chodze-
nie to sztuka i nie myślę tu wcale 
o  chodzie sportowym, a o spacerze 
właśnie), Henry David Thoreau, oparł 
swoje mistrzostwo na wędrówce 
jako braku konkretnego domu przy 
zachowaniu umiejętności znajdowa-
nia domu w wielu miejscach. W  in-
nym miejscu Thoreau staje się pro-
rokiem i wieszczy nadejście naszego 
nieszczęśliwego świata, w  którym 
wszystko podzielone będzie na par-
ki, w których niewielu znajdzie (…) 
przyjemność spacerowania. Czasu, 
kiedy wszystko będzie ogrodzone 
płotami, kiedy wymyśli się pułapki 
i inne urządzenia służące do tego, by 
zmusić ludzi do chodzenia głównymi 
drogami (…).   Pozwól, że wyrwę nie-
co to założenie z kontekstu i odniosę 
je do opowieści, kultury i cywilizacji, 
od której HDT raczej stronił.  Zapra-
szam Cię do spacerowania szlakiem 

opowieści, które leżą poza główny-
mi traktami. Znajdziesz wśród nich  
również takie historie, które niegdyś 
właśnie na nich leżały, ale nowo pro-
jektowane drogi ominęły je łukiem. 
To czasem łuk delikatny, ale jedno-
cześnie wystarczająco szeroki, żeby 
opowieści, o których mówię, podzie-
liły los opuszczonych amerykańskich 
miasteczek – niegdyś kwitnących 
miast, o których losie przesądzili pro-
jektanci nowych autostrad.

W czasach szkoły podstawowej 
miałem poczucie funkcjonowania 
w historycznej próżni. Obserwując 
hale świętochłowickiej Huty Florian 
z dworcowego peronu, górników 
wsiadających i wysiadających z ko-
palnianego przewozu, nie miałem po-
czucia znajdowania w nich domu. Po 
historię jeździłem do Bytomia, w któ-
rego średniowiecznych pomnikach 
szukałem z kolei namiastki Krako-
wa lub Wrocławia. Otaczające mnie 
opowieści zagłuszał rytm maszyn, 
stukot wagonów, szum sunących 

O SZTUCE 
CHODZENIA

Adam Kowalski
– zastępca dyrektora 
Regionalnego Instytutu Kultury 
w Katowicach 

nad halami suwnic, masy ludzi zmie-
rzających z domu do pracy i z pra-
cy do domu, uparcie wydeptujących 
konkretne ścieżki dla pozostałych.  
Kiedy piece gasły, koła na wieżach 
wyciągowych zwalniały, a towarowe 
wagony grzęzły na bocznicach, zro-
zumiałem, jak ważna jest opowieść. 
Przemysłowa przestrzeń była tylko 
scenografią filmowego produkcyj-
niaka. Jeżeli lubisz takie kino, to OK. 
Ale jeżeli potrzebujesz prawdziwych 
emocji, pojedynków, które rozpalą 
Twoją wyobraźnię, bohaterów, któ-
rzy staną się dla Ciebie niedości-
gnionym wzorem, dramatów, które 
wytłumaczą Ci świat, to musisz 
sięgnąć po inny scenariusz. Spa-
cer po tamtym świecie przypominał 
slalom między pułapkami, o których 
wspominał HDT (choć niewiele było 
w tym parku). Główne drogi dosłow-
nie i  w  przenośni urządzone były 
tak, aby ominąć wszystko co najcie-
kawsze.  Kiedy jednak na drogach 
ustał ruch, równie dobrze można 
było zajrzeć wnowe rejony i zacząć 
wydeptywać własne ścieżki. Wtedy 
okazało się, że gotowe scenariusze 
hollywoodzkich produkcji leżą poroz-
rzucane w krzakach i na chodnikach 
bocznych ulic. Wystarczyło się schy-
lić żeby zacząć myśleć  o nagrodzie 
Akademii za scenariusz adaptowany 
lub oryginalny. Zrozumiałem, że ani 
Kraków, ani Wrocław, ani żadne inne 
miasto nie muszą adaptować mojej 
wyobraźni, bo jej domem są Ruda, 
Lipiny, Bogucice, Biskupice… Mogą 
to być również Pszów, Miechowice 
czy Radlin. Uczucie to znają na przy-
kład Kornwalijczycy, którzy odkurzyli 

napisaną pod koniec XIX wieku po-
wieść opisującą przekręt, za pomocą 
którego lokalna finansjera próbowa-
ła pogrążyć przemysł cynowy utrzy-
mujący od wielu pokoleń większość 
miejscowych rodzin. Choć autor nie 
użył prawdziwych nazwisk, to śro-
dowisko bankierów i przemysłow-
ców próbowało wykupić i zniszczyć 
cały nakład. Dzięki kilku ocalałym 
egzemplarzom w roku 2012 zosta-
ła wystawiona teatralna adaptacja 
tej opowieści, a trzy lata później na 
ekrany brytyjskich kin wszedł TIN, 
czyli kinowa wersja sztuki, która 
stała się hitem kin nie tylko w Kor-
nwalii. Podobnego zabiegu, z  mniej 
szczęśliwym skutkiem, próbowali 
Walijczycy, przygotowując operę 
The tower o walce, którą lokalni gór-
nicy stoczyli w obronie zamykanej 
kopalni. Demoniczny Karol Godula, 
Joanna Gryzik – śląski Kopciuszek, 
a jednocześnie sprawy menedżer, 
John Baildon – Szkot na górnoślą-
skiej ziemi, Ruberg – tragiczny ge-
niusz, którego ciało przybrał diabeł, 
aby przekazać Goduli technologię, 
Elektrociepłownia Szombierki z  ta-
jemnicą swoich tuneli… Opowieści 
wciąż leżą i czekają. Schyl się po nie. 
Nie zadowalaj się tym, że ktoś być 
może już po nie sięgnął, ogrodził je 
płotami, oprawił w skóry. One są dla 
Ciebie, odnajdziesz w nich swój dom. 

W ramach wiosennej gimnastyki po 
opowieści o rodach przemysłowych 
schyla się również Regionalny In-
stytut Kultury. Śledź zatem, proszę, 
naszą stronę, a wiosna będzie iście 
hollywoodzka.
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Wiedzieliśmy, co chcemy zrobić. Wiedzieli-
śmy dla kogo i w jakiej formie. Zadaliśmy 
sobie pytania: Czy zechcą posłuchać? 
A jeśli tak, czy wrócą? Tak rozpoczął się 
cykl „Sztukowanie”, czyli wykłady z historii 
sztuki dla seniorów. Jest wspólnym projek-
tem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej im. Józefa Lompy w Katowicach oraz 
Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiań-
skiego. Zajęcia prowadzone są od dwóch 
sezonów. Odbywają się raz w  miesiącu 
na jednej ze scen teatralnych, a widownia 
wypełniona jest po brzegi. W ramach cyklu 
seniorzy słuchają historii o największych 
postaciach w dziejach sztuki, o ich losach 
i dziełach. Opowiadamy o sztuce powsta-
łej od paleolitu aż po dzień dzisiejszy. Dzie-
limy się również doświadczeniem podróży 
po muzeach świata, odtwarzając kolory 
i  detale wiszących tam płócien. Wybiera-
my dzieła będące koncentracją życia we 
wszelkich jego przejawach. Upraszczamy 
skomplikowany świat, mówiąc o rzeczach 
najprostszych. 
Jacy są nasi słuchacze? Nie boją się tego, 
co oryginalne, trudne, różnorodne i asyme-
tryczne. Są niezwykle otwarci na nowe środ-
ki wyrazu. Zajęcia są dla nich spotkaniem 
z artystami, swoistą podróżą poprzez dzieła 
i  emocje, również do samych siebie. Nie-
zwykłe jest to, w jak rozmaity sposób pre-
zentowane treści komponują się z doświad-
czeniem życiowym i wrażliwością naszych 
odbiorców, którzy dzielą się nimi z nami. Tu 
sztuka spotyka się z ludźmi i będąc blisko 
życia, nazywa rzeczy na nowo. Spotkania 
stają się sposobem intensywnego przeży-
wania teraźniejszości, ale i początkiem dal-
szych poszukiwań oraz wypraw do muzeów 
naszego regionu i tych poza nim.
Zapraszamy do udziału w kolejnych zajęciach! 

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Józefa Lompy w Katowicach 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy | ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice

SZTUKOWANIE
CZYLI WYKŁADY 
Z HISTORII SZTUKI DLA SENIORÓW

Miejsce: Teatr Śląski im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Katowicach, 
Scena w Galerii.

Prowadzenie: 
Katarzyna Czapla-Durska – kierownik 
Wypożyczalni Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa 
Lompy w Katowicach; historyk sztuki, 
absolwentka m.in. Uniwersytetu Śląskiego 
(historia sztuki) oraz Uniwersytetu 
Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie 
(symbolika w kulturach świata)

Poziom 511 zaprasza na wydarzenia:

14 kwietnia | atrakcja bezpłatna
PROJEKT EKSPEDYCJA Robert J. Szmidt

19 maja | atrakcja biletowana
KONCERT ETNOS ENSEMBLE 

26 maja | atrakcja biletowana
KOLACJA ŻYWIOŁÓW OGIEŃ

23 czerwca | atrakcja biletowana
KOLACJA ŻYWIOŁÓW WODA

30 czerwca | atrakcja biletowana
KONCERT KLAUDII KULAWIK 

14 lipca | atrakcja biletowana
KONCERT MUZYKI FILMOWEJ LEOPOLDA 
STAWARZA z zespołem

21 lipca | atrakcja biletowana
KOLACJA ŻYWIOŁÓW POWIETRZE

25 sierpnia | atrakcja biletowana
KOLACJA ŻYWIOŁÓW ZIEMIA

to czterogwiazdkowy kameralny 
obiekt położony w sercu Jury Kra-

kowsko-Częstochowskiej, 
na terenie Parku Krajobrazowego 

Orlich Gniazd, na szczycie 
najwyższego wzniesienia Jury.

 Poziom 511 
DESIGN HOTEL & SPA

Więcej o naszej działalności na: 
www.pbw.katowice.pl 
i facebook.com/pbwkatowice
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Dwa budynki mieszczą 42 pokoje, w tym 
sześć apartamentów, restaurację, której 
szefową kuchni jest Oliwia Bernady – 
uczestniczka „Top Chef”, strefę wellness 
z 20-metrowym basenem, jacuzzi, sauną 
i łaźnią oraz autorskim 511 MEDI SPA. 
Poziom 511 to miejsce dla wszystkich 
kochających piesze lub rowerowe podró-
że, wspinaczkę, jazdę na nartach, pływa-
nie w basenie. Jura jest także doskonałą 
alternatywą dla osób szukających miej-
sca pozwalającego na  wyciszenie się, 
oczyszczenie umysłu, bliskiego kontaktu 
z naturą. Goście hotelu mają do dyspo-
zycji Bookstor zaopatrzony w najnow-
sze bestsellery wydawnicze, showroom 
z odzieżą z kolekcji Paprocki & Brzozow-
ski oraz bogatą ofertę wydarzeń kultu-
ralnych: koncerty, wernisaże, spotkania 
podróżnicze czy literackie.
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ZAPRASZA 
SANDRA 
BRAKSATOR

KATOWICE

MUZYCZNY RÓG OBFITOŚCI

Wraz z nadejściem wiosny 
i  pojawiających się pąków na 
drzewach ukazują się z każ-
dym dniem coraz ciekawsze 
propozycje muzyczne w Ka-
towicach. Drugi kwartał 2018 
roku rozpoczniemy koncertem 
niebywale utalentowanego 
kompozytora i wokalisty – 
Korteza. Zagości on na scenie 
Międzynarodowego Centrum 
Kongresowego 3  kwietnia 
o  godzinie 20.00. Nie można 
przejść obojętnie także obok 
informacji o  występie zespo-
łu Raz, Dwa, Trzy. Formacja 
istnieje już ponad ćwierć wie-
ku, wciąż zachwycając wraż-
liwością ujmujących tekstów 
i niebanalnymi melodiami. 
Będziecie mieli okazję przeko-
nać się o tym już 6 kwietnia 
o 19.00 w  Centrum Kultury 
Katowice. Jeśli jednak prefe-
rujecie jazz pełen poetyckiej 
lekkości, to warto wybrać się 
na koncert Tomasza Stańko 
do siedziby Narodowej Orkie-
stry Symfonicznej Polskie-
go Radia 8  kwietnia o  19.00. 
Tymczasem Centrum Kultury 
Katowice 14 kwietnia o 19.00 
przyszykowało niezłą gratkę 
dla osób ciekawych tego, jak 

brzmią utwory zespołu Kult 
w  wersji akustycznej. To wy-
darzenie jest niezwykłym rary-
tasem, gdyż Kult zaplanował 
jedynie 12 koncertów w  dzie-
więciu polskich miastach, na 
których zaprezentuje unika-
towe aranżacje popularnych 
piosenek. Kwiecień zakończy-
my występem Australian Pink 
Floyd Show, który w tym roku 
obchodzi 30-lecie swojej przy-
gody z Pink Floyd. Z  tej okazji 
przygotowali specjalną trasę 
koncertową, w trakcie której 
zaprezentują utwory z każdego 
okresu Floydów. Nie zabraknie 
efektów świetlnych, laserów 
czy animacji. To niesamowite 
widowisko będzie można zo-
baczyć 26 kwietnia o 20.00 
w Spodku. Artysta, na którego 
również należy zwrócić uwa-
gę, to Kuba Badach – woka-
lista, kompozytor, producent 
muzyczny, dwukrotny laureat 
nagrody polskiego przemysłu 
fonograficznego Fryderyka. 
Znany jest głównie z występu 
w zespole Poluzjanci. W  paź-
dzierniku ubiegłego roku na-
grał pierwszy autorski, solowy 
album pod nazwą „Oldschool”. 
Efektów jego pracy będzie 
można posłuchać 5 czerwca 
o  19.00 w Centrum Kultury 

Katowice. Nadchodzi także 
wielkimi krokami żywa legenda 
okrzyknięta mianem „Bogów 
metalu” – Judas Priest, któ-
rzy na scenie muzycznej są od 
końca lat 60. Do historii prze-
szedł najbardziej znany incy-
dent koncertowy, podczas któ-
rego na scenę wjechał Halford 
na harleyu. Nagrali blisko 18 al-
bumów sprzedanych w  ponad 
50 milionach egzemplarzy. 
Zespół uważany jest za jeden 
z  najważniejszych w kultu-
rze heavymetalowej. Gościem 
specjalnym koncertu będzie 
Megadeth. 13 czerwca o 20.00 
w Spodku odbędzie się jeden 
z  najgłośniejszych katowickich 
koncertów, który mocnym ude-
rzeniem zakończy drugi kwartał 
tego roku. 

CHORZÓW – GALERIA MM

EDYTA DZIERŻ - A[RT]CTION 

7 maja na ścianach Galerii MM 
w Chorzowie zawisną prace 
Edyty Dzierż, absolwentki Aka-
demii Sztuk Pięknych w War-
szawie. Zajmuje się ona malar-
stwem, technikami ściennymi 
(mozaiką, sgraffito, freskami), 
live paintingiem, performancem 
(malarstwo–dźwięk–światło). 

Zdobyła wiele nagród w presti-
żowych konkursach. Jej twór-
czość została nawet objęta 
Patronatem Artistic Guarantee 
of Art Imperium. Założyła in-
terdyscyplinarną grupę „Mło-
dzi Sztuką”, a także PRACOW-
NIĘ  23 na warszawskiej Pra-
dze. O swoim malarstwie mówi 
tak: „Kolor to istota malarstwa! 
To wyraz energii, która oddzia-
łuje na widza, oraz przestrzeń, 
w którą wkracza razem z nami. 
Kolorem chcę uderzać w widza 
z impetem – oddziaływać na 
kształt rytmów, dźwięków – 
obraz brzmi!”. Wystawa potrwa 
do 28 maja.

BYTOM – BYTOMSKIE 
CENTRUM KULTURY

POWER OF DIVERSITY – THE 
CROSSING LINES PROJECT

Teatr w Bytomiu od wielu lat 
prezentowany był w każdej 
niemal postaci, formie, języku 
i przestrzeni. Często wychodził 
poza utarte szlaki, ukazując to, 
co nowe, ciekawe i intrygujące. 
Taki też jest cykl spotkań te-
atralnych pod nazwą „Bytom 
w  teatrze, teatr w Bytomiu”, 
w ramach którego wystąpią 
gwiazdy polskiego i zagranicz-

nego teatru, jak i debiutujący 
aktorzy. Crossing Lines to mię-
dzynarodowy projekt łączący 
hip-hop, rap oraz sztukę reali-
zacji teatralnych widowisk ple-
nerowych. W projekcie bierze 
udział 10 instytucji i  festiwali 
teatralnych z Niemiec, Hisz-
panii, Norwegii, Polski, Wielkiej 
Brytanii, Rumunii oraz Danii. 
To ogromne widowisko bę-
dzie można zobaczyć 19 maja 
o 21.00 na placu Sobieskiego.

GLIWICE – TEATR MIEJSKI

TEATRALNA PROPOZYCJA 
DLA RODZIN Z DZIEĆMI

Każdy zapewne pamięta książ-
kę Astrid Lindgren o życiu 
sześciorga dzieci z malutkiej 
szwedzkiej wioski Bullerbyn. 
Teatr Miejski w Gliwicach wziął 
tę powieść na warsztat sce-
niczny i uczynił z niej niezwykłą 
podróż do książkowej krainy, 
w której przedstawia różnorod-
ny świat pełen zabaw, radości, 
smutków, pierwszych obowiąz-
ków i rodzinnych rytuałów. Wy-
konali również cudowny ukłon 
w stronę dziecięcej wyobraźni i 
naturalnej wiary w przyjaźń.
7 kwietnia 16.00, 
8 kwietnia 15.00 i 17.00 

ŚWIĘTOCHŁOWICE – 
MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA, FILIA NR 1

MUZYCZNA BIBLIOTEKA

„Muzyczna Biblioteka” jest 
idealną propozycją dla miło-
śników muzyki, którzy pragną 
zgłębić swoją wiedzę z historii, 
faktów i ciekawostek związa-
nych z największymi zespoła-
mi muzycznymi świata. Bartek 
Gruchlik, redaktor muzyczny 
Rozgłośni Regionalnej Pol-
skiego Radia w Katowicach, 
w nietuzinkowy sposób przed-
stawia początki oraz przebieg 
kariery największych gwiazd 
muzyki na świecie. Do tej pory 
przybliżył historie takich ikon 
kultury jak Michael Jackson, 
George Michael, ABBA oraz 
Bee Gees. Spotkania odbywa-
ją się w  każdą trzecią środę 
miesiąca o 17.00.
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28. MIKOŁOWSKIE DNI 
MUZYKI |19 maja–9 czerwca

Jak co roku na przełomie maja 
i czerwca Mikołów zaprasza 
miłośników muzyki klasycz-
nej. Mikołowskie Dni Muzyki to 
międzynarodowy festiwal, na 
którym prezentują się wybitne 
zespoły orkiestrowe oraz świa-
towej sławy wykonawcy z całej 
Europy. Choć usłyszeć na nim 
można znakomicie wykonane 
kompozycje wielkich mistrzów, 
to festiwal skupia się przede 
wszystkim na promocji współ-
czesnych muzyków, którzy po-
sługują się nowymi, często za-
skakującymi formami. Oferta fe-
stiwalu jest bardzo zróżnicowa-
na, a w jego programie znajdą 
coś dla siebie zarówno wytrawni 
słuchacze, jak i ci, którzy swoją 
przygodę z  muzyką klasyczną 
dopiero rozpoczęli. Organiza-
torzy festiwalu podkreślają, że 
jego celem jest chęć wspierania 
rozwoju kultury muzycznej w re-
gionie, dlatego uczestwnictwo 
w większości recitali jest bez-
płatne. 
Podczas tegorocznych Miko-
łowskich Dni Muzyki usłyszymy: 
Orkiestrę Symfoniczną Filhar-
monii Śląskiej, Slovak Sinfo-
nietta Žilina, Kwintet Smycz-
kowy „Impressione”, zespół 
Extempore, ukraiński zespół 

Menestrel i Trio Akordeonowe 
studentów Akademii Muzycz-
nej w Katowicach. Zaprezentują 
się także: Giampaolo Di Rosa, 
Stefan Temmingh, Józef Koto-
wicz, Stanisław Kuk, Stanisław 
Surin i Piotr Olech. W ramach 
festiwalu odbędą się dwa wy-
darzenia płatne – koncert Anny 
Marii Jopek Kwartet oraz zna-
nego brytyjskiego bluesmana 
Dannyʼego Bryanta. Na obie im-
prezy bilety można nabyć w ka-
sie Miejskiego Domu Kultury 
w Mikołowie lub na jego stronie 
internetowej. 

BIELSKO-BIAŁA | 22–27 maja
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
SZTUKI LALKARSKIEJ

Od ponad pięćdziesięciu lat 
w stolicy Podbeskidzia co dwa 
lata odbywa się wyjątkowy 
festiwal teatru lalek. Organi-
zatorem przedsięwzięcia jest 
Banialuka, jeden z najstarszych 
i najbardziej znanych teatrów 
lalek w Polsce. Każda edycja 
festiwalu, choć nieco inna, sku-
pia się na najnowszych tenden-
cjach światowego lalkarstwa. 
Zobaczyć zatem można teatry 
z całego świata, zarówno te 
sławne, o bogatej tradycji, jak 
i dopiero zaczynające swoją 
działalność teatry studenckie. 
Spektakle prezentowane są 

w  dwóch sekcjach: konkurso-
wej i pozakonkursowej. 
W tegorocznej, 28. edycji udział 
weźmie kilkanaście teatrów 
spoza granic naszego kraju, 
m.in. z  Belgii, Czech, Finlandii, 
Francji, Japonii, Libanu, Litwy, 
Portugalii, Słowacji, Słowenii 
i Węgier, oraz sześć teatrów 
z  Polski. W tym roku organi-
zatorzy szczególną uwagę po-
święcą zagadnieniu animacji. 
– Zaprezentujemy artystów, 
dla których ożywianie lalek, 
przedmiotów oraz często nie-
oczywistych form jest rzeczy-
wistą sztuką niosącą zarówno 
przekaz merytoryczny, jak i es-
tetyczny. Pokażemy między 
innymi teatry, które w sposób 
znaczący odznaczają się ma-
estrią animacji i szacunkiem 
dla tradycji lalkarskiej, spekta-
kle zrealizowane w technice te-
atru cieni oraz twórców, którzy 
wykraczają poza tradycyjne 
pojmowanie animacji i śmia-
ło eksperymentują z formą – 
mówi Monika Jędrzejewska, 
koordynatorka festiwalu. 
Obok spektakli uczestnicy fe-
stiwalu będą mogli zobaczyć 
przygotowaną przez Muzeum 
Narodowe w Szczecinie oraz 
Galerię Bielską BWA wystawę 
lalek i marionetek afrykań-
skich. Jak zapewnia Monika 
Jędrzejewska: – Zbiór ten jest 

bardzo różnorodny nie tylko 
pod względem pochodzenia 
obiektów, ale również roli, jaką 
pełniły w społeczeństwach 
afrykańskich, materiału, z któ-
rego zostały wykonane, oraz 
sposobu ich animacji.

CIESZYN | 27 kwietnia – 3 maja
20. PRZEGLĄD FILMOWY / 
FILMOVÁ PŘEHLÍDKA 

KINO NA GRANICY / HRANICI 

Przegląd Filmowy Kino na 
Granicy / Kino na Hranici 
w Cieszynie, to impreza która 
posiada już własną renomę, 
jest ceniona i  znana po obu 
stronach granicy. Co roku na 
przegląd filmów w  Cieszynie 
przyjeżdża cała masa ludzi 
związanych z branżą filmo-
wą, krytyków i  miłośników 
dobrego kina. Festiwal ma 
niesamowity, trudny do pod-
robienia klimat i niemal każdy, 
kto wybrał się na niego raz, 
zapewne zechce przyjechać tu 
ponownie. Tegoroczna edycja 
jest wyjątkowa, bo Festiwal 
obchodzi swoje 20. urodziny. 
Dlatego też jeden z cyklów te-
matycznych będzie dotyczył 
„Świętowania”, wyświetlone 
zostaną również najważniej-
sze dzieła „Niespokojnego kina 
1968 roku” oraz obrazy wiążą-
ce się z tematem „Kino/Teatr”. 
Jak co roku, zaprezentowane 
zostaną retrospektywy wiel-
kich filmowych osobowości: 
Jana Hřebejka, Ivana Trojana, 

nieco mniej znany obiekt, który 
gwarantuje mieszkańcom do-
stęp do szeroko rozumianej kul-
tury. Mowa o Miejskim Ośrodku 
Kultury, pełniącym jednocze-
śnie funkcję teatru, kina i mu-
zeum. Mało kto wie, że w drugiej 
połowie kwietnia (od 23 do 27) 
właśnie w tym miejscu odbywa 
się impreza przeznaczona dla 
amatorów gitarowego brzmie-
nia. Międzynarodowy Festiwal 
i  Konkurs Gitarowy to wyda-
rzenie skierowane dla wszyst-
kich grup wiekowych, jednak 
pokazać swoje umiejętności 
na scenie, prócz zaproszonych 
gości, mogą jedynie młode ta-
lenty. Jak co roku w konkursie 
gitarowym mierzyć się będzie 
młodzież w trzech grupach wie-
kowych (do 15, do 18 i do 21 
lat). Gitarzyści z całej Europy 
zgłaszali się poprzez rejestra-
cję na stronie www.gitarowy.
zory.pl do 31 marca. Uczestnicy 
konkursu będą wykonywać za-
równo repertuar obowiązkowy, 
narzucony przez organizato-
rów, jak również kompozycje 
wybrane przez siebie. W każdy 
festiwalowy wieczór odbywać 
się będą także koncerty zapro-
szonych gości. Do Żor przyjadą 
w tym roku międzynarodowe 
sławy: Cyprien N’Tsaï, Antoine 
Morinière, Giulia Ballaré i Marko 
Topchii. Polskie gwiazdy, które 
zaprezentują się na scenie, to 
Andrzej Grygiel, Radosław Wie-
czorek i zespoły Kupiński Guita-
ro Duo, Erlendis Quartet oraz 
Quartetto Nero. 

Danuty Stenki i Krzysztofa Za-
nussiego. Łącznie pokazanych 
zostanie ponad 100 obrazów 
filmowych. Obok kinowej kla-
syki, będzie można zobaczyć 
najnowsze produkcje polskie, 
czeskie i słowackie. 
W tym roku w ramach festiwalu 
odbędą się trzy debaty, skupio-
ne wokół trudnych wydarzeń 
historycznych, tj. 50. rocznicy 
wydarzeń polskiego marca ’68 
oraz czechosłowackiej wiosny 
i tragicznego sierpnia ’68.
Ta bolesna historia wciąż żyje 
w  pamięci wielu z nas – mówi 
Jolanta Dygoś, dyrektor festi-
walu. – Chcemy o tych wydarze-
niach z przeszłości przypominać 
i rozmawiać. Możemy się spo-
dziewać, że w debatach udział 
wezmą również znamienici 
goście. 
W klubie festiwalowym nato-
miast odbędą się koncerty. Wy-
stąpią m.in. grupa Pogodno oraz 
Tymon Tymański & MO. Będzie 
również okazja zobaczyć ok. 40 
obrazów powstałych do filmu 
Twój Vincent.

21. MIĘDZYNARODOWY FESTI-
WAL I KONKURS GITAROWY 
„CITHARA IGNEA”W ŻORACH

Żory to miasto, w  którym nie-
mal każdy znajdzie coś dla 
siebie. Są tu zapewniający 
wiele atrakcji westernowy park 
rozrywki oraz mieszczące się 
w jednym z najnowocześniej-
szych budynków w regionie Mu-
zeum Ognia. Jest jeszcze jeden, 

ZAPRASZA 
MAGDALENA 
CIESIELSKA
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BRUNETKI, BLONDYNKI, 
MUZYCZNE NOWINKI

Lady Pank, Mig, Piotr Bałtro-
czyk, Luxtorpeda, Lipali i Po-
parzeni Kawą Trzy – to wyko-
nawcy, którzy pojawią się na 
scenie Sali Widowiskowo-Kon-
certowej „Muza” w Sosnowcu, 
zanim uczcimy rocznicę uro-
dzin najsławniejszego z so-
snowiczan – Jana Kiepury.
Kto z mężczyzn nie chciał, tak 
jak urodzony 16 maja 1902 roku 
Jan Kiepura, całować brunetek 
i blondynek, by potem oddać ser-
ce tej jedynej? 116. rocznica uro-
dzin „chłopaka z Sosnowca” to 
idealna okazja do muzycznego 
uniesienia, które zagwarantują o 
godzinie 18.00 młodzi muzycy 
Filharmonii Śląskiej, wchodzący 
w skład Śląskiej Orkiestry Kame-
ralnej. W repertuarze koncertu 
na pewno nie zabraknie utwo-
rów związanych z Zagłębiem 
Dąbrowskim oraz z najsławniej-
szym polskim tenorem. 

Trzy dni później o godzinie 
17.00 na scenie Muzy odbędzie 
się finał Festiwalu Piosenki Dzie-
cięcej „INTERMUZA” połączony 
z koncertem Majki Jeżowskiej, 
a 16 czerwca na sosnowieckim 
placu Papieskim wystąpi Piotr 
Rubik ze specjalnym utworem 
z okazji 100-lecia niepodległo-

ści państwa polskiego „Kantatą 
Polską”. Jeśli chodzi o doznania 
teatralne, to w maju Teatr Zagłę-
bia zaprasza na premierę „Upio-
rów” Henryka Ibsena w reżyserii 
Macieja Podstawnego.

CZERWCOWA REBELIA

Każdy fan ostrzejszego grania 
wie o tradycjach muzycznych 
Jaworzna. Legendarny zespół 
Stos czy niegdyś rondo Jeffa 
Hannemana to jedne z licz-
nych wizytówek miasta. Ko-
lejną z nich może okazać się 
festiwal Rebeliant Fest, który 
22 i 23 czerwca wstrząśnie 
fundamentami Jaworzna oraz 
okolic.
Zanim jednak dojdzie do rebelii, 
w Jazz Clubie Muzeum 27 maja 
zagra bluesowo-rockowy gi-
tarzysta i pieśniarz związany 
niegdyś muzycznie z Carlosem 
Santaną oraz Joe Cockerem – 
Danny Bryant. Niecały miesiąc 
później na scenach Jaworzna 
i Bukowna odbędzie się festiwal, 
którego pierwsza odsłona oscy-
lować będzie w klimatach grind 
core, hard core, punk rock oraz 
ska. Rebeliant Fest to wydarze-
nie organizowane przez grupę 
zapaleńców metodą „zrób to 
sam”, dlatego konkretne miej-

sce koncertów poznamy w naj-
bliższej przyszłości. Wiemy na-
tomiast, że będzie głośno i  bę-
dzie dziko, głównie za sprawą 
takich zespołów jak Leniwiec, 
Uliczny Opryszek, Human Be-
havior, Dziady Borowe, Bottom, 
Stado Pędzących Imadeł i wielu 
innych. A przynajmniej tak twier-
dzą organizatorzy...

MAJÓWKA POD DĘBEM

Majówka w Dąbrowie Górni-
czej zapowiada się muzycz-
nie i teatralnie, zwłaszcza 
że w  maju odbędą się dwie 
z trzech największych cyklicz-
nych, plenerowych imprez: 
Dębowy Maj Festiwal oraz Dni 
Dąbrowy Górniczej.
Choć gwiazdozbioru, który wy-
stąpi na dwóch scenach święta 
miasta – w Fabryce Pełnej Życia 
oraz w parku Hallera – jeszcze 
dokładnie nie znamy, to możemy 
być pewni, że i tym razem orga-
nizatorzy nie zawiodą. Skupimy 
się jednak na pierwszej z imprez, 
czyli Festiwalu Dębowy Maj, któ-
ry odbędzie się w Fabryce Pełnej 
Życia, tuż za Pałacem Kultury 
Zagłębia (w dawnej Fabryce De-
fum). 1 maja na scenie festiwalu 
wystąpią uczniowie V LO, którzy 
wystawią multimedialny spek-

„TRIATHLON STORY, CZYLI 
CHŁOPAKI Z ŻELAZA”

Niedawno obchodziliśmy wiel-
kie święto sportu, jakim były 
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 
w  Pjongczangu. Wielu z nas 
z  zapartym tchem obserwo-
wało olimpijskie zmagania na-
szych sportowców, tym bardziej 
że w  dyscyplinach zimowych 
mamy reprezentantów, za któ-
rych nie musimy się wstydzić. 
Ale czy w ferworze kibicowania 
zastanawiamy się nad tym, co 
nasi ulubieni sportowcy noszą 
w sobie? Jakie mają charakte-
ry, wewnętrzne przekonania, 
z  jakimi słabościami przycho-
dzi im się mierzyć? Nie od dziś 
przecież wiadomo, że sukces 
zależy nie tylko od przygoto-
wania fizycznego, ale i men-
talnego. A  kiedy rzecz dotyczy 
dyscypliny tak wymagającej jak 
triathlon, przełamywanie powyż-
szych barier staje się po trzykroć 
trudniejsze. Trzeba się wykazać 
iście żelazną wolą, charakterem 
i wytrzymałością. Co się jed-
nak stanie, gdy konkurujący ze 
sobą triathloniści spotkają się 
w jednym pokoju hotelowym? 
Czy w sytuacji „żelaznej” rywa-
lizacji może być jednak miejsce 
na bliższe więzi i męską soli-
darność? O tym będzie można 
się już niedługo przekonać, wy-

bierając się na przedstawienie 
„Triathlon Story, czyli chłopaki 
z żelaza”, które odbędzie się 
8 kwietnia w Miejskim Ośrodku 
Kultury „Centrum” w Zawierciu. 
Spektakl to energetyczna kome-
dia w reżyserii Piotra Nowaka, 
której osią fabularną jest przy-
padkowe spotkanie czterech 
triathlonistów, tytułowych „chło-
paków z żelaza”. Jedyne, co ich 
łączy, to sportowa pasja, dzieli 
natomiast wszystko: poglądy 
na życie, doświadczenia i cha-
raktery. Jednakże pod wpływem 
nieoczekiwanych wydarzeń ich 
początkowo chłodne stosunki 
zaczną się stopniowo ocieplać, 
chociaż, jak to z typowymi 
twardzielami zazwyczaj bywa, 
niełatwo przyjdzie im wznieść 
się ponad różnice i pokonać 
dzielący ich dystans. Pełen hu-
moru scenariusz Doroty Trusko-
laskiej-Alibert oraz doborowa 
obsada w  składzie: Waldemar 
Błaszczyk, Leszek Lichota, Piotr 
Nowak i Bartłomiej Topa stano-
wią gwarancję rozrywki na naj-
wyższym poziomie. 

Spektakl rozpocznie się o go-
dzinie 19.00 w Sali Widowisko-
wej Miejskiego Ośrodka Kultury 
„Centrum” w Zawierciu. Bilety 
w  cenie 70 zł (pierwszy rząd) 
i 80 zł (pozostałe rzędy) do na-
bycia w kasie MOK. 

ŻYWIEC 2018
BESKID EXTREME TRIATHLON

Zawody triathlonowe, które co 
roku odbywają się m.in. w Żywcu, 
to jedna z najbardziej ekstremal-
nych imprez tego typu w Polsce. 
W  ich skład wchodzą trzy nie-
zmiernie forsowne zmagania, któ-
re startują w innym terminie i po-
siadają nieco inny stopnień trud-
ności. Pierwszy turniej rozpoczyna 
się 4 kwietnia w Wiśle. Zaliczyć 
trzeba będzie 5 km biegu, następ-
nie 24 km jazdy rowerem z  pod-
jazdem m.in. na Kubalonkę, a  na 
koniec znowu 3  km biegu. Drugi 
etap przewidziany jest 27  maja 
w  Żywcu. Zawody rozpoczną się 
od niecałych 2 km pływania w Je-
ziorze Żywieckim, potem będzie 
90 km jazdy rowerem, a na koniec 
bieg, którego start zaplanowano 
na żywieckim rynku, a  metę na 
Skrzycznem. Wisienką na torcie 
jest Diablak, jedne z najtrudniej-
szych zawodów na świecie, które 
wystartują 16  czerwca, również 
w Żywcu. Tu na uczestników cze-
ka prawie 4 km pływania w Jezio-
rze Żywieckim, następnie dystans 
180 km jazdy rowerem, a na koniec 
bieg górski (44 km na Babią Górę). 

Aby wziąć udział w poszczególnych 
etapach zawodów, należy mieć 
ukończone 16 lat i dokonać reje-
stracji na stronie internetowej Be-
skid Extreme Triathlon. Impreza ta 
to nie tylko pokonywanie własnych 
słabości i przesuwanie barier wy-
trzymałości fizycznej. To również 
szansa na poznanie przepięknych 
krajobrazów Żywiecczyzny i okolic.  
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muzyki różnych pokoleń. 
15.  dnia miesiąca w Komplek-
sie Zamkowym zagra przybysz 
pochodzący zza wschodniej 
granicy, pieśniarz i aktor – Alo-
sza Awdiejew, a 27 kwietnia 
w  Tarnogórskim Centrum Kul-
tury zaśpiewa Przybysz – Na-
talia Przybysz.
Alosza Awdiejew nie tylko zna-
ny jest ze szklanego ekranu, ale 
przede wszystkim z Piwnicy pod 
Baranami, gdzie zasłynął śpie-
wając rosyjskie romanse, piosen-
ki żydowskie i odeskie. Repertuar 
artysty to połączenie melancholii 
dawnych czasów z niespotykaną 
już dzisiaj charyzmą. 

Zupełnie inne emocje czekają 
odbiorców Natalii Przybysz, któ-
ra mimo młodego wieku poru-
sza w swojej muzyce, a dokład-
nie na nowym albumie „Światło 
Nocne”, brzmienia bluesowo-
-rockowe z przeszłości. Obie 
tarnogórskie propozycje można 
opisać kilkoma słowami - dla 
każdego coś dobrego.

TYSKIE SŁOWO DAJE

Z czego słyną Tychy, każdy 
wie, i każdy wie jak ciężko 
po nadmiarze tego „czegoś” 
wymówić choćby słowo, a że 

ZIKARON O KULTURZE

Mysłowicki Ośrodek Kultury 
wychodzi z inicjatywą poka-
zania szerszemu gronu od-
biorców dziedzictwa kultury 
żydowskiej na terenie Mysło-
wic oraz jej powiązania z hi-
storią miasta i Śląska. Pomóc 
ma w  tym projekt „Zikaron. 
Spotkania z kulturą i historią 
żydowską”, który zostanie za-
inaugurowany w maju i potrwa 
aż do grudnia br.
„Zikaron”  to po hebrajsku „pa-
mięć”, a pamięć oznacza szacu-
nek. To właśnie propagowanie 
postaw opartych na świadomo-
ści i tolerancji dla innych nacji 
i wyznań, a także szacunek są 
głównym celem projektu. Ten 
zacznie się od warsztatów edu-
kacyjnych dla dzieci i młodzieży, 
których tematem przewodnim 
będą uprzedzenia, dyskrymina-
cja oraz prawa człowieka. Wraz 
z wiosną rozpoczną się również 
spacery historyczne śladami 
architektury żydowskiej, któ-
rych harmonogram opracowali 
uczniowie gimnazjum oraz Sto-
warzyszenie Mysłowicki Detek-
tyw Historyczny. „Zikaron. Spo-
tkania z kulturą i historią żydow-
ską” zwieńczą pod koniec roku 
wystawy tematyczne, panel hi-
storyczny oraz cykl koncertów.

ZAPRASZA 
OLAF 
OTWINOWSKI

o  mowę i słowo trzeba dbać, 
dlatego Miejskie Centrum Kul-
tury w  Tychach po raz czwar-
ty zorganizuje Festiwal Słowa 
LOGOS FEST, który odbędzie 
się od 16 do 20 maja i będzie 
poświęcony twórczości Woj-
ciecha Młynarskiego.

IV Festiwal Słowa LOGOS FEST 
to jedna z najciekawszych kultu-
ralnych propozycji na drugi kwar-
tał 2018 roku. Jego zadaniem 
jest zwrócenie uwagi na kondy-
cję najpotężniejszego narzędzia 
budowania relacji z długim czło-
wiekiem, czyli słowa - zwłaszcza 
w czasach opartych na obrazie 
i wizualizacji. Fest rozpocznie się 
od wieczoru z mistrzem słowa - 
Andrzejem Poniedzielskim w  ty-
skiej Mediatece. Dwa dni później 
w  Teatrze Małym usłyszymy 
koncert z  utworami Młynarskie-
go w  wykonaniu lokalnych arty-
stów oraz Renaty Przemyk, który 
wyreżyseruje Paweł Drzewiecki. 
Na finał w Mediatece, „Piosenki 
z  teatru” w tłumaczeniach Jere-
miego Przybory oraz Wojciecha 
Młynarskiego zaśpiewa Krystyna 
Janda. Te najważniejsze wyda-
rzenia będą przeplatane spotka-
niami autorskimi ze znamieni-
tymi gośćmi, warsztatami oraz 
konkursem recytatorskim.

takl „W Dąbrowie” na podstawie 
dramatu Gabrieli Zapolskiej. 
Dzień później, tj. w Święto Flagi 
RP, odbędą się otwarte warszta-
ty, a ich tematem przewodnim 
będzie oczywiście... flaga. Tego 
dnia rozpoczną się także kon-
certy młodych gwiazd muzycz-
nych oraz sceny alternatywnej, 
które potrwają do 3 maja.

MUZYCZNEJ BRONIĄC 
CZĘSTOCHOWY

Muzyka jasnej broni Często-
chowy, a liczba imprez kultu-
ralnych sprawia, że miasto nie 
jest już utożsamiane tylko i wy-
łącznie ze świętym miejscem, 
zyskując oblicze północnej sto-
licy kulturalnej województwa.
Trudno wyselekcjonować naj-
ważniejsze wydarzenia, mimo to 
na uwagę zasługuje z całą pew-
nością 11. Festiwal im. Kaliny Ję-
drusik w Ośrodku Promocji Kul-
tury „Gaude Mater”, który odbę-
dzie się w dniach 6–7  kwietnia. 
Podobnie jak w  roku ubiegłym, 
będziemy świadkami Konkursu 
Dobrej Piosenki dla utalentowa-
nych wokalistów oraz koncertu 
laureata poprzedniej edycji – Pio-
tra Zubki. Gwiazdą tegorocznego 
festiwalu będą zespół Młynarski 
plays Młynarski i Gaba Kulka.

będzie się wiele działo w kwiet-
niu i maju.
W czwartym miesiącu roku 
w  Domu Muzyki i Tańca w Za-
brzu, oprócz koncertu zespołu 
Nazareth, XI Śląskiej Gali Biesiad-
nej i występu Grupy MoCarta, od-
będzie się alternatywny koncert 
dla fanów zespołu Metallica, dla 
których zabrakło biletu lub nie 
mieli pieniędzy na bilet uprawnia-
jący do wzięcia udziału w  kon-
cercie w Krakowie. 8 kwietnia na 
scenie prawie 2-tysięcznej sali 
DMiT zagra jeden z najlepszych 
cover bandów Metalliki – Scre-
am Inc. – i to w  towarzystwie 
orkiestry symfonicznej! 

Trochę wcześniej, kilka kilome-
trów dalej, na poziomie 320 me-
trów w kopalni Guido zagrają ze-
społy Oberschlesien (6 kwietnia) 
oraz Create (7 kwietnia), a w  ra-
mach cyklu „Muzyka na poziomie” 
wystąpią: Jelonek (14 kwietnia), 
Bednarek Band (28 kwietnia), 
Tango Polaco (12 maja) oraz Dick 
for Dick (25 maja). W repertuarze 
kopalni znajdą się też imprezy ka-
baretowe i teatralne.

PRZYBYSZ AWDIEJEW

Kwiecień w Tarnowskich Gó-
rach będzie stał pod znakiem 

25 maja w Filharmonii Czę-
stochowskiej wybierzemy się 
w  świat poezji Agnieszki Osiec-
kiej – Iza Połońska i Leszek Koło-
dziejski z towarzyszeniem Orkie-
stry Symfonicznej pod dyrekcją 
Adama Klocka wykonają dla nas 
wybrane utwory z repertuaru po-
etki. Mimo że sezon w filharmo-
nii zakończy Marcin Wyrostek 
koncertem „Pollac” 13 czerwca 
o godzinie 19.00, to sześć dni 
wcześniej rozpocznie się 14. Hot 
Jazz Spring Częstochowa. Na 
scenach filharmonicznej sali 
koncertowej oraz jazzowego klu-
bu Five OʼClock zaprezentują się: 
Tcha Limberger, Scott Hamilton, 
Boney Fields,   Abi Wallenstein   
oraz Black International Gospel 
Singers, a dla młodzieży odbędą 
się koncerty przybliżające histo-
rię jazzu pt. „Spotkanie w Nowym 
Orleanie”.

NIEZWYKŁY POZIOM KULTURY

Można mieć niski bądź wysoki 
poziom kultury... Wyjątkiem jest 
Zabrze, które ma oba rodzaje 
poziomów. Jednym z  nich jest 
wznoszący się na kilkanaście 
metrów Dom Muzyki i  Tańca, 
a  drugim znajdująca się 320 
metrów pod ziemią scena ko-
palni Guido. Na obu poziomach 
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Wiosenny kwartał 2018 roku 
zapowiada się na Śląsku bo-
gato i  różnorodnie muzycznie. 
Każdy meloman bez problemu 
znajdzie coś dla siebie. Szcze-
gólnie miłośnicy muzyki kla-
sycznej będą mogli przebierać 
w ofertach wydarzeń: królować 
będą niezmiennie Filharmonia 
Śląska i NOSPR, choć nie za-
braknie niespodzianek.
Poniżej wybór najlepszych za-
powiedzi dla wszystkich melo-
manów.
Miłośnicy ciężkich brzmień na 
pewno wybiorą się do katowic-
kiego Spodka już 7 kwietnia, 
gdzie drugi raz z rzędu po re-
aktywacji odbędzie się festiwal 
Metalmania z zespołami Em-
peror, Napalm Death, Deströyer 
666 czy Kat & Roman Kostrzew-
ski jako gwiazdami. 
Ci, dla których całodniowe świę-
to muzyki metalowej okaże się 
niewystarczające, powinni sku-
sić się na wycieczkę do Zabrza 
dzień później – tam czekać na 
nich będzie cover band Scre-
am Inc., który zagra utwory ze-
społu Metallica wraz z odeską 
orkiestrą Hardy. Warto dodać, 
że amerykańska grupa uznała 
zespół za godnego ich imitatora, 
co potwierdza jakość zapowie-
dzianego wydarzenia. 
Poszukiwacze tajemniczości 
powinni wybrać się na koncert 

zespołów Batushka i Obscure 
Sphinx w katowickim Mega Clu-
bie 20 kwietnia – taki duet na 
pewno zaspokoi ich pragnienia. 
W tym samym klubie 10 czerw-
ca zagra kultowy Exodus – thra-
sh metal z najwyższej półki za-
pewniony.
Spodek powróci trzy dni później 
jako arena dla dwóch wielkich 
legend: thrashowy Megadeth 
otworzy koncert kultowego Ju-
das Priest – para legend na jed-
nej scenie nie zdarza się często, 
dlatego warto wybrać się i po-
słuchać na żywo takich klasy-
ków jak „Symphony of Destruc-
tion” czy „Breaking the Law”. 

Jeśli aranżacje na instrumen-
ty klasyczne (acz nie zawsze 
w klasycznej formie) to muzyka 
na Wasze serce (i uszy), to rów-
nież nie będziecie narzekać.
W NOSPR spotkamy się z To-
maszem Stańko i jego New York 
Quartet już 8 kwietnia, jednak to 
projekt Doroty Miśkiewicz pod na-
zwą Piano.pl (28 kwietnia) zapo-
wiada się nietuzinkowo – i to nie 
tylko pod względem liczby wyko-
nawców. „Dorota Miśkiewicz chce 
złożyć hołd polskiej pianistyce. 
Fortepian to polska specjalność, 
spośród wielu doskonałych mu-
zyków to właśnie pianiści wiodą w 
Polsce prym” – opis wydarzenia 
puentuje koncert. Poza pomysło-

dawczynią wśród wykonawców 
znajdą się tacy artyści, jak Grze-
gorz Turnau, Leszek Możdżer, pro-
jekt Lutosławski Piano Duo oraz 
Atom String Quartet. 
Najbardziej zróżnicowany re-
pertuar jednak ma do zapropo-
nowania Filharmonia Śląska. 
Poza klasycznymi wydarzenia-
mi (m.in. koncerty dyplomantów 
POSM w Katowicach i Bytomiu, 
koncerty familijne i imprezy wy-
jazdowe w Cieszynie i Sosnow-
cu) zdecydowanie wyróżniają 
się dwa koncerty.
13 maja Preludium do Popołudnia 
fauna Debussyʼego oraz scherzo 
Uczeń czarnoksiężnika Dukasa 
i  inne utwory zagra Orkiestra 
Symfoniczna & chór smartfonów 
pod batutą Leszka Sojki (dyrygent 
orkiestry) i Pierreʼa Basseryʼego 
(dyrygent chóru smartfonów). Nie 
można tego przegapić!
Podobnie z recitalem Artura An-
drusa, który zaprezentuje swój 
dorobek kabaretowy symfo-
nicznie 22 czerwca. Śmiech do 
łez przećwiczyć możemy wcze-
śniej, gdyż Tarnowskie Góry 
odwiedzi Grupa MoCarta, która 
będzie świętować ćwierć wieku 
na scenie już 22 kwietnia.
Z takimi wydarzeniami można 
tanecznym krokiem wejść w fe-
stiwalowe lato – a w naszym 
województwie zapowiada się 
ono jak zwykle interesująco.

KWIECIEŃ

Metalmania 2018 
7 kwietnia, Katowice
Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek

Sorry Boys 
7 kwietnia, P23

Tomasz Stańko 
New York Quartet 
8 kwietnia, Katowice
NOSPR

Scream Inc. – muzyka 
zespołu Metallica symfonicznie 
+ orkiestra Hardy z Odessy 
8 kwietnia, Zabrze
Dom Muzyki i Tańca

Kult Akustik 2018 
12 kwietnia, Katowice
Sala koncertowa Miasta Ogrodów

2. Koncert Muzyki Filmowej 
18 kwietnia, Katowice 
Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek

Batushka, Obscure Sphinx 
20 kwietnia, Katowice
Mega Club

Grupa MoCarta 
i przyjaciele – 25 lat razem 
22 kwietnia, Zabrze
Dom Muzyki i Tańca

The Australian Pink 
Floyd Show
26 kwietnia, Katowice
Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek

Piano.pl – Turnau – Możdżer 
– Miśkiewicz D. – Miśkiewicz H. 
– Wasilewski – Jagodziński – 
Atom String Quartet – Nahorny 
– Hołownia – Orzechowski – 
Wania – Lutosławski Piano Duo 
– Kałwak – Tokaj 
28 kwietnia, Katowice
NOSPR

MAJ

Muzyczna oprawa Mszy 
Świętej za Ojczyznę 
3 maja, Katowice
Archikatedra Chrystusa Króla

Orkiestra Symfoniczna & 
chór smartfonów
13 maja, Katowice
Filharmonia Śląska im. Henryka 
Mikołaja Góreckiego

Koncert z okazji urodzin 
Jana Kiepury 
16 maja, Sosnowiec
Sala Widowiskowo-Koncertowa Muza

Ewa Poranek

BRZMIENIE REGIONU | 

Alena Baeva & Złota 
batuta X MKD
25 maja, Katowice
Filharmonia Śląska im. Henryka 
Mikołaja Góreckiego

Karol Stryja in Memoriam 
27 maja, Cieszyn
kościół Jezusowy

A State of Trance 850 
30 maja, Gliwice
Hala Widowiskowo-Sportowa

CZERWIEC

Camel 
3 czerwca, Zabrze
Dom Muzyki i Tańca

Exodus 
10 czerwca, Katowice
Mega Club

Judas Priest, Megadeth 
13 czerwca, Katowice
Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek

Artur Andrus Symfonicznie 
22 czerwca, Katowice
Filharmonia Śląska

Tauron Nowa Muzyka 2018 
28 czerwca – 1 lipca, Katowice
Strefa Kultury

WYBRANE WYDARZENIA MUZYCZNE:
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głosowanie: czerwiec 2018 r.

ŚLĄSKI WAWRZYN 
LITERACKI
Biblioteka Śląska, 
pl. Rady Europy 1, Katowice, 
informacja biblioteczna: 
32 20 83 740, 
info@bs.katowice.pl

W Bibliotece Śląskiej w 1999 roku powo-
łano Klub Dobrej Książki i ustanowiono 
nagrodę – Śląski Wawrzyn Literacki. 
Każdego miesiąca cenione autorytety 
nominują publikacje godne polecenia, 
co pozwala dostrzec i poznać współ-
czesne utwory literackie ważne dla pol-
skiej kultury. W czerwcu rozpoczynamy 
głosowanie na najlepszą książkę 2017 
roku. W holu głównym Biblioteki Śląskiej 
można obejrzeć wystawę prezentującą 
wszystkie nominowane publikacje i prze-
bieg spotkań Klubu Dobrej Książki. Obok 
ekspozycji umieszczono urnę oraz karty 
do głosowania. Wybór książki, która zo-
stanie uhonorowana Śląskim Wawrzy-
nem Literackim, należy do czytelników 
oddających głos w plebiscycie. Szczegó-
łowe informacje zostaną zamieszczone 
na stronie Biblioteki Śląskiej – 
www.bs.katowice.pl. Serdecznie zapra-
szamy do udziału w głosowaniu. Roz-
strzygnięcie plebiscytu czytelników wraz 
z uroczystym wręczeniem nagrody na-
stąpi we wrześniu.

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA w Katowicach 

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

kwiecień–czerwiec 2018 r.

POKAZ SZTUKI PAR 
PAULINA WALCZAK-HAŃDEREK 
I GRZEGORZ HAŃDEREK

Dom Oświatowy BŚ, ul. Francuska 12, 
Katowice, tel. 32 255 43 21, 
domoswiatowy@bs.katowice.pl

Cykl wystaw w Galerii Intymnej poświęco-
ny twórczości artystek i artystów działają-
cych na Śląsku. Włączając się w dyskurs 
dotyczący roli mężczyzny i kobiety, przed-
stawimy prace współczesnych twórców, 
którzy mają odmienne wizje artystyczne, 
a dzielą pracownię i życie osobiste.

POKAZ SZTUKI PAR

styczeń–marzec 2018 r.

Joanna Heyda-Rumin 

i Krzysztof Rumin 

kwiecień–czerwiec 2018 r.

Paulina Walczak-Hańderek 

i Grzegorz Hańderek

10 i 12 kwietnia 2018 r. | g. 12.00

TWORZENIE PREZENTACJI 
MULTIMEDIALNYCH 
W PROGRAMIE POWERPOINT

Dział Integracyjno-Biblioterapeutyczny BŚ, 
ul. Ligonia 7, Katowice
tel. 32 251 42 21 wew. 233, 234, 
biblioterapeutyczny@bs.katowice.pl

Warsztaty komputerowe 
skierowane do seniorów. 
Na spotkania obowiązują zapisy 
pod numerem telefonu 
32 251 42 21 wew. 233, 234. 

(liczba miejsc ograniczona)
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 FILHARMONIA ŚLĄSKA w Katowicach

Na 20 kwietnia zaplanowano ostat-
ni z  koncertów towarzyszących ubie-
głorocznemu konkursowi. Kalendarz 
maestro Modestasa Pitrėnasa, obecnie 
szefa Litewskiej Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej, nie pozwalał na termin 
wcześniejszy. W 2003 roku, na VII MKD 
im. Grzegorza Fitelberga zdobył złoty 
medal i I nagrodę (ex aequo z Serbem 
Aleksandarem Markoviciem). W  wieczo-
rze „Mistrzowskie interpretacje” wystąpi 
wraz z Tomaszem Strahlem. Znakomity 
wiolonczelista kilkakrotnie z filharmoni-
kami nagrywał, a na kilku naszych turnie-
jach młodych mistrzów batuty był solistą 
w etapie, którego program przewidywał 
wykonania koncertów. 
W mistrzowskich interpretacjach Mode-
stasa Pitrėnasa, Tomasza Strahla i fi l-
harmonicznych symfoników usłyszymy 
Koncert wiolonczelowy h-moll Antonína 
Dvořáka i IV Symfonię Es-dur „Romantycz-
ną” Antona Brucknera. Dzieło czeskiego 
kompozytora przez wielu uważane jest 
za najpiękniejszy koncert na wiolonczelę, 
bardzo emocjonalny i obfi tujący w łatwe 
do zapamiętania melodie. Romantyzm  
symfonii Antona Brucknera świetnie odda-
ją magiczny początek z rogiem na tle ci-
cho drżących smyczków, senna procesja z 
części drugiej, żywiołowy galop w scherzu 
oraz groźne crescendo fi nału.

„Oda do radości i najlepszy Polak X MKD” – to ty-
tuł filharmonicznego koncertu, który odbędzie się 
18  maja. W programie – poprzedzona symfonicz-
nym poematem Zygmunta Noskowskiego „Step” – 
IX Symfonia d-moll Ludwiga van Beethovena z prze-
bojową „Odą do radości”, która stała się hymnem 
Unii Europejskiej. Z Orkiestrą Symfoniczną i  przy-
gotowanym przez Jarosława Wolanina Chórem 
Filharmonii Śląskiej wykonają ją: Katarzyna Syguła, 
sopran, Aleksandra Opała, mezzosopran, Tomasz 
Dziwisz, tenor, i Dominik Opaliński, bas. Za pulpitem 
dyrygenta stanie najlepszy Polak w ubiegłorocznym 
katowickim konkursie – Marek Wroniszewski. 

Tydzień później, 25 maja, czeka nas koncert „Pod Zło-
tą batutą”. Na zamknięcie 73. sezonu artystycznego 
fi lharmoników z dyrygenckiego podium poprowadzi 
triumfator ubiegłorocznego konkursu – Su-Han Yang 
z Tajwanu. Partię solową w Koncercie skrzypcowym 
D-dur Piotra Czajkowskiego wykona Alena Baeva – 
zwyciężczyni II Międzynarodowego Konkursu im. Ta-
deusza Wrońskiego w Warszawie (2000), triumfator-
ka XII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego 
im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (2001) i zdo-
bywczyni Grand Prix II Międzynarodowego Konkursu 
im. Niccolò Paganiniego w Moskwie wraz z nagrodą 
specjalną – na rok do dyspozycji skrzypce Stradiva-
riego z 1723 roku, na których grał również Henryk Wie-
niawski (2004). W drugiej części koncertu – VI Symfo-
nia h-moll „Patetyczna” Piotra Czajkowskiego. Mocny 
akord na ofi cjalny fi nał sezonu, ale fi lharmonicy muzy-
kować będą i w czerwcu.

Organizatorzy zeszłorocznego, 
jubileuszowego X Międzynarodowego 
Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza 
Fitelberga już odetchnęli i do niego… 
wracają. Marcowe koncerty w Katowicach 
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus pod 
dyrekcją Bar Avni, zdobywczyni drugiej 
nagrody konkursowej orkiestry, oraz 
jurora, maestro Marka Pijarowskiego 
rozpoczęły serię wiosennych spotkań 
z mistrzami batuty.| foto: Wojciech Mateusiak
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FESTIWAL „ŚLŌNSKI SZWŌNG”, 
CZYLI REGIONALNY ROZBIEG 
PRZED WIOSNĄ!

Czas trwania festiwalu: 14.03–10.04.2018 r.

To całkowicie nowy projekt w ofercie 
Muzeum Górnośląskiego – pierwsze 
tego rodzaju zakrojone na tak sze-
roką skalę przedsięwzięcie będzie 
swoistym świętem Górnego Śląska, 
mającym na celu zapoznanie więk-
szego grona odbiorców z barwną, 
ale i w ostatnim czasie coraz mod-
niejszą kulturą i tradycją regionu, 
zarówno w warstwie etnograficznej, 
wizualnej, jak i muzycznej. Tytułowy 
„szwōng” to rozbieg i działanie wyko-
nane z impetem. Przez prawie cały 
miesiąc – od 14 marca do 10  kwiet-
nia – w Muzeum Górnośląskim 
będziemy wskazywali na ciekawe, 
nowe i gryfne inicjatywy w naszym 
otoczeniu. „Ślōnski szwōng” będzie 
okazją do uczestniczenia w koncer-
tach, wystawach, licznych warszta-
tach i zabawach rodzinnych. Złożą 
się nań  tematy: „Nabożny” i „Szy-
kowny”, którymi zakończymy ten 
wyjątkowy festiwal ethnomuzealny.

„Nabożny tydzień” spędzimy pod 
znakiem tradycji wielkanocnej. Bę-
dzie to okazja i do zadumy, i do ra-

dosnego świętowania oraz wspólnej 
zabawy w gronie przyjaciół i rodziny. 
Szczególnym wydarzeniem będzie 
specjalna wystawa prezentująca 
temat Pasji w sztuce ludowej. Ale 
zaprosimy też do wspólnego rodzin-
nego świętowania w muzealnym 
ogrodzie w Poniedziałek Wielka-
nocny: poszukamy wielkanocnego 
zajączka i wysłuchamy koncertu Ze-
społu Pieśni i Tańca „Siemianowice”.

W czasie „Szykownego tygodnia” 
pokażemy, jak tradycja oddziałuje na 
współczesne projektowanie i modę. 
Rozpoczniemy od dyskusji o mo-
dzie śląskiej z Barbarą Szmatloch, 
wykonamy oryginalne śląskie torby. 
Zaprezentujemy też kolekcje firm 
czerpiących ze śląskiej tradycji. 
W  trakcie wykładu dr Anny Kmity 
czy spotkania z dr hab. Irmą Koziną 
i dr Zofią Oslislo-Piekarską poruszo-
na zostanie także kwestia projekto-
wania opartego na motywach regio-
nalnych, czerpiącego z lokalnego 
dziedzictwa. Festiwal zakończy kon-
cert zespołu Chwila Nieuwagi.

2/2018

MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE w Bytomiu 
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WYSTAWY CZASOWE 

PEJZAŻ GÓRNOŚLĄSKI
W GRAFICE ANTONIEGO HALLORA 
Z OKRESU MŁODOŚCI 
do 31maja 2018 r.

ZWIERZĘTA NA WSI
EKSPOZYCJA PRZYRODNICZA 
do 31 maja 2018 r.

OSKAR KOLBERG (1814–1890)
KOMPOZYTOR, FOLKLORYSTA, 
ETNOGRAF – wystawa planszowa
10 czerwca – październik 2018 r.

SIELSKIE KLIMATY 2017
WYSTAWA POPLENEROWA 
10 czerwca - grudzień 2018 r.

KONFERENCJA NAUKOWA
MIESZKAŃCY GÓRNOŚLĄSKICH 
WSI W OBLICZU ZAKOŃCZENIA 
I WOJNY ŚWIATOWEJ I ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

14 czerwca 2018 r.

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

MUZEUM GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY w Chorzowie

2/2018

Muzeum GPE 
zaprasza

WARSZTATY WIKLINIARSKIE 
Zapraszamy na warsztaty wikliniarskie 
dla dorosłych. Zajęcia odbywać się będą 
w każdą sobotę kwietnia od godziny 
10.00. Koszt zajęć 50 zł/miesiąc.
Pierwsze zajęcia gratis (możliwość 
bezkosztowej rezygnacji).

KOŁO MAŁEGO ETNOGRAFA 
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci 
w wieku od 6 do 12 lat na spotkania 
Koła Małego Etnografa. W każdą trzecią 
sobotę miesiąca od godz. 11.00 do 12.30 
dzieci będą brały udział w różnorodnych 
zajęciach związanych ze śląską kulturą 
ludową. Koszt pojedynczych zajęć 10 zł. 

Planowana tematyka zajęć:
21 kwietnia | Wstążki Malowane – 
o zdobnictwie stroju śląskiego oraz 
wizyta w wirtualnej szafi e. 
19 maja | Z Marysią i Jankiem przez 
wieś – życie i zabawy dzieci na wsi.
16 czerwca | Legendy o młynie 
i wiatraku oraz zwiedzanie wystawy 
młynarskiej.

IMPREZY PLENEROWE | MAJ – CZERWIEC

1 maja | ŚLĄSKIE GODY   
Impreza organizowana przez Związek Górnośląski 
oraz Chorzowskie Centrum Kultury. 
Odpust, uroczysta Msza Święta.

13 maja | DZIEŃ RZEMIOSŁA/ PREINDUSTRIADA   
Prezentacja dawnych rzemiosł m.in.: garncarstwa, wikliniarstwa, 
tkactwa, snycerstwa, kowalstwa. Pokazy dawnych prac 
domowych m.in.: ubijania masła w maselnicy, prania 
na tarze, maglowania. Impreza organizowana we współpracy 
z partnerami, wpisującymi się w ideę preIndustriady. 

19/20 maja | NOC MUZEÓW   
Motywem przewodnim Nocy Muzeów będzie 
„Zmierzch na wsi”. Prezentacje zwyczajów związanych 
z zakończeniem dnia, połączone z magicznym światem 
śląskich podań. 

2–3 czerwca | ZJAZD RYCERSTWA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO   
Impreza organizowana przez Miasto Chorzów 
i Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców, 
w ramach  „Dni Chorzowa”.  Udział wezmą bractwa 
z całej Polski. Turnieje, szranki i pokazy. 

10 czerwca | DZIEŃ DZIECKA   
dziecięce zabawy na wiejskim podwórku
Występy dziecięcych zespołów, zabawy i gry wiejskie. 
Opowieści o życiu wiejskich dzieci, ich codziennych 
obowiązkach i rozrywkach. 

23 czerwca | NOC ŚW. JANA   
Święto ognia, wody i ziół. Sobótkowa zabawa 
w najkrótszą noc w roku, z prezentacją typowych dla 
tego święta zwyczajów, m.in. szukania kwiatu paproci, 
puszczania wianków.

30 czerwca – 1 lipca | II FESTIWAL PIEŚNI WĘDROWNYCH 
Przybliżenie tradycji związanych z tematyką dziadów 
wędrownych (wędrownych żebraków) i pieśnią 
dziadowską - religijną i moralizatorską. 
Spektakle, pokazy kuglarskie, jarmarczne teatry.

CYKL DOBRANOCKA W SKANSENIE
Spotkania odbywają się:
kwiecień | sobota, godz. 15.00
maj-czerwiec | sobota, godz. 17.00

ZAPRASZAMY NA NOWE ZAJĘCIA I WARSZTATY 
PRZEZNACZONE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Zapisy w dziale edukacji  
tel. 032 241 07 18 (wew. 204)
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MUZEUM HISTORYCZNE w Bielsku-Białej

19 maja – 31 grudnia 2018 r.

NIEPODLEGŁA 
OD CZYTELNI POLSKIEJ DO 
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Zamek książąt Sułkowskich
ul. Wzgórze 16

Wystawa wpisuje się w uroczystości rocz-
nicowe związane ze 100-leciem odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Na ekspozycji 
zostaną zaprezentowane polonika z  cza-
sów austriackich, eksponaty związane 
z  burzliwymi dziejami Wielkiej Wojny oraz 
czasem przemian politycznych i oczekiwa-
nia na plebiscyt do  1920 roku. Zwiedzający 
będą mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć 
eksponaty ze zbiorów Muzeum Historycz-
nego w Bielsku-Białej, które na co dzień nie 
są prezentowane na stałej wystawie.
W pierwszej sali wystawy widz rozpocz-
nie podróż w czasie od historii działalności 
Czytelni Polskiej w Białej i Domu Polskiego 
w  Bielsku oraz polskich organizacji w  cza-
sach austriackich. W kolejnej sali, gdzie będą 
eksponaty z czasów I wojny światowej, mia-
sta Bielsko i Biała zaprezentowane będą jako 
miasta szpitali wojskowych i uchodźców 
z Galicji. Nie zabraknie lokalnych pamiątek 
związanych z wymarszem ochotników bial-
skich do Legionów Polskich. Tematyka legio-
nowa zaprowadzi zwiedzających do trzeciej 
sali, gdzie obejrzą eksponaty związane z od-
zyskaniem niepodległości przez Polskę oraz 
przyłączeniem Bielska wraz ze Śląskiem Cie-
szyńskim do II Rzeczpospolitej.

Muzeum w Gliwicach | ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice | tel. 32 231 08 54 | info@muzeum.gliwice.pl

MUZEUM w Gliwicach

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich
Gliwice, ul. Księcia J. Poniatowskiego 14

cykl wykładów SZLAKIEM ŻYDOWSKICH ŚWIATÓW 
NA GÓRNYM ŚLĄSKU 
12 kwietnia 2018 | godz. 18.00   
Zabrze, Hindenburg OS./ Zabrze.
10 maja 2018 | godz. 18.00     
Gleiwitz/ Gliwice.
7 czerwca | godz. 18.00
Kattowitz/ Katowice.

cykl wykładów SPOTKANIA Z KRESAMI 
RZECZPOSPOLITEJ
14 kwietnia 2018 | godz. 15.00   
Drohobycz – miasto artystów, bankierów i adwokatów.
26 maja 2018 | godz. 15.00   
Historia Cmentarza Janowskiego we Lwowie.

oprowadzanie kuratorskie po wystawie 
ŻYCIE PRZECHOWANE MIESZKAŃCY GÓRNEGO 
ŚLĄSKA I ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO Z POMOCĄ 
ŻYDOM W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
21 kwietnia 2018 | godz. 16.00  
12 maja 2018 | godz. 12.00
16 czerwca 2018 | godz. 12.00 | 26.05.18 Śląsk 
na co dzień indywidualni 28.06.18 Wszechnica PAU

cykl wykładów OD MOJŻESZA MAJMONIDESA 
DO HANNAH ARENDT WIELKIE POSTACIE 
ŻYDOWSKIEJ RELIGII, FILOZOFII I POLITYKI

26 kwietnia 2018 | godz. 18.00    
Włodzimierz Żabotyński: niepodległość ponad wszystko.
24 maja 2018 | godz. 18.00    
Gershom Scholem: kabała – pieśń o żydowskiej duszy.
14 czerwca | godz. 18.00
Hannah Arendt: banalność zła – człowiek a myślenie.

26 lutego – 31 sierpnia 2018 r.

ŻYCIE PRZECHOWANE
MIESZKAŃCY GÓRNEGO ŚLĄSKA I ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO 
Z POMOCĄ ŻYDOM W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
Wystawa przedstawia losy mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia 
Dąbrowskiego, którzy dzięki swoim wyborom i czynom na zawsze 
zostali utrwaleni na najświatlejszych kartach naszej historii. Wielu 
z nich wyróżniono Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, 
niektórym przyznano go dopiero pośmiertnie. Przechowujmy pa-
mięć o tych, którzy w nieludzkich czasach przechowali życie innych.

Willa Caro
Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a

cykl wykładów ARTEFAKTY Z NIEPODLEGŁĄ W TLE
7 kwietnia 2018 | godz. 16.00   
Architektura Polski niepodległej – główne nurty 
lat międzywojennych.
5 maja 2018 | godz. 16.00     
Antoni Wiwulski architekt i rzeźbiarz - obrońca Wilna.
10 czerwca 2018 | godz. 16.00
Kościuszko – artysta.

cykl wykładów SZTUKA WSPÓŁCZESNA 
POZA DOBREM I ZŁEM 
12 kwietnia 2018 | godz. 17.00
Gracze i killjoy’e – w co i z kim gra współczesny świat sztuki?
17 maja 2018 | godz. 17.00   
Odbiorca sztuki jako krytyk – w kierunku krytyki etycznej.

20 kwietnia 2018 | godz. 17.00   
Wernisaż wystawy KSIĄDZ DR JOHANNES 
CHRZĄSZCZ GÓRNOŚLĄSKI KAPŁAN I HISTORYK
11 maja 2018 | godz. 17.00   
Panel dyskusyjny poświęcony postaci księdza 
Johannesa Chrząszcza.

cykl wykładów LAUR DLA NIEPODLEGŁEJ
21 kwietnia 2018 | godz. 16.00
Mamy wreszcie wymarzone państwo? 
Problemy i sukcesy II Rzeczpospolitej.
12 maja 2018 | godz. 16.00    
Józef Piłsudski – ukochany wódz?
9 czerwca 2018 | godz. 16.00  
Piłsudski – Dmowski, dwie wizje państwa.

27 kwietnia 2018 | godz. 17.00     
Otwarcie wystawy: BARWNY ŚWIAT WIELU FORM
SZKŁO ARTYSTYCZNE I UŻYTKOWE Z HUTY W ZĄBKOWICACH

więcej informacji 
www.muzeum.bielsko.pl
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23 czerwca – 30 września 2018 r.

 PERSPEKTYWA 
WIEKU DOJRZEWANIA 
SZAPOCZNIKOW – WRÓBLEWSKI – WAJDA

9 lutego – 22 kwietnia 2018 r.
kurator wystawy: Anda Rottenberg

Wystawa „Perspektywa wieku dojrzewania” za-
prezentuje twórczość trojga przedstawicieli po-
kolenia „zarażonych wojną”: malarza Andrzeja 
Wróblewskiego (1927–1957), rzeźbiarki Aliny 
Szapocznikow (1926–1973) i reżysera Andrzeja 
Wajdy (1926–2017). Łączy ich nie tylko zbliżona 
data urodzenia i wczesna utrata ojca, ale też po-
dobieństwo doświadczeń związanych z miejscem 
i czasem dojrzewania: okresem II wojny świato-
wej w okupowanej Polsce. To, czego byli uczest-
nikami i świadkami, naznaczyło w sposób bardzo 
szczególny zarówno ich życie, jak i twórczość.

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

więcej informacji 
www.muzeumslaskie.pl

nością, otrzymamy bardzo szczegól-
ny, „wojenny syndrom pokwitania”. 

Nowe odczytywanie twórczości Aliny 
Szapocznikow i Andrzeja Wróblew-
skiego trwa od kilkunastu lat, ich 
nazwiska są też coraz lepiej znane 
w świecie. Filmy Andrzeja Wajdy cie-
szą się popularnością na całym świe-
cie od półwiecza. Jednak zebranie na 
jednej wystawie dzieł trojga artystów 
odbędzie się po raz pierwszy. Jej za-
mysł ogniskuje się na jednoczącym 
czynniku, określonym jako „perspek-
tywa wieku dojrzewania”. Taki punkt 
widzenia stwarza szansę na rewizję 
dotychczasowego podejścia do wielu 
dzieł, ich ponowne odczytanie i zrein-
terpretowanie. 

Na wystawę złoży się około 70 prac 
rzeźbiarskich i rysunków Aliny Sza-
pocznikow oraz tyle samo obrazów, 
gwaszy, monotypii i rysunków An-
drzeja Wróblewskiego. Dzieło Andrze-
ja Wajdy zostanie zaprezentowane 
przez szkice do scenopisów, plakaty, 
fotosy i fragmenty jego 14 fi lmów 
z  lat 1955–2016. Uzupełnieniem wy-
stawy będą projekcje fi lmów o Sza-
pocznikow, Wróblewskim i Wajdzie 
oraz archiwalnego fi lmu z przedsta-
wienia Akropolis Jerzego Grotowskie-
go i Józefa Szajny z roku 1962. Wy-
stawie towarzyszyć będzie katalog 
w  dwóch wersjach językowych: pol-
skiej i angielskiej. 

Literatura badająca i komentująca 
utwory w najrozmaitszy sposób na-
wiązujące do traumy i pamięci II woj-
ny światowej jest z roku na rok ob-
szerniejsza i zapewne wykracza już 
poza liczbę powstałych na ten temat 
dzieł – aczkolwiek każdego roku ich 
również przybywa. Kolejne pokolenia 
twórców wskazują na nowe aspekty 
tej tematyki i sięgają po coraz to inne 
formy mające odświeżyć i wyostrzyć 
zatartą przez dziesiątki lat zbiorową 
pamięć. Również kolejne pokolenia 
badaczy wracają do powszechnie roz-
poznanych dzieł, by wydobyć z nich 
pominięte dotąd aspekty. Jednym 
z nich jest dotychczas nieuwzględnia-
ny w opracowaniach teoretycznych 
i  na wystawach, wspólny dla niema-
łej grupy twórców czynnik związany 
z bardzo szczególnym okresem życia, 
w jakim zastały ich działania wojen-
ne, czyli z pokwitaniem.

Okres ten jest sam w sobie postrze-
gany jako traumatyczny, a w szcze-
gólnych okolicznościach, wynika-
jących z życia rodzinnego, relacji 
z grupą rówieśniczą, systemu eduka-
cji oraz okoliczności, w jakich prze-
biega inicjacja seksualna, może mieć 
decydujący wpływ na przebieg całe-
go dalszego życia. Jeśli do tych kilku 
zmiennych dodamy dodatkowe czyn-
niki, takie jak śmierć jednego z rodzi-
ców i obcowanie z okrucieństwem 
wojny, jej demoralizacją i obscenicz-

MUZEUM ŚLĄSKIE w Katowicach

2/2018
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MUZEUM ZAMKOWE w Pszczynie

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

więcej informacji 
www.zamek-pszczyna.pl
Facebook

Od kilku lat zwiedzający mogą też 
podziwiać użytkowane przez 
muzeum odrestaurowane Staj-

nie Książęce, należące niegdyś do kom-
pleksu zamkowego. W ich skład, prócz 
powstałych w XIX wieku stajni, wcho-
dzą także pochodząca z tego samego 
okresu wozownia, młyn oraz garaże 
z początku XX wieku. Dziś mieszczą 
się w nich wystawy stałe: „Na łów, na 
łów, towarzyszu mój!” – ekspozycja 
poświęcona lasom pszczyńskim, polo-
waniom oraz personelowi łowieckiemu, 
prezentująca broń myśliwską, trofea, 
archiwalne fotografie i dokumenty, jak 
i wystawy czasowe. Już 26 kwietnia 

zostanie otwarta nowa wystawa cza-
sowa pt. „Orzeł czarny. Orzeł biały. 
Pszczyna 1914–1922. W 100-lecie 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści”. Celem wystawy jest zaprezento-
wanie szerszej publiczności przemian 
polityczno-społecznych, jakie nastąpiły 
na Górnym Śląsku w wyniku I wojny 
światowej, powstań śląskich i plebiscy-
tu, poprzez pryzmat losów książąt psz-
czyńskich i mieszkańców ziemi psz-
czyńskiej. Zawierających się w okresie 
od czasów cesarstwa niemieckiego po 
włączenie do II Rzeczypospolitej. Na 
wystawie wykorzystane zostaną obiek-
ty pochodzące ze zbiorów Muzeum 

ważny ośrodek życia kulturalnego i na-
ukowego regionu. 

Muzeum w swojej szeroko zakrojonej 
działalności posiada również ciekawą 
propozycję dla miłośników historii. Są 
to comiesięczne  spotkania pt. „Stu-
dium Muzealne”. 
Wykłady poświęcone są dziejom zam-
ku i regionu, architekturze i terminolo-
gii historii sztuki, a także ekspozycjom 
i kolekcjom muzealnym. Odbywające 
się zwykle w przedostatni lub ostatni 
czwartek miesiąca spotkania prowa-
dzone są przez pracowników muzeum 
oraz zaproszonych gości – specjali-
stów zajmujących się historią, sztuką 
i muzealnictwem oraz innymi aspekta-
mi życia w minionych wiekach. 

Wachlarz oferty proponowanej przez 
muzeum jest ciągle poszerzany, aby 
zadowolić gusta nawet najbardziej 
wymagających odbiorców. Każdy 
znajdzie tu coś dla siebie.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia 
naszej strony internetowej oraz Fa-
cebooka, gdzie znajdziecie szczegóły 
wydarzeń, a także wiele ciekawostek 
dotyczących naszego muzeum.

Muzeum Zamkowe w Pszczynie 
to unikatowe miejsce na mapie 
Polski. Urzeka autentyzmem, 
przenosząc widza w klimat 
arystokratycznej rezydencji 
z przełomu XIX i XX wieku, 
której wygląd nie zmienił się 
po dziś dzień.  

Zamkowego w Pszczynie i Archiwum 
Państwowego w Katowicach, oddział 
w Pszczynie oraz z  kilkunastu innych 
muzeów, instytucji i kolekcji prywat-
nych z kraju i zagranicy, a także mate-
riały multimedialne: archiwalne filmy 
z Eye Film Institute w Holandii, Imperial 
War Museum w Londynie, CriticalPast 
w  Reston, USA, Filmoteki Narodowej 
w Warszawie. 

Kolejna wystawa czasowa zaplano-
wana jest na 13 czerwca. Zostaną na 
niej zaprezentowane stroje z prywat-
nej kolekcji Piotra Szaradowskiego, 
historyka sztuki i autora książki Fran-
cja elegancja. Z historii haute coutu-
re. Towarzyszyć i dopełniać je będą 
obiekty ze zbiorów Muzeum Zamko-
wego w Pszczynie, w tym takie, które 
na co dzień nie były udostępnione dla 
zwiedzających. Na przykładzie suk-
ni z  paryskich domów mody, ale też 
ubiorów awangardowych japońskich 
projektantów ekspozycja ukaże szereg 
inspiracji, znaczeń i odniesień, do ja-
kich dochodzi w trakcie projektowania 
kolekcji mody. 
Od lat placówka prowadzi bogatą dzia-
łalność kulturalną, naukową, wydawni-
czą oraz popularyzatorską, stanowiąc 
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PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA w Dąbrowie GórniczejOPERA ŚLĄSKA w Bytomiu

więcej informacji 
www.opera-slaska.pl

więcej informacji 
www.palac.art.pl

Historia tragicznej miłości śpiewacz-
ki i  malarza wplątanych w tryby 
polityki i historii oraz jedne z naj-

piękniejszych arii operowych – „Tosca” 
Giacomo Pucciniego rozpocznie kwiecień 
w Operze Śląskiej. Spektakl zostanie za-
prezentowany w Poniedziałek Wielkanocny 
(2 kwietnia). W kwietniu na deskach Opery 
Śląskiej zagości jedna z najpiękniejszych 
oper Giuseppe Verdiego „Aida” – 22 kwiet-
nia w spektaklu wystąpi gościnnie znako-
mita Małgorzata Walewska. Na bytomskiej 
scenie nie zabraknie także propozycji ope-
retkowych, takich jak „Zemsta nietoperza” 
Johanna Straussa. To jedno z najbardziej 
znanych dzieł wiedeńskiego kompozytora 
opowiada o przygodach sympatycznego 
hulaki Gabriela von Eisensteina, który przed 
pójściem do więzienia udaje się na bal. Nie 
wie jednak, że to pułapka zastawiona na 
niego przez przyjaciela, co – jak to w ope-
retce – prowadzi do wielu zabawnych sytu-
acji. Spektakle 7 i 27 kwietnia.

W kwietniu repertuar Opery Śląskiej wzbo-
gaci się także o nową pozycję – spektakl  
teatralno-muzyczny „Czekając na Chopina”. 
To produkcja przeznaczona na Salę Kon-
certową im. Adama Didura, przygotowana 
przez cenionego reżysera Michała Znaniec-

kiego. Na scenie zobaczymy uczennice, któ-
re rozmawiają na temat mistrza, wymieniają 
uwagi i komentarze dotyczące jego metody 
pracy i kompozycji. Wykonują niektóre pie-
śni i piosenki, które Chopin skomponował 
specjalnie dla nich podczas różnych sytu-
acji towarzyskich. Czy Chopin się pojawi? 
Tego nie wiadomo aż do końca. Może zosta-
nie wywołany, może jednak dojedzie, może 
ktoś się za niego przebierze... Poczekajmy 
na Chopina. Spektakl odzwierciedla nastrój 
salonowych spotkań muzycznych, gdzie nie 
zabraknie zabaw z publicznością, wspólne-
go  śpiewania i współprzeżywania. Premiera 
21 kwietnia.

Kolejna nowa pozycja w repertuarze pojawi 
się w maju. Będzie to premiera baletowa 
zrealizowana przez młodego, utalentowa-
nego twórcę, solistę Polskiego Baletu Na-
rodowego – Roberta Bondarę. Na deskach 
Opery Śląskiej przygotuje on „Szehereza-
dę” Nikołaja Rimskiego-Korsakowa i „Me-
deę” Samuela Barbera. W  czerwcu, przed 
końcem sezonu, zaprezentujemy wspólną 
produkcję z Akademią Muzyczną w Katowi-
cach. Będzie to spektakl „La Finta Giardi-
niera” („Rzekoma ogrodniczka”) Wolfganga 
Amadeusza Mozarta, w reżyserii André Hel-
ler-Lopesa z Brazylii. Zapraszamy!

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

20 kwietnia | PIĄTKOWE LEJBUCKI
Od samego rana sceną Sali Teatralnej PKZ za-
władną najmłodsi, czyli dziecięce grupy śpiewa-
cze, zespoły taneczne i kapele ludowe. W ciągu 
całego dnia zobaczymy i usłyszymy kilkadzie-
siąt zespołów z różnych zakątków Polski, które 
niejednokrotnie przemierzają kilkusetkilometro-
wą drogę, by stanąć na pałacowej scenie. Łącz-
nie ok. 500 dzieci, które zaraziły się pasją tańca 
i śpiewu od swoich rodziców i dziadków. Tego 
dnia Dąbrowa będzie folklorystycznym sercem 
kraju, a na jej ulicach będzie można spotkać 
barwnie ubraną młodzież, która co roku bawi 
się i śpiewa również poza murami pałacu. 

21-22 kwietnia | HARNASIE I ICH ŚWITA
W sobotę oraz w niedzielę dzieci ustąpią miejsca 
dorosłym. Miasto oraz pałac ponownie rozbrzmią 
muzyką i śpiewem ludowym, a uroku wszystkie-
mu dodadzą zespoły taneczne. Najliczniejsze 
grupy artystów przyjeżdżają do Zagłębia głównie 
z Beskidu Żywieckiego, Krakowa, Skalnego Podha-
la oraz Lachów Sądeckich. W tym roku gościć bę-
dziemy około tysiąca ludowych artystów. Liczba 
ta byłaby o wiele większa – z powodu olbrzymiej 
popularności festiwalu – jednak ze względu na 
określone możliwości zaplecza technicznego oraz 
czas trwania przeglądu organizatorzy mogą dopu-
ścić do występu jedynie 58 zespołów.

Festiwal Folklorystyczny „Zagłębie i Sąsiedzi” ma formułę konkursu otwartego dla publiczno-
ści, w którym występują zespoły dziecięce oraz dorośli w kategoriach: zespoły taneczne, kapele 
ludowe oraz grupy śpiewacze. Uczestnicy prezentują program wierny tradycji. Ponadto festiwal 
to warsztaty i kiermasz sztuki ludowej, na które powinien zajrzeć każdy miłośnik rękodzieła.

 DĄBROWA FOLKLORYSTYCZNYM SERCEM POLSKI

Latające ciupagi, piszczące dziewczęta w kwietnych spódni-
cach i muzyka ludowa w najlepszym wykonaniu. Te oraz wiele 
innych folkowych atrakcji znajdziemy w repertuarze dziesią-
tego, jubileuszowego Międzykulturowego Festiwalu Folklory-
stycznego „Zagłębie i Sąsiedzi”, który odbędzie się w Pałacu 
Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej! Przybywajcie, hej!
Głównymi celami Festiwalu jest ochrona dziedzictwa kultury 
ludowej, a także kultywowanie oraz propagowanie jej bogac-
twa. Festiwal ma charakter konkursu – przez trzy dni amator-
skie grupy folklorystyczne (dziecięce i dorosłych) rywalizują 
ze sobą, konfrontują doświadczenia i poddają ocenie swoje 
dokonania artystyczne. W jury konkursu zasiadają eksperci 
Polskiej Sekcji CIOFF (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń 
Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej). Festiwalowi to-
warzyszą warsztaty dla dzieci oraz kiermasz sztuki ludowej. 

JUBILEUSZOWA EDYCJA
Festiwal „Zagłębie i Sąsiedzi” zawita do pałacu po raz dziesiąty. 
Jak w latach ubiegłych wstęp na wszystkie przesłuchania jest 
bezpłatny i otwarty dla publiczności. Dodatkową atrakcją jubile-
uszowej edycji będzie wystawa w pałacowej Galerii Sztuki pt. „3 x 
papier”, prezentująca dzieła autorstwa Elżbiety Zrobek, Małgorza-
ty Buczek-Śledzińskiej i Magdaleny Szyszkowskiej. Z ich fascyna-
cji materią organiczną powstała wystawa łącząca papier wytwa-
rzany metodą tradycyjną z roślin z innymi formami plastycznymi. 
Wystawę będzie można podziwiać od 5 kwietnia (wstęp wolny).
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Przed Akademią Kadr Kultury, działem odpo-
wiedzialnym za prowadzenie wielotematycz-
nych szkoleń w katowickim Regionalnym 
Instytucie Kultury (RIK), pracowity czas…
To prawda. Jest to pierwsza tak szeroka 
inicjatywa edukacyjna w działalności Re-
gionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. 
Zebraliśmy 15 różnych tematów szkoleń, 
począwszy od szkoleń „miękkich” – np. ko-
munikacja interpersonalna czy efektywność 
osobista, poprzez szkolenia specjalistycz-
ne – takie jak budowanie publiczności czy 
promocja i PR w projektach kulturalnych, 
kończąc na typowo praktycznych – jak np. 
organizacja imprez masowych czy zarzą-
dzanie projektem kulturalnym. Uczestnictwo 
w każdym szkoleniu daje możliwość uzyska-
nia zaświadczenia, natomiast uczestnictwo 
w pięciu z 15 oferowanych przez nas szkoleń 
daje możliwość zdobycia dodatkowo certyfi -
katu Akademii Kadr Kultury. Warto dodać, iż 
szkolenia będą odbywać się w cyklu wiosen-
nym (7 szkoleń) i jesiennym (8 szkoleń).  
Kto szczególnie powinien być zaintereso-
wany waszą ofertą? Jakie kompetencje 
może posiąść uczestnik kursów Akademii? 
Nasza oferta kierowana jest do wszystkich 
pracowników z sektora kultury, włączając w to 
także osoby z organizacji pozarządowych 
działających w kulturze. Najmilej widziane są 
osoby ze średniej kadry kierowniczej i kadry 

specjalistycznej instytucji kultury. Na szkole-
nia zgłaszać mogą się więc przede wszystkim 
członkowie zespołów projektowych, specjali-
ści od marketingu, animatorzy kultury, mene-
dżerowie kultury, piarowcy, szefowie i pracow-
nicy działów merytorycznych, oświatowych 
oraz pracownicy bibliotek i świetlic. 
Zdradźmy jeszcze, że Akademia Kadr Kul-
tury niedługo zmieni nazwę. 
Będziemy się nazywać Centrum Edukacji i Ani-
macji, zaś Akademia Kadr Kultury pozostanie 
programem szkoleniowym. Ale to niejedyna 
inicjatywa edukacyjna RIK-u. Nasz nowy dział 
utworzył w marcu Studium Liderów Ruchu 
Folklorystycznego. Dodatkowo na bieżąco re-
agujemy na potrzeby związane ze zmianami 
w otoczeniu prawnym i fi nansowo-księgowym 
w obszarze kultury. Na tych kursach uczymy, 
jak radzić sobie z podatkiem VAT czy też w jaki 
sposób przygotować sprawozdanie fi nanso-
we w instytucjach kultury. Informujemy także 
o aktualnych zmianach w rozporządzeniu do-
tyczącym ochrony danych osobowych. Pro-
gram Centrum jest więc bardzo szeroki oraz 
niedrogi. Koszty szkoleń są raczej symbolicz-
ne, 200–250 zł za szkolenie. W wielu przypad-
kach są to szkolenia dwudniowe. Na każdym 
z kursów jest przewidziany catering.  
Informacje o ofercie szkoleniowej Regionalne-
go Instytutu Kultury można znaleźć na stronie 
internetowej RIK w Katowicach lub profilu FB.

SZKOLIMY 
LUDZI KULTURY 

Program naszego działu 
jest szeroki oraz niedrogi – 
mówi Tomasz Szabelski.

Tomasz Szabelski – zastępca 
dyrektora Regionalnego Instytutu 
Kultury w Katowicach, nadzoruje 
działania Akademii Kadr Kultury

2/2018
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REGIONALNY INSTYTUT KULTURY w Katowicach

Maciej Zygmunt – kieruje działem 
Obserwatorium w Regionalnym 
Instytucie Kultury w Katowicach

NOWOŚCI WYDAWNICZE
RIK w Katowicach

2/2018

każdy trzeci piątek miesiąca | g. 16.30

 
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach 
ul. Teatralna 4, 
sala konferencyjna na pierwszym piętrze
Wstęp wolny

Cykl „Piątków z Wikipedią” został zainaugurowa-
ny w styczniu. Warsztaty przeznaczone są dla 
wszystkich zainteresowanych historią, architektu-
rą, zabytkami, materialnym i niematerialnym dzie-
dzictwem kulturowym, przemysłem, lubiących 
wiedzieć więcej, zdobywać nowe umiejętności, 
zafascynowanych wiedzą, lubiących pisać, reda-
gować i fotografować. 

Mogą w nich brać udział nie tylko osoby już edy-
tujące, ale wszyscy,  którzy dopiero zamierzają 
rozpocząć niesamowitą przygodę z Wikipedią.
Kolejne spotkania mają temat przewodni – obec-
nie edytujący skupiają się na zabytkowych rezy-
dencjach województwa śląskiego. 

Uczestnicy mogą liczyć na krótkie przeszkolenie, 
pomoc w pierwszych edycjach, zapoznanie z za-
sadami obowiązującymi w Wikipedii i jej projek-
tach siostrzanych (Wikisłowniku, Wikiźródłach, 
Wikidanych i innych), kontakt z doświadczonymi 
redaktorami, dostęp do wiarygodnych źródeł oraz 
kawę, herbatę i miłą atmosferę. 

Wstęp na spotkania jest wolny. 

Trzeba przynieść ze sobą laptop. 

Ze względów organizacyjnych należy się zgłaszać 
na adres mailowy: bferdynjanik@rik.katowice.pl. 
W mailu należy podać imię i nazwisko.

Nauczyciel edukatorem kulturowym 

„Edukacja kulturowa to nie tylko przygoto-
wywanie do tworzenia i odbioru sztuki, ale 
raczej wyposażanie w kompetencje po-
zwalające na bycie w kulturze, korzystanie 
i współtworzenie jej zasobów, a tym sa-
mym pełnoprawne uczestnictwo w życiu 
zbiorowym” [prof. Marek Krajewski www.
edukacjakulturowa.pl]. 

W Regionalnym Instytucie Kultury wiemy, 
że czas kształcenia dzieci i młodzieży to 
doskonały moment, by synergicznie wy-
korzystywać potencjał szkół i instytucji 
kultury podczas realizacji wartościowych 
projektów edukacji kulturowej. By ro-
bić to skutecznie, konieczne jest jednak 
uwzględnianie szczególnych warunków 
pracy z młodymi ludźmi w szkole i poza 
jej murami. Realizację tych celów poprze-
dza prowadzona przez RIK od lat diagnoza 
zasobów obu środowisk, a także stabilna 
sieć współpracy z Regionalnymi Ośrodka-
mi Doskonalenia Nauczycieli w regionie. 
W wydanym w 2012 roku raporcie „Kadry 

dla kultury w  edukacji i  edukacji w  kultu-
rze”, dobrze przyjętym przez praktyków, 
opisana została kondycja środowisk na-
uczycieli i animatorów kultury, w tym ich 
indywidualne dyspozycje. Zainicjowano 
również dyskusję o potrzebie oddolnych 
inicjatyw na styku kultury i oświaty, współ-
dzieleniu zasobów szkół i instytucji kultury 
w edukacji formalnej dzieci i młodzieży.

Edukacja kulturowa oparta na wiedzy, 
standardach i dobrych praktykach

W 2018 roku kontynuujemy poszukiwanie 
języka i metod działania. W najnowszym 
raporcie Regionalnego Instytutu Kultu-
ry proponujemy kolejną pogłębioną dia-
gnozę: „W  poszukiwaniu modeli edukacji 
kulturowej – aktywność nauczycieli i jej 
uwarunkowania w przestrzeni edukacji 
formalnej”. To próba odtworzenia modeli 
aktywności nauczycieli, identyfi kacja tego, 
co decyduje o sukcesie ich działań, a także 
określenie barier oraz rozpoznanie uwarun-
kowań sprzyjających rozwijaniu edukacji 
kulturowej w obrębie systemu kształcenia 

PUBLIKACJĘ 
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO 

NA STRONACH 
INTERNETOWYCH 

INSTYTUTU. 

POLECAM!

formalnego. Badanie zrealizowano metodą 
autobiografi czną, często wykorzystywaną 
w  analizach pedagogicznych. Do współ-
pracy zaprosiliśmy zróżnicowaną grupę 
nauczycieli z regionu, prosząc ich o kilku-
nastostronicową, refleksyjną wypowiedź 
autobiografi czną. W projekcie udział wzięli 
nauczyciele praktykujący edukację kul-
turową. Wnioski z badania to konkretne 
wskazówki umożliwiające nauczycielom 
efektywne działania edukacyjne dotyczące 
kultury, realizowane w obszarze kształce-
nia formalnego i poza nim. Raport to tak-
że apel o korektę uniwersyteckich progra-
mów kształcenia nauczycieli, tak by silniej 
uwzględniały edukację kulturową. Zebrany 
materiał stanowi źródło wiedzy dla orga-
nizacji szkoleniowych i doradczych. Bada-
nie jest efektem współpracy z Wydziałem 
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, stanowi innowa-
cyjną, jakościową praktykę badawczą i do-
skonale uzupełnia dorobek programu Na-
rodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda 
Kultura”, którego operatorem w wojewódz-
twie śląskim jest nasz Instytut. 

Bożena Ferdyn-Janik 
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2–3 czerwca 2018 r.

31. WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD 
DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW 
FOLKLORYSTYCZNYCH
Wisła, Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
sekretariat  imprezy:
ROK w Bielsku-Białej

Podczas konkursowych występów 
w wiślańskim amfiteatrze zespoły 
prezentują 20-minutowe programy 
oparte na folklorze rodzimego regionu. 
Uczestnikami są uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów.

Organizatorzy: Regionalny Ośrodek 
Kultury w Bielsku-Białej i Wiślańskie 
Centrum Kultury.

13–14 kwietnia 2018 r.

63. OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS RECYTATORSKI
ELIMINACJE REJONOWE
Bielsko-Biała
sekretariat  imprezy:
ROK w Bielsku-Białej

O awans do finału wojewódzkiego 
w Bielsku-Białej i nagrody rywalizować 
będą najlepsi recytatorzy z dziesięciu 
powiatów ziemskich i grodzkich.

18–20 maja 2018 r.

12. OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS RECYTATORSKI 
PRZEBUDZENI DO ŻYCIA
Bielsko-Biała
sekretariat  imprezy:
ROK w Bielsku-Białej

Uczestnikami są najlepsi recytatorzy 
z ponad dziesięciu województw. 
Bogaty program warsztatowy.
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Inez Wilczewska (I nagroda) oraz Szymon Kęcik (III nagroda) – 
laureaci 11. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 
dla Gimnazjalistów „Przebudzeni do życia” 2017. 

luty–czerwiec 2018 r.

WOJEWÓDZKI KONKURS 
MALARSKI „ZESPÓŁ PIEŚNI 
I TAŃCA ŚLĄSK” 
Prezentacja nagrodzonych prac: 
29 czerwca–1 lipca
Siedziba ZPiT „Śląsk” w Koszęcinie

Zapraszamy plastyków z województwa 
śląskiego do udziału w konkursie ma-
larskim z okazji 65-lecia Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. 
Żywimy nadzieję, że otwarta formuła kon-
kursu pozwoli na indywidualne wypowie-
dzi artystyczne poprzez inspirację zespo-
łem Śląsk, jego historią oraz siedzibą.

Organizatorzy: ROK w Częstochowie 
i ZPiT „Śląsk” im. S. Hadyny w Koszęcinie.

marzec–czerwiec 2018 r.

XIII WOJEWÓDZKI KONKURS 
PLASTYCZNY DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY „ŚWIAT 
MALOWANY PLASTELINĄ”
Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci 
i  młodzieży do wkroczenia w świat fan-
tazji i pobudzenia wyobraźni, odkrywanie 
nowych możliwości, jakie daje plasteli-
nowa masa plastyczna, oraz odejście od 
schematycznego używania tego materia-
łu, rozwijanie umiejętności mieszania ko-
lorów za pomocą rąk, wyzwalanie w dzie-
ciach zdolności eksperymentowania na 
drodze prób i błędów.

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

prowadzi działalność od 1996 roku. Szczególną 
rolę przywiązujemy do prezentacji środowiska 
artystycznego malarzy i fotografów regionu ślą-
skiego. Promujemy zarówno twórców znanych, 
jak i rozpoczynających karierę artystyczną. 
Zapraszamy wszystkich malarzy i fotografów 
z Częstochowy i regionu do prezentacji swoich prac. 
Komisarz wystaw malarskich: 
Małgorzata Chebel: tel. 34 366 59 50, 
chebel@rok.czestochowa.pl
Komisarz wystaw fotograficznych: 
Sławomir Jodłowski: tel. 34 366 59 64, 
jodlowski@rok.czestochowa.pl

ZAPLANOWANE EKSPOZYCJE W II KWARTALE 2018

do 6 kwietnia 2018 
WYSTAWA MALARSTWA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU 
TRZECIEGO WIEKU przy Wydziale Pedagogicznym 
Akademii im. J. Długosza w Częstochowie.

10 kwietnia 2018 | godz. 17.00   
WERNISAŻ INDYWIDUALNEJ WYSTAWY MALARSTWA 
GABRIELI POLACZEK, członka Częstochowskiego 
Stowarzyszenia Plastyków im. J. Dudy-Gracza. 
Ekspozycja do 25 kwietnia.

27 kwietnia 2018 | godz. 18.00  
WERNISAŻ POKONKURSOWEJ WYSTAWY 
XXI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU 
FOTOGRAFII CYFROWEJ CYBERFOTO 2018. 
Wystawie towarzyszy seminarium poświęcone 
zastosowaniu komputera w kreowaniu 
współczesnej sztuki. Ekspozycja do 25 maja.

29 maja 2018 | godz. 17.00    
WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA I CERAMIKI 
ARTYSTÓW PLASTYKÓW ELŻBIETY I LECHA LEDECKICH 
WRAZ Z UCZNIAMI PN. „NAUCZYCIEL I UCZNIOWIE”.
Wystawa z okazji Dnia Dziecka. 
Ekspozycja do 8 czerwca.

12 czerwca 2018 | godz. 17.00    
WERNISAŻ INDYWIDUALNEJ WYSTAWY MALARSTWA 
ELŻBIETY CIECIURY. 
Prezentacja dorobku artystycznego członka 
Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków 
im. J. Dudy-Gracza i Grupy Artystycznej 
„Werniks”. Ekspozycja do 29 czerwca.

ROK w Częstochowie | ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa | tel. 34 324 46 51 | rok@rok.czestochowa.pl
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16 czerwca 2018 r.

IV JURA ROK FESTIWAL
ROK w Częstochowie
Gminny Ośrodek Kultury w Poczesnej 
Urzędem Gminy Poczesna
Terminy konkursów: kwiecień–czerwiec

Festiwalowi towarzyszą warsztaty rękodzieła 
i występy zespołów folklorystycznych. W ra-
mach imprezy przeprowadzany jest konkurs 
„Legendy Jury”. Jest to projekt realizowany 
na  przestrzeni lat, mający na celu ochronę 
gwary, pozyskanie spisanych w gwarze po-
dań, baśni, legend oraz wydanie ich w for-
mie przewodnika po Jurze. Obejmuje ustne 
prezentacje legend, jak również inscenizacje 
i przedstawienia teatralne. W tej edycji festi-
walu ogłaszamy również Jurajski Konkurs 
Plastyczny dla młodzieży i dorosłych „Ilustra-
cja do bajek, legend, podań” w ramach konkur-
su „Legendy Jury”. Wybrane ilustracje będą 
wspaniałym uzupełnieniem wydawnictwa 
jurajskich bajek, legend i podań.
Zapraszamy dzieci na Jurajski Konkurs Pla-
styczny „Jura  oczami dziecka w odsłonach 
czterech pór roku”. Zadaniem konkursu jest 
propagowanie pięknego krajobrazu Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej poprzez indywi-
dualne dziecięce wypowiedzi plastyczne. Na-
grodzone prace będą prezentowane podczas 
Jura ROK Festiwal w Poczesnej (16 czerwca).

27–29 kwietnia 2018 r.

KREATYWNY ANIMATOR 
III INSPIRACJE NA 
WIOSNĘ I WAKACJE.

Podzamcze Ogrodzieniec
info: Małgorzata Chebel 
tel. 34 366 59 50, chebel@rok.
czestochowa.pl

Szkolenie adresowane jest do instrukto-
rów, animatorów kultury, pracowników 
merytorycznych bibliotek, świetlic, placó-
wek edukacyjnych i kulturalnych. III edycja 
szkolenia obejmuje tematycznie warsztaty 
z instruktorami z takich dziedzin, jak: pla-
styka, teatr, rytmika i taniec, gry logiczne 
i  zręcznościowe. Zakładamy, że praktycz-
ne umiejętności nabyte podczas szkolenia 
pozwolą uczestnikom ciekawie, efektyw-
nie i  niedrogo zaplanować, zorganizować 
i przeprowadzić różne formy zajęć dla dzie-
ci i młodzieży we własnych placówkach.

Organizatorzy: ROK w Częstochowie 
i Fundacja  „Stara Szkoła” w Ryczowie 
przy współpracy Pracowni Plastycznej 
„Manufaktura” w Ogrodzieńcu.

9 czerwca 2018 r.

INDUSTRIADA
www.industriada.pl
www.rok.czestochowa.pl 

Główne wydarzenie promujące Szlak Za-
bytków Techniki Województwa Śląskiego. 
To największy jednodniowy festiwal kultury 
dziedzictwa poprzemysłowego w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Odbywa się co roku 
w czerwcu na terenie województwa ślą-
skiego w  obiektach należących do Szlaku 
Zabytków Techniki. W ramach imprezy udo-
stępnione są do zwiedzania obiekty szlaku 
zabytków, a także organizowane są warszta-
ty oraz pokazy, koncerty i spektakle. W Czę-
stochowie w tym dniu zapraszamy do Mu-
zeum Produkcji Zapałek, Muzeum Górnictwa 
Rud Żelaza oraz Muzeum Historii Kolei. 

czerwiec–lipiec 2018 r.

PLENER MALARSKI 
CZECHY 2018
Zgłoszenia: marzec–kwiecień. Liczba 
miejsc ograniczona
kontakt: Małgorzata Chebel 

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstocho-
wie jest rokrocznie organizatorem plene-
rów malarskich dla nauczycieli, plastyków 
i instruktorów plastyki z województwa 
śląskiego połączonych z doskonaleniem 
warsztatu twórczego. Za każdym razem 
poszukujemy nowych, atrakcyjnych miejsc 
pobytu dla uczestników, by stworzyć od-
powiednie warunki do pracy artystycznej. 
Jako dodatkowe atrakcje zapewniamy 
wycieczki fakultatywne, które dostarczają 
niezapomnianych doznań artystycznych, 
wizualnych i estetycznych.

17 maja 2018 r. | g. 16.00

FINAŁ XXX REGIONALNYCH 
SPOTKAŃ Z POEZJĄ I PROZĄ 
WRAŻLIWOŚĆ NA SŁOWA 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

Spotkania mają charakter konkursowy. Ich 
celem jest zainteresowanie dzieci i mło-
dzieży sztuką żywego słowa, pielęgnowa-
nie kultury języka i zamiłowania do litera-
tury pięknej, rozwijanie i popularyzowanie 
amatorskiego ruchu artystycznego, umożli-
wienie konfrontacji i wymiany doświadczeń 
instruktorom amatorskiego ruchu recyta-
torskiego oraz zapewnienie uczestnikom 
i ich opiekunom konsultacji i instruktażu 
z zakresu recytacji/mówienia scenicznego.

Uczestnikami spotkań, które mają cha-
rakter wieloetapowy i są przeprowadzane 
na drodze kilkustopniowych eliminacji, są 
uczniowie szkół podstawowych i gimna-
zjów. Werdyktem jury czterech laureatów 
jest nominowanych do Ogólnopolskiego 
Małego Konkursu Recytatorskiego w Sta-
rachowicach, którego organizatorem jest 
Starachowickie Centrum Kultury. 

więcej informacji 
www.rok.czestochowa.pl
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INSTYTUCJA FILMOWA SILESIA FILM

7–8 kwietnia 2018

VI PEN SHOW KATOWICE
Kino Kosmos
organizator: Instytucja Filmowa „Silesia-Film” 
we współpracy z Forum o Piórach

Pen Show Katowice jest jedyną w Polsce okazją, by poznać 
tajemnice piór wiecznych. Masz pióro, o którym chcesz 
dowiedzieć się więcej? Przynieś je! Szósty rok z rzędu Pen 
Show Poland połączy ludzi użytkujących pióra wieczne na 
co dzień i od święta.

Swoje bogate zbiory przywiozą kolekcjonerzy z Niemiec, 
Włoch, Austrii, Wielkiej Brytanii, Czech, USA i oczywiście Pol-
ski. Obecni również będą przedstawiciele oraz dystrybutorzy 
fi rm Sheaffer, Aurora, Cross, Parker, Kaweco, Pelikan, Viscon-
ti, Marlen, Delta czy Platinum. Na specjalnie przygotowanych 
stanowiskach będzie można zlecić naprawę pióra lub ocenić 
jego stan. Jeśli więc masz w domu wieczne, choć od dłuż-
szego czasu nieużywane, pióro – zabierz je ze sobą na Pen 
Show, bo istnieje duża szansa, że przywrócisz mu życie. 

Atrakcją tegorocznej edycji będzie udo-
stępniona przez fi rmę Kaweco maszyna 
do własnoręcznego składania pióra wiecz-
nego. Każdy z uczestników Pen Show bę-
dzie mógł sam złożyć wieczne pióro z czę-
ści. W  trakcie trwania imprezy odbędzie 
się także fi nał akcji „Polscy kaligrafowie 
dla polskich dzieci na Litwie”. Uczestnicy 
przedsięwzięcia – grupa kaligrafów – 
ozdobili swoimi pracami skórzane okładki 
do notesów. Okładki zostaną zlicytowane, 
a dochód z ich sprzedaży przeznaczony bę-
dzie na zakup materiałów piśmienniczych 
i podręczników do nauki języka polskiego. 
Wszystkie te przedmioty trafi ą do jednej ze 
szkół na Litwie, gdzie języka polskiego i ka-
ligrafi i uczy pani Anna Taukin. Pani Anna 
jest laureatką tegorocznej Pięknej Litery 
– statuetki przyznawanej przez organiza-
torów Pen Show Poland za propagowanie 
ręcznego pisania. 

W trakcie Pen Show odbędą się także warsz-
taty kaligrafi czne, które poprowadzą Ewa 
Landowska, Basia Bodziony oraz Agniesz-
ka Węgrowska. Popularność warsztatów 
i to, jak błyskawicznie rok w rok wykupywa-
ne są na nie miejsca, kazałaby się zastano-
wić nad możliwością dokonania zapisu już 
na następny rok. :) Do rąk odwiedzających 
trafi  czwarty numer „Pen Show Magazine”, 
jedynego periodyku w pełni poświęconego 
piórom wiecznym wydawanego w Polsce. 
Artykuły do najnowszego numeru napisali 
m.in. Wojtek Osetkowsky, Andrzej Tuziak, 
Lisa Myiako i Ewa Landowska. 

maj 2018

 FILM I MIASTO 2018 VOL. 2
Kinoteatr Rialto / kino Kosmos / 
Galeria SARP

Druga edycja przeglądu fi lmowego „Film 
i miasto”. Wydarzenie ma na celu pokazanie, 
jak fi lm może prowokować do dyskusji o ar-
chitekturze, jak może dokumentować oraz 
komentować rozwój miasta, pokazywać 
je z nieoczekiwanej perspektywy. W  tym 
roku poszczególne części programu sku-
pione będą wokół motywu różnorodności 
miasta, które potraktowane zostanie jako 
twór nieskończony, składający się z miejsc 
o  różnym przeznaczeniu, spajający prze-
szłość, teraźniejszość i przyszłość, będący 
jednocześnie przestrzenią dla różnych ak-
tywności. Wśród wydarzeń zaplanowano 
m.in. pokaz fi lmu „Człowiek z kamerą” Dzigi 
Wiertowa z muzyką na żywo (8 maja), kon-
cert Warszawskiej Orkiestry Sentymental-
nej połączony z potańcówką (18 maja) oraz 
zwiedzanie kinoteatru Rialto połączone 
z projekcją fi lmu o tym obiekcie (19 maja). 

Dodatkowo w  kwietniu odbędzie się wy-
darzenie zapowiadające „Film i miasto”. 
24 kwietnia, o godz. 19.00, zobaczymy fi lm 
dokumentalny „Obywatelka Jane. Walka 
o  miasto”. Opowiada on o amerykańskiej 
pisarce i aktywistce Jane Jacobs, która całe 
życie szła własną drogą, szukając odpowie-
dzi na pytanie, dlaczego jedne miasta i spo-
łeczeństwa kwitną, a inne podupadają. Jej 
przełomowa książka „Śmierć i życie wielkich 
miast Ameryki” dotarła do Polski z prawie 
pięćdziesięcioletnim opóźnieniem, ale trafi ła 
idealnie w czas rozczarowania modernizacją 
poprzez „lanie betonu” i rozwoju ruchów miej-
skich. Po projekcji odbędzie się dyskusja.
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Instytucja Filmowa Silesia Film 
jest Instytucją kultury 
Samorządu Województwa Śląskiego
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więcej informacji 
www.penshowkatowice.jimdo.com

PROGRAM

SOBOTA 7 KWIETNIA

11.00–17.00 foyer, galeria, Mediateka
duża sala kinowa Nostromo

spotkania z kolekcjonerami, 
prezentacje fi rm, naprawa piór

12.00–14.00 sala Solaris warsztaty kaligrafii 
prowadzone przez Basię Bodziony

14.00–17.00 sala Solaris warsztaty kaligrafii 
prowadzone przeaz Ewę Landowską

NIEDZIELA 8 KWIETNIA

11.00–15.00 foyer, galeria, Mediateka
duża sala kinowa Nostromo

spotkania z kolekcjonerami, 
prezentacje fi rm, naprawa piór

11.00–13.00 sala Solaris warsztaty kaligrafii 
prowadzone przez Agnieszkę Węgrowską

13.00–15.00 sala Solaris warsztaty kaligrafii 
prowadzone przez Ewę Landowską

2/2018
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również cykl „Śląsk święty / Śląsk 
przeklęty”, będący próbą artystycz-
nego spojrzenia na wielokulturową 
problematykę regionu i  związanych 
z nim ludzi. Swoje prapremiery miały 
w nim m.in. spektakle „Skazany na 
bluesa” Przemysława Angermana 
i Jana Kidawy-Błońskiego (reżyseria: 
Arkadiusz Jakubik) czy „Wujek.81. 
Czarna Ballada” (scenariusz i reży-
seria: Robert Talarczyk), realizowa-
ny także w  paśmie Teatru Telewizji. 
Do końca roku 2018 na afisz trafią 
„Himalaje” inspirowane biografią 
Jerzego Kukuczki, himalaisty uro-
dzonego w katowickich Bogucicach, 
czy prapremiera adaptacji „Dracha” 
Szczepana Twardocha współprodu-
kowana z Teatrem Ziemi Rybnickiej. 

Prezentujemy dorobek polskiej 
i  światowej literatury, zarów-
no klasycznej, jak i współ-

czesnej, dokonując prapremiero-
wych wykonań takich utworów, jak: 
„Ostatnie tango w Paryżu” Roberta 
Alleya, „Dubbing Street” Petra Ze-
lenki, „Morfina” Szczepana Twardo-
cha czy „Muzułmany” Artura Pałygi. 
Teatr stara się spełniać rolę sceny 
narodowej na Śląsku. W ostatnich 
latach swoje prapremiery miały tu 
dramaty napisane w gwarze śląskiej 
(„Polterabend” Stanisława Mutza 
w  reżyserii Tadeusza Bradeckiego 
i wielokrotnie nagradzana na festi-
walach „Piąta strona świata” Ka-
zimierza Kutza w reżyserii Rober-
ta Talarczyka). Od lat realizujemy 

Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego | Rynek 10, 40-003 KatowiceTeatr Rozrywki | ul. Konopnickiej 1, 41-500 Chorzów

TEATR ROZRYWKI w Chorzowie

NIE PRZEGAP

POD PRESJĄ – eksperyment Mai Kleczewskiej 
balansujący na pograniczu teatru i filmu inspirowany 
scenariuszem Johna Cassavetesa. W roli głównej 
wystąpi gościnnie Sandra Korzeniak 
(prapremiera 23 marca, Duża Scena).

WĄTPLIWOŚĆ – kameralny spektakl w reżyserii Norberta 
Rakowskiego, który powstaje w koprodukcji Teatru 
Śląskiego z Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu. 
Premiera kontrowersyjnego tytułu amerykańskiego 
dramaturga zaplanowana jest na 20 kwietnia na Scenie 
Kameralnej.

HIMALAJE – spektakl w reżyserii Roberta 
Talarczyka, który do współpracy zaprosił Dariusza 
Chojnackiego (odtwórcę roli Jerzego Kukuczki w filmie 
dokumentalnym) oraz Agnieszkę Radzikowską, która 
zagra żonę słynnego wspinacza. 
Prapremiera 11 maja na Dużej Scenie.

ŚLĄSKI WYSPIAŃSKI

TEATR ŚLĄSKI im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

prapremiera 19 kwietnia 2018 r.

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH OSIEDLOWYCH
Lidia Amejko

Teatr Rozrywki | Mała Scena

Na początku był niebytu beton, Pan ubabrał się, umęczył, 
no to dnia siódmego chciał sobie trochę odpocząć, co nie? 
Patrzy, a tu w galaktycznej betoniarce trochę ciapy szarej 
jeszcze ma. Idei żadnej już nie mając, formy ani sensu, spu-
ścił Pan resztę pulpy szarej na końcu, jak nikt nie widział. 
I tak powstało nasze Osiedle...

Adaptacja książki Lidii Amejko skrzy się surrealistycz-
nym poczuciem humoru. Krótkie opowiastki o najzwy-
klejszych (a może właśnie zupełnie niezwykłych, bo 
przecież „świętych”?) mieszkańcach typowego bloko-
wiska pełne są zaskakujących skojarzeń i dowcipnych 
puent. Jak pisze Marta Mizuro (instytutksiazki.pl): Celem 
Amejko nie jest pochwała małego realizmu ani pochwała 
ubogich duchem. Nadrealne zatrudnienia i metafizyczna 
refleksja zajmująca poszczególnych „świętych” to czysta 
kreacja. Ma ona charakter komiczny. Komiczne jest uwznio-
ślenie tego, co, niezupełnie na pozór, jałowe i bezmyślne. 
Jeszcze bardziej zabawny efekt daje połączenie materii, z 
jakich utkane zostały te opowieści. Amejko czerpie z Biblii, z 
historii filozofii, sztuki i literatury, a jednocześnie wszystkie 
te elementy należące do kultury wysokiej przekłada na swe-
go rodzaju biblię pauperum. Przystosowuje je tak, aby stały 
się naturalną częścią plebejskiej opowiastki. Na nią właśnie 
„Żywoty świętych osiedlowych” są językowo stylizowane.

5, 6, 7 i 8 kwietnia 2018 r.

TO JUŻ TRZECIE 

URODZINY 

BILLY’EGO…

Billy Elliot to znakomity 
materiał muzyczny i  li-
teracki ubrany w pięk-
ną, wzruszającą formę 
oraz – co najważniej-
sze – niosący istotne 
i nośne przesłanie. To 
opowieść o spełnianiu 
marzeń, o ciężkiej pracy 
i zrzucaniu mentalnych 
pęt i ograniczeń. O wal-
ce ze stereotypami, 
o pasji i sile charakteru. 
I o samotności w  reali-
zowaniu najskrytszych 
marzeń.

Mamy za sobą już 
50 niezapomnianych 
spektakli, a 10 kwietnia 
mijają trzy lata od pol-
skiej prapremiery mu-
sicalu w reż. Michała 
Znanieckiego.

adaptacja i reżyseria: 
Karolina Kirsz
muzyka: 
Jacek Mazurkiewicz
scenografia: 
Adrianna Matwiejczuk
występują: 
Izabella Malik
Marta Tadla
Jarosław Czarnecki
Hubert Waljewski

więcej informacji 
www.teatrslaski.art.pl
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W kwietniu zapraszamy do Ślą-
skiego Centrum Wolności i So-
lidarności na wystawę „Anna 

Walentynowicz. Legenda »Solidarności« 
1929–2010”. Ekspozycja, której autorem 
jest  Arkadiusz Kazański, przedstawia życie 
i działalność Anny Walentynowicz. 

Wydarzeniu będzie towarzyszyć spotkanie 
z Adamem Chmieleckim, który wraz ze Sła-
womirem Cenckiewiczem jest autorem albu-
mu o Annie Walentynowicz. Spotkanie odbę-
dzie się 5 kwietnia o godzinie 17 w Śląskim 
Centrum Wolności i Solidarności. 

Tegoroczna Noc Muzeów w Śląskim Cen-
trum Wolności i Solidarności, która przypada 
19 maja, rozpocznie się o godzinie 17, a za-
kończy o 23. O godzinie 17 i 18 odbędą się 
wycieczki po kopalni Wujek. Po miejscach 
związanych z historycznym strajkiem i pa-
cyfi kacją będą oprowadzać górnicy, którzy 
uczestniczyli w tragicznych wydarzeniach 
w kopalni Wujek, gdy 16 grudnia 1981 roku, 
w wyniku strzałów funkcjonariuszy plutonu 
specjalnego ZOMO, zginęło dziewięciu gór-
ników, a dwudziestu trzech zostało rannych.
Zwiedzający odwiedzą między innymi łaźnię 
łańcuszkową, w której ksiądz Henryk Bolczyk 
dwukrotnie odprawił dla strajkujących mszę 
świętą, a 15 grudnia 1981 roku odmówił wraz 
z górnikami różaniec. Kolejnym etapem zwie-

dzania kopalni będzie  przyszybowy punkt 
opatrunkowy, w którym udzielano pomocy 
rannym górnikom. W tym samym budynku 
mieści się Stacja Ratownictwa Górniczego, 
gdzie złożono ciała zastrzelonych górników. 
Stamtąd zwiedzający przejdą na plac przy ko-
tłowni, gdzie zomowcy oddali strzały do straj-
kujących (liczba miejsc ograniczona, rezerwa-
cja telefoniczna od 7 maja: 32 601 21 08).

O godzinie 18 i 19 w Muzeum Izbie Pamięci 
Kopalni „Wujek” odbędzie się pokaz fi lmu do-
kumentalnego „Życiorysy z bliznami”, którego 
autorką jest Agnieszka Świdzińska. Film skła-
da się ze wspomnień górników – uczestników 
strajku oraz rannych, rodzin ofi ar, pracowni-
ków służby zdrowia. Na godzinę 21 zaplano-
wano pokaz dziewięciu fi lmów o zastrzelonych 
górnikach, których reżyserem jest Wojciech 
Królikowski, a scenarzystą Sebastian Reńca. 
Narratorem, który w każdym z trzyminutowych 
fi lmów opowiada o jednym z górników, jest 
Robert Talarczyk, aktor, reżyser, dyrektor Te-
atru Śląskiego. Filmy miały premierę w TVP1 
w 36. rocznicę pacyfi kacji kopalni Wujek. 

Od godziny 17 do 23 zapraszamy do naszej 
„podziemnej drukarni” – to jedyna w swoim 
rodzaju możliwość zapoznania się z realiami 
działalności opozycyjnej w latach 80. W Noc 
Muzeów będzie można samemu przygoto-
wać, a także wydrukować własną tzw. bibułę.

WYSTAWA, 
SPOTKANIE AUTORSKIE 
I NOC MUZEÓW  

ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności | ul. Wincentego Pola 38, 40-596 Katowice

18 czerwca 2018 r.

 DIZAJN W PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ. W PODRÓŻY

To cykliczne wydarzenie, pozwalające przy-
glądać się przestrzeni publicznej pod bardzo 
różnymi kątami. Tym razem motywem prze-
wodnim będzie podróżowanie. Wystawa 
i konferencja będą okazją, by zastanowić 
się, czego oczekujemy, wyruszając w drogę, 
czego nam brakuje, co sprawia, że podróż 
sama w sobie staje się wartością i cennym 
doświadczeniem. Nie zabraknie pytań typu: 
Co sprawia, że w danym miejscu, przestrze-
ni czujemy się dobrze, nawet na drugim 
końcu świata? Drugą stroną medalu będą 
mieszkańcy miejsc chętnie odwiedzanych 
przez turystów. Jak zadbać o ich prawo do 
miasta i przestrzeni? Wreszcie, podróżowa-
nie to nie tylko międzykontynentalne wy-
prawy, ale codzienne przemieszczanie się 
z  domu do pracy czy szkoły. Jak powinna 
być zaprojektowana przestrzeń przyjazna 
takim „podróżnikom”? Tego samego dnia 
zostanie otwarta wystawa „Dizajn w prze-
strzeni publicznej. W podróży”, która będzie 
prezentowana do 16 września.

ŚLĄSKA RZECZ

Już po raz 13. Zamek Cieszyn organizuje 
konkurs „Śląska Rzecz”, w którym docenia 
się wysoką jakość wzornictwa oraz funkcjo-
nalne i innowacyjne rozwiązania projektowe. 
Zwycięskie i wyróżnione projekty są przykła-
dem rozwiązań, które faktycznie poprawiają 
jakość codziennego życia mieszkańców 
Śląska, a od niedawna także województwa 
opolskiego. Do udziału w konkursie zapra-
szani są: fi rmy, projektanci, organizacje po-
zarządowe oraz instytucje publiczne. Projek-
ty ocenia się w trzech kategoriach: produkt, 
grafi ka użytkowa i usługa. Muszą to być 
pomysły wdrożone w życie. Zwycięskie pro-
jekty oraz nominowane do prezentacji moż-
na zobaczyć na pokonkursowej wystawie, 
która będzie pokazywana w kilku miejscach: 
w Zamku Cieszyn (9 maja–10 czerwca), Do-
brotece w Dobrodzieniu (12 czerwca–30 lip-
ca), Galerii StrefArt w  Katowickiej Strefi e 
Ekonomicznej SA Podstrefa Tyska (2 sierp-
nia–4 września), Muzeum Górnośląskim 
w  Bytomiu (6 września–14 października), 
Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
w  Katowicach podczas VIII Europejskie-
go Kongresu Małych i  Średnich Przedsię-
biorstw (17–19 października).

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

ZAMEK CIESZYN

więcej informacji 
www.zamekcieszyn.pl
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15–17 czerwca 2018 r.

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TWÓRCZOŚCI 
MŁODYCH CHOREOGRAFÓW
INSPIRACJA TANECZNA POLSKĄ 
TRADYCJĄ NARODOWĄ

Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie  
ul. Zamkowa 3, Koszęcin
Wstęp za okazaniem zaproszeń
tel. 34 310 64 03

Przedmiotem prezentacji przeglądowych 
będą choreografi e różnych form ruchu 
i technik tańca – prezentacje taneczne 
mogą posiadać treść rozbudowaną o tra-
dycję, pieśń czy muzykę.  Głównym obo-
wiązkiem każdego choreografa jest inspi-
racja polską tradycją, nieograniczona do 
jednej formy artystycznej. Młodzi twórcy 
korzystający z polskiego dziedzictwa nie-
materialnego, łącząc go z  technikami ta-
necznymi, przedstawiają harmonię między 
wyobraźnią poetycką a pracą choreotech-
niczną. Nowatorstwem tych kompozycji są 
koncepcje formy – czasu i kolorytu.
Młodzi ludzie, dotąd tylko tańczący, kiedyś 
muszą stanąć po drugiej stronie sali bale-
towej i zmierzyć się z materią choreografi i 
– opracować układ taneczny, znaleźć mu-
zykę, zaprojektować stroje, scenografi ę, 
a potem poprowadzić próby i przygotować 
swoich tancerzy do występu. Impreza jest 
skierowana do miłośników tańca, pięknej 
muzyki i emocji wywołanych dźwiękiem, 
światłem i ruchem scenicznym

29 czerwca – 1 lipca 2018 r.

ZPiT „Śląsk” obchodzi 65. urodziny, na któ-
re zaprasza wszystkich gości do swojej sie-
dziby w Koszęcinie. Na wspaniałą plenero-
wą imprezę złożą się: występy zespołu Śląsk,

Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie  
ul. Zamkowa 3, Koszęcin
Wstęp za okazaniem zaproszeń
tel. 34 310 64 03

23 maja 2018 r.

DZIEŃ OTWARTY ZESPOŁU ŚLĄSK 
DZIEŃ SENIORA SENIOR AKTYWNY 
ARTYSTYCZNIE

Seniorzy będą mogli zaprezentować swoje 
umiejętności i dokonania artystyczne na 
specjalnie przygotowanej w tym dniu scenie. 
Spotkanie zakończy koncert ZPiT „Śląsk”, 
który w tym dniu będzie dedykowany właśnie im. 

23 maja 2018 r.

DZIEŃ OTWARTY ZESPOŁU ŚLĄSK

Na dzieci i młodzież będzie czekało wiele atrakcji: 
warsztaty taneczne i wokalne, zwiedzanie Izby 
Tradycji, ciekawe opowieści o historii zespołu 
Śląsk. Uczestnicy będą mogli  zwiedzić kostiu-
mernię i przymierzyć stroje sceniczne. Największą 
atrakcją niewątpliwie będzie koncert edukacyjny 
„A to Polska właśnie” w wykonaniu ZPiT „Śląsk”. 

29 czerwca 2018 r.

NOCNE ZWIEDZANIE ZESPOŁU 
PAŁACOWO-PARKOWEGO W KOSZĘCINIE

Specjalna oferta dla wszystkich chętnych, 
którzy pragną zwiedzić koszęciński pałac 
w towarzystwie duchów postaci historycznie 
związanych z miejscem.

XX WIELKI PIKNIK ARTYSTYCZNY 
ŚWIĘTO ŚLĄSKA

koncerty gwiazd, kabarety, atrakcje dla 
dzieci, wystawy, rękodzieło, dobra kuchnia. 
W  tym roku na scenie głównej wystąpią 
m.in. Blue Cafe i Kabaret Młodych Panów. 

więcej informacji 
www.zespolslask.pl

KONCERT GALOWY Z OKAZJI 
JUBILEUSZU 65-LECIA ZESPOŁU ŚLĄSK 

15 kwietnia 2018 r. | g. 18.00
Chorzowskie Centrum Kultury
ul. Sienkiewicza 3, Chorzów
Koncert biletowany | Bilety do nabycia 
w kasach ChCK | info: www.chck.pl

16 kwietnia 2018 r. | g. 19.00
Filharmonia Częstochowska 
im. Bronisława Hubermana
ul. Wilsona 16, Częstochowa
Koncert biletowany | Bilety do nabycia w kasie oraz 
na stronie filharmonii | info: www.filharmonia.com.pl

19 kwietnia 2018 r. | g. 18.00
Opera Śląska
ul. Moniuszki, Bytom
Koncert biletowany | Bilety do nabycia 
w kasach opery oraz na stronie www.
opera-slaska.pl /spektakle/event/51/koncert_
zespolu_slask__quota_to_polska_wlasniequot

Koncert Galowy z okazji jubileuszu 65-lecia Ze-
społu Pieśni i Tańca „Śląsk” to program ukazu-
jący piękno kultury narodowej na tle bogactwa 
spuścizny regionalnej. Podstawą widowiska 
są ludowe pieśni i tańce, charakterystyczne dla 
poszczególnych regionów Polski, wzbogacone 
choreografi ami tańców narodowych. 

14–18 maja 2018 r.

IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL 
POLSKICH TAŃCÓW NARODOWYCH 
DLA UCZNIÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
SZKÓŁ BALETOWYCH

Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie 
– siedziba Zespołu 
ul. Zamkowa 3, Koszęcin
Wstęp za okazaniem zaproszeń
tel. 34 310 64 03

Festiwal ma zasięg ogólnopolski i  prze-
znaczony jest dla uczniów klas III–VIII 
ogólnokształcących szkół baletowych.
Celem festiwalu jest: propagowanie pol-
skiej, ludowej kultury tanecznej, polskich 
tańców narodowych oraz twórczości wy-
bitnych polskich kompozytorów nawią-
zujących do polskiego folkloru, rozwija-
nie i promowanie osiągnięć szczególnie 
uzdolnionych uczniów, umożliwienie na-
uczycielom zaprezentowania osiągnięć 
w zakresie nauczania tańca i stworzenie 
możliwości ich porównania.
Organizatorzy: Ogólnokształcąca Szko-
ła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi  
oraz Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Sta-
nisława Hadyny w Koszęcinie

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

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” 

2/2018




