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W jednym z ostatnich wywiadów, Umber-
to Eco, spytany, jaka przyszłość stoi przed 
Europą, odparł w swoim stylu: „Dalsza 
droga to kulturowy promiskuityzm”. Wy-
bitny włoski humanista przyznając słusz-
ność miłosnej nielojalności, podkreślał 
walory poznawcze skoku w bok. Przewi-
dywalny i ograniczający romans z naro-
dem warto zastąpić ciekawością do sma-
kowania odmienności. Wierzę, że żyjemy 
w czasach przełomu, w których koncept 
państw narodowych jest przedśmiertnym 
skurczem odchodzącego świata. By nie 
paść łupem cynicznych polityków i na-
cjonalistycznych krzykaczy, warto wzbu-
dzać – szczególnie w młodym pokoleniu 
– refleksje nad progiem. Rozumiem przez 
to przyswojenie (i praktykowanie przez 
Stary Kontynent) łacińskiego porzekadła: 
E pluribus unum („Z wielu, jeden”). 

Z peryferii widać dokładniej, co los przy-
niesie. Brzegowe myślenie przyucza do 
otwartości. Mądry, nowoczesny regio-
nalizm, jest właściwie odrobioną lekcją 
tolerancji. „Peryferyjność (…) – celnie za-
uważa prof. Tadeusz Sławek – oznacza 
gotowość na zetknięcie się z tym, co nie 
jest moje, co mówi innym niż ja językiem, 
inaczej czci sowich bogów, inaczej się 
ubiera. Jednym słowem: peryferyjność 
to gotowość do bycia nieposłusznym 
wobec tego, co swojskie i co zamyka nas 
w kokonie marzeń o naszej doniosłości”. 
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To hasło tegorocznego III NieKongresu 
Animatorów Kultury, który w kwietniu od-
był się w Poznaniu. Ogólnopolskie spotka-

nie poświęcono wiedzy i wymianie doświadczeń 
w zakresie edukacji kulturowej, roli żywej kultury 
oraz oddolnych, zaangażowanych praktyk spo-
łecznych. Motywem przewodnim tegorocznego 
NieKongresu była wartość współpracy środowi-
ska animatorów i samorządowego. 

Co istotne, w Poznaniu gościło wielu 
praktyków, samorządowców – urzędników 
i decydentów ze wszystkich regionów Polski. 
Rozmowy koncentrowały się wokół kultury 
jako przestrzeni oswajania zmian cywiliza-
cyjnych i kulturowych, tej, która w naturalny 
sposób przygotowuje mieszkańców do ak-
tywnego życia społecznego. 

Dziękuję organizatorom NieKongresu za 
zaproszenie do udziału w jednym z czterech 
wiodących, otwartych paneli dyskusyjnych, 
poświęconym warunkom pracy animatorów 
i edukatorów w Polsce. W debacie podkreśliłem 
rolę instytucji kultury jako swoistych pasów 
transmisyjnych, wspomagających porozumie-
nie i efektywną współpracę wszystkich zainte-
resowanych stron. Takie podejście to polityka 
publiczna budowana w oparciu o diagnozę, de-
liberację – wspólne wypracowane i stosowane 
rozwiązania. Doceniłem też długofalowe cele 
wzmacniające lokalne społeczności poprzez 
działania edukacyjne i rewitalizację. W Pozna-
niu zauważyłem oddolną tendencję zbliżania 

SIŁA WSPÓŁPRACY
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się nauczycieli i animatorów. Wspomnę, że 
to Regionalny Instytut Kultury w Katowicach 
w  ogólnopolskim programie „Bardzo Młoda 
Kultura” z powodzeniem bazuje na międzysek-
torowych koalicjach oświaty i kultury. 

Znaczącym elementem III NieKongre-
su Animatorów Kultury było podpisanie 
przez  prezydentów, burmistrzów, wójtów 
„Samorządowej Karty dla Kultury”.  Karta 
określa zasady i reguły współdziałania anima-
torów kultury i lokalnych samorządów. Doku-
ment wskazuje wzajemne korzyści płynące 
z tej  współpracy, jest propozycją tworzenia 
transparentnego, inkluzyjnego, systemu kul-
tury w  miastach i  gminach.  „Samorządowa 
Karta dla Kultury” to impuls dla lepszej jakości 
kooperacji samorządów i sektora kultury. 

Czas podsumowań NieKongresu dopiero się 
zaczyna. Zachęcam do podjęcia inicjatywy, lista 
sygnatariuszy „Samorządowej Karty dla Kultury” 
jest wciąż otwarta. Życzę nam wszystkim urze-
czywistniania jej ideałów w codziennej pracy! 

III NieKongres Animatorów Kultury odbył 
się w dniach 7-9 kwietnia 2018 roku w  Po-
znaniu. Jego głównymi organizatorami byli: 
Centrum Kultury ZAMEK, Miasto Poznań 
oraz Forum Kraków, z którego inicjatywy zor-
ganizowano poprzednie spotkania. Wydarze-
nie, prócz sesji plenarnych, oferowało udział 
w warsztatach edukacyjnych i tematycznych 
grupach roboczych. W tegorocznej edycji Nie-
Kongresu uczestniczyło ponad 300 osób. 

Przemysław Smyczek
 – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego w Katowicach

INDUSTRIA 
JEST KOBIETĄ

Ponad 500 atrakcji w ciągu dwóch 
dni, nieomal sto tysięcy uczestników, 
mocne otwarcie  i rybnicki finał, któ-

ry na długo pozostanie w pamięci widzów 
– tak najkrócej można podsumować tego-
roczną Industriadę, święto Szlaku Zabyt-
ków Techniki. Liczby i pozytywny odbiór 
przygotowanych przez koordynatorów i or-
ganizatorów wydarzeń oczywiście cieszą, 
ale spójrzmy poza statystyki, a okaże się, że 
powody do satysfakcji mają również cha-
rakter niepoliczalny. Industria jest kobietą. 
Hasło i motyw przewodni tegorocznej In-
dustriady nie były ani łatwe, ani oczywiste. 
Stanowiły wyzwanie i zachętę do sięgnięcia 
poza utarte, sprawdzone schematy, porzu-
cenia wielokrotnie słyszanych opowieści 
(a  parafrazując filmowy cytat, takie prze-
cież najbardziej lubimy) i zweryfikowania 
powszechnych opinii o męskim charakterze 
przemysłu – nie tylko w naszym wojewódz-
twie.  W tym pozornie męskim świecie, jeże-
li tylko zmienić nieco optykę, dostrzeżemy 
niezwykły pierwiastek kobiecy – nie mniej 
istotny, a w pewnych kontekstach czasem 
wręcz kluczowy. Matka, żona, opiekunka 
– to wielkie toposy przemysłowej kultury, 
ale jest jeszcze sfera fizyczna, dotykalna. 
Amalie, Maria, Waleska, Bertha, Beate, Ro-
salie, Louise, Matylda… Za każdym z setek 
imion, którymi przez ponad 200 lat nazy-

wano huty, kopalnie, pola górnicze, kryją się 
kobiety z krwi i kości – czyjeś matki, żony, 
córki, babki, opiekunki, przyjaciółki, patronki. 
Najczęściej przedstawicielki przemysłowej 
magnaterii. Jednak Industria to nie tylko 
posągowe postaci i legendy narosłe wokół 
takich kobiet jak Joanna Gryzik (której mit 
za sprawą odbywającego się w Rudzie Ślą-
skiej przedindustriadowego wydarzenia Tu 
byłam. Joanna i wydanego przez Regionalny 
Instytut Kultury komiksu był przedmiotem 
pogłębionej i krytycznej analizy). To rów-
nież setki tysięcy bezimiennych pracownic 
kopalń, hut, fabryk włókienniczych, kolei, 
elektrowni popołudniami wcielającymi się 
w role żon, partnerek, gospodyń, strażni-
czek domowego ogniska. W tym gronie nie 
brakuje również kobiet liderek, działaczek, 
polityczek – o  ich roli również musimy 
pamiętać i mówić, szczególnie że w roku 
2018 świętujemy również stulcie uzyska-
nia przez kobiety praw wyborczych. Święte, 
robotnice, działaczki, matki – brzmienia ich 
imion, ich życiorysy, opowieści, twarze wy-
pełniły przestrzeń tegorocznej Industriady, 
która tym samym wzbogaciła się o ważny 
aspekt społeczny. Dowiedliśmy, że dzie-
dzictwo przemysłowe nie jest zamkniętym 
zasobem historycznej refleksji, a obszarem 
wchodzącym w żywą interakcję z bieżący-
mi wydarzeniami.

dr inż. Henryk Mercik
– członek Zarządu Województwa Śląskiego
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Podyplomowe Studia 
z Wiedzy o Regionie zostały 
zainaugurowane w roku 
akademickim 2017/2018. 
Zapraszamy do rozmowy 
z kierownikiem studiów, 
prof. dr hab. Jolantą Tambor.

Śląskość w całości 
Każdy, kto jest ciekawy naszego 
regionu, znajdzie na tych studiach 
coś dla siebie – przekonuje 
prof. Jolanta Tambor

WYWIADY | prof. J. Tambor

MONIKA SROKA: Jak wyglądała pra-
ca nad tymi studiami? Jak je przygo-
towywano?
PROF. JOLANTA TAMBOR: Od sa-
mego początku studia były przygo-
towywane we współpracy Wydziału 
Filologicznego z innymi wydziałami 

składają się na szeroko rozumianą 
edukację regionalną. Międzywydzia-
łowe działania umożliwiły nam zaan-
gażowanie najlepszych wykładow-
ców, profesorów z najciekawszymi 
dokonaniami, a także ludzi spoza 
uczelni (artystów, pisarzy, animato-
rów kultury), których łączy miłość do 
regionu. Słuchacze pierwszej edycji 
studiów z WoR mają naprawdę duże 
szczęście, jeśli chodzi o nauczycieli. 
Są to osoby z pasją, które z pewno-
ścią przekazują wiedzę w sposób 
ciekawy i profesjonalny. 

Studia spotkały się z bardzo dużym 
zainteresowaniem. Zastanawiam się, 
czy miał na to wpływ sposób ich fi-
nansowania.
Faktycznie chętnych było dwa razy 
więcej niż się spodziewaliśmy. W trak-
cie rekrutacji okazało się, że chcąc za-
pewnić nauczycielom dofinansowanie 
z funduszy województwa śląskiego, 
z funduszy samorządowych musimy 
poczekać na nowy rok budżetowy, by 
uchwała mogła wejść w życie. Dzięki 
temu koszt studiów został podzielony 
między Urząd Marszałkowski, urzę-
dy gmin, z których nauczyciele po-
chodzą, i ich samych. Zdarza się, co 
bardzo cieszy, że gminy dają nauczy-
cielom wyższą kwotę niż pierwotnie 
ustalono, dzięki czemu słuchacz płaci 
mniej, a my zyskujemy potwierdzenie, 
że edukacja regionalna jest bardzo 
ważna, nie tylko dla nas. Ostatecznie 
w tym roku naukę podjęło pięćdzie-
sięcioro czworo słuchaczy. Liczba ta 
okazała się pod wieloma względami 
idealna – to możliwość podzielenia na 
dwie mniejsze grupy ćwiczeniowe, to 
też obsada jednego autobusu na zaję-

cia terenowe. Oczywiście, podjęliśmy 
starania, by następna edycja również 
została dofinansowana przez władze 
samorządowe. Na dofinansowanie 
mogą liczyć nauczyciele, animatorzy 
kultury, bibliotekarze, co nie oznacza, 
że tylko oni podejmują naukę na tym 
kierunku. Każdy, kto jest ciekaw nasze-
go regionu, znajdzie na tych studiach 
coś dla siebie.

Studia z WOR są przykładem nowo-
czesnego modelu edukacji regional-
nej. Co się składa na ten nowatorski 
tok kształcenia? 
Studia były konstruowane w taki spo-
sób, jak uważaliśmy, że nowoczesny 
program wiedzy o regionie powinien 
wyglądać. Po pierwsze więc, program 
studiów obejmuje region, który rozu-
miemy jako obszar województwa ślą-
skiego z różnymi podregionami. Mam 
na myśli Zagłębie, ziemię częstochow-
ską, Beskidy, Żywiecczyznę, które w róż-
nych momentach historii funkcjonowa-
ły w jednej jednostce administracyjnej 
i miały przez to na siebie duży wpływ. 
Regiony te muszą się przenikać i czer-
pać ze swojej tradycji, przy zachowaniu 
własnej odrębności. Mnóstwo jest ele-
mentów, które jeden region bierze od 
drugiego, zapożycza i przyjmuje jako 
swoje. Ma to odzwierciedlenie w kuch-
ni, języku, fascynacjach kulturowych 
i literackich czy w folklorze śpiewaczo-
-tanecznym. Im bliżej współczesności, 
tym bardziej one się ze sobą splatają, 
tworząc nowatorski design, jakim jest 
design śląski – rozumiany szeroko, 
jak w nazwie województwa śląskiego. 
Chcemy pokazać województwo śląskie 
w całości, bo skoro jesteśmy ze sobą 
tak ściśle związani, to powinniśmy 

Uniwersytetu Śląskiego, tj. z Wydzia-
łem Nauk Społecznych, Wydziałem 
Nauk o Ziemi oraz Wydziałem Biolo-
gii i Ochrony Środowiska. Stawiając 
na ich interdyscyplinarność, pragnę-
liśmy zebrać najlepszych specjali-
stów z różnych dziedzin nauki, które 
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mieć, kreować wspólną politykę pro-
mocji. Taki własny marketing lokalny. 
Podyplomowe Studia z Wiedzy o Re-
gionie mają pokazywać tę wielokultu-
rowość z różnych perspektyw, zawsze 
z szacunkiem.
Druga sprawa, która jest dla nas bar-
dzo istotna, to interdyscyplinarność 
studiów z WoR. Mają służyć nie tylko 
nauczycielom języka polskiego, ale 
także historii, geografii, biologii, wie-
dzy o społeczeństwie, wiedzy o  kul-
turze. Studia są dla bibliotekarzy, ani-
matorów kultury, a także lokalnych 
patriotów. Program studiów podzielili-
śmy na pięć modułów. Począwszy od 
sztuki i języków w regionie, poprzez 
dziedzictwo kulturowe regionu, aż po 
historyczne i socjologiczne uwarunko-
wania regionu, i geografię z przyrodą 
wreszcie. Pragnęliśmy dać nauczy-
cielom konkretne narzędzia, które 
pomogłyby im pokazać atrakcyjność 
województwa, każdego podregionu. 
Nie skupiamy się na stroju ludowym 
i kilku śląskich słówkach, a pokazuje-
my rzeczy, o których mało kto wie. Na 
przykład słuchacze dowiadują się, dla-
czego roślina posadzona przy Wydzia-
le Biologii jest tak unikatowa, dlaczego 
robak, znaleziony na hałdach jest taki 
ciekawy-endemiczny. Absolwenci stu-
diów będą potrafili wskazywać cieka-
wostki architektonicznie, elementy 
ludowości, kuchni, śląskiej literatury 
polsko-, czesko- i niemieckojęzycznej, 
a także elementy różnych kultur, w tym 
np. elementów prawosławia czy kultu-
ry żydowskiej. 

Oprócz nowoczesności i interdyscy-
plinarności studiów podkreślane są 
także kompetencje, które zdobędą 

prof. Jolanta Tambor
 – dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, 
pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego 
ds. Studentów Zagranicznych, pełnomocnik 
Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. Studentów 
Zagranicznych kierownik Podyplomowych Studiów 
z Wiedzy o Regionie

absolwenci kierunku. Jakie to są 
kompetencje? 
Połowa zajęć to zajęcia akademickie, 
które mają dawać wiedzę i podstawy 
teoretyczne niezbędne do zajęć pro-
wadzonych w terenie i potem tworze-
nia własnych projektów lekcji. Trzeba 
wiedzieć, na czym polega odrębność 
lektu śląskiego, żeby później czytać 
bery i bojki, żeby móc czytać Szołtyska, 
niektóre testy Lyski, żeby wiedzieć na 
czym polega fenomen Kadłubka. Dru-
ga połowa zajęć to zajęcia tzw. w tere-
nie. Nie oznacza to jednak braku w cza-
sie wyjazdów zajęć akademickich. 
Podziały te się krzyżują i funkcjonują 
w poprzek. Zajęcia konstruowane są 
tak, by dawać słuchaczom odpowied-
nie przygotowanie merytoryczne, do-
świadczenie i metodyczne narzędzia. 
Staramy się te trzy elementy cały czas 
łączyć, aby wiedza zdobyta podczas 
naszych spotkań była ukonkretniona  
w praktyce. Stawiamy na wiedzę, 
umiejętności i kompetencje, które pre-
destynują do pełnienia roli lidera regio-
nalnej edukacji kulturalnej. Absolwen-
ci zyskają niezbędne kompetencje do 
realizacji programu edukacji regional-
nej w szkołach oraz instytucjach kul-
tury, wykorzystując nabyte umiejętno-
ści w stosowaniu efektywnych metod 
i form kształcenia. 

NASZ GOŚĆ | wywiad z Andrzejem NiedobąWYWIADY | prof. J. Tambor

BOŻENA FERDYN-JANIK: 
Jaka jest geneza „Rzeki niepokor-
nej”? Co Pana zmotywowało do  napi-
sania tej opowieści o rodzinie dopiero 
teraz? Opowieści,  w której dzieli się 
Pan interesującymi i jakże skompli-

kowanymi  losami rodziny? Książkę 
dedykował Pan rodzicom: Janinie 
i Adamowi. Adam Niedoba (1906–
1972) to Pana ojciec, postać znana: 
działacz społeczny, regionalista, kie-
rownik szkoły, ale przede wszystkim 

„Co ja znowu 
nawyprawiałem...” 
Rozmowa z ANDRZEJEM NIEDOBĄ, 
autorem książki „Rzeka niepokorna. 
Saga cieszyńska”, wydanej przez 
Regionalny Instytut Kultury 
w Katowicach
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założyciel zespołu regionalnego Wi-
sła, autor tekstów, muzyki, twórca wi-
dowisk teatralnych i brat Władysława 
Niedoby, legendarnego „Jury spod 
Grónia”, który z kolei działał na niwie 
artystycznej na Zaolziu. Był współza-
łożycielem sceny polskiej w Czeskim 
Cieszynie i zespołu Gorol. 

ANDRZEJ NIEDOBA:
Historia mojej rodziny, rodziny z tzw. 
pogranicza, rodziny ciężko doświad-
czanej dramatami – nie tylko osobi-
stymi, rodzinnymi, ale również  tymi 
dziejowymi – jest tak nieprawdopo-
dobna, że grzechem byłoby jej nie 
spisać. Niedobom straszne przeżycia 
wojenne: więzienia, ucieczki, głód, 
obozy, straty zabierały kolejne naj-
piękniejsze lata życia. 
Kiedy pierwszy raz pomyślałem o tej 
książce? Gdzieś ten pomysł mi krą-
żył, ale takim bezpośrednim bodź-
cem była uroczystość z okazji set-
nej rocznicy urodzin mojego ojca w 
2006 roku. Ksiądz dziekan Waldemar 
Szajthauer, proboszcz parafii ewan-
gelicko-augsburskiej w Wiśle (moja 
rodzina jest tego wyznania), zorga-
nizował spotkanie okolicznościowe, 
poświęcone działalności i dorobkowi 
mojego ojca Adama Niedoby. Ksiądz 
dziekan oraz rodzina bardzo mnie na-
mawiali do napisania książki. Ja też 
byłem do tego przekonany, bo sporo 
pamiętam z dzieciństwa, z młodości 
i chciałbym, aby te wspomnienia – 
pamięć moich rodziców, mojej rodzi-
ny – ocalały. Nasza pamięć jest co-
raz bardziej ulotna, a wspomnienia 
i opowieści  coraz bardziej rozmyte. 
Książka zostanie, a tym samym ich 
pamięć będzie może ocalona. Poza 

tym jestem najstarszym męskim po-
tomkiem rodu Niedobów. A to zobo-
wiązuje. 
„Rzeka niepokorna” to nie pierwszy 
utwór Pańskiego autorstwa, a jednak 
miał Pan chwilę refleksji nad formą, 
gatunkiem. 
Całe życie praktycznie miałem do 
czynienia ze słowem: pisanym, mó-
wionym. Wiele lat recytowałem, pi-
sałem reportaże, dramaty. Ale tutaj 
mamy dokument. Z wyjątkiem jedne-
go nazwiska wszystko, co znalazło 
się w książce „Rzeka niepokorna”, 
jest autentyczne! Stawiałem sobie 
pytania: Czy dokument w moim wy-
daniu jest możliwy? Czy to się uda?  
Cieszy mnie też ta książka z innego 
jeszcze powodu – zawiera epizody 
cieszyńskie, podejmuje temat Śląska 
Cieszyńskiego, pogranicza, Zaolzia,  
jego dziejów, ludzkich historii, skom-
plikowanych losów rodzin rozdar-
tych sztucznie  pomiędzy dwa kraje.  
Dramatyczne, interesujące historie, a 
jakże mało znane! Nie umiem wytłu-
maczyć powodów sytuacji, w której 
tak mało w Polsce mówi się i pisze 
o Śląsku Cieszyńskim, w przeciwień-
stwie do np. Kresów Wschodnich. 
Wiedza o Śląsku Cieszyńskim w Pol-
sce jest zerowa. To mnie osobiście 
boli i dotyka. Mam nadzieję, że być 
może moja książka w jakimś małym 
stopniu tę lukę wypełni. 
Pan ma bogaty dorobek zawodowy 
i literacki: pisarz, publicysta, au-
tor reportaży i sztuk teatralnych, 
dramaturg, dziennikarz, wieloletni 
spiker Telewizji Katowice. Sam Pan 
podkreśla, że jego wielką pasją jest 
teatr. Z tych ostatnich doświadczeń, 
zdarzeń – które są szczególnie waż-

NASZ GOŚĆ | wywiad z Andrzejem Niedobą

ne? Bliskie? Abstrahując oczywiście 
od „Rzeki niepokornej”. 
Ostatnio takie dwa fakty związane 
z moim dramatem „Kim Pani jest?”. 
W Paryżu odbywają się próby czyta-
ne tej sztuki, zatem wkrótce może 
zostać wystawiona. Stało się to 
dzięki Polce mieszkającej w stolicy 
Francji, która zawodowo zajmuje się 
tłumaczeniami. Sztuka została też 
przetłumaczona na język niemiec-
ki. Jednak najważniejsze przeżycie 
ostatnich lat to „Rajska jabłonka”, 
dramat napisany gwarą cieszyńską, 
który otrzymał pierwszą nagrodę w 
konkursie ogłoszonym przez mie-
sięcznik teatralny „Dialog” w 1985 
roku. Sztukę wtedy dedykowałem 
stryjowi Władysławowi. Jednak w 
tamtych czasach zakazana historia 
górali cieszyńskich nie miała szan-
sy zaistnieć na deskach teatralnych. 
Premiera  miała miejsce dopiero 
dwa lata temu na Scenie Polskiej 
Teatru Cieszyńskiego w Czeskim 
Cieszynie Było to wydarzenie wpi-
sane w obchody jubileuszu 65-lecia 
Sceny Polskiej. Wielka dla mnie ra-
dość, jeszcze większe wzruszenie! 

Rodzina Niedobów to ludzie pograni-
cza. Na Pana twórczość, na Pana ży-
cie to pogranicze wpłynęło w sposób 
zasadniczy. A z drugiej strony mówił 
Pan kiedyś tak: Byłem wtedy młodym 
dziennikarzem, pociągała mnie telewi-
zja, duże miasto, nie mieszkałem już w 
domu rodzinnym. Pytam w kontekście 
pieśni „Szumi jawor, szumi…”, któ-
rej  tekst Pan napisał, a Pana ojciec 
skomponował muzykę, a która to sta-
ła się hymnem górali beskidzkich. 
Tak było. Oczywiście mieszkaliśmy 
z żoną w Katowicach, tutaj pracowa-
liśmy, przeżywaliśmy kolejne zawo-
dowe przygody, wychowywaliśmy 
dzieci, realizowaliśmy pasje, ale serce 
pozostało w górach. Dzisiaj mieszka-
my w Wiśle. Jak słyszę „Szumi jawor, 
szumi…”,  to widzę ojca siedzącego z 
papierem nutowym, ołówkiem w ręce 
i skrzypcami. 
W 2017 roku został Pan laureatem 
Nagrody im. Karola Miarki (nagroda 
za upowszechnianie kultury i nauki 
na Górnym Śląsku). Czym jest dla 
Pana ta nagroda?
To było olbrzymie zaskoczenie, wielka 
radość i satysfakcja. 

ANDRZEJ NIEDOBA – dziennikarz, publicysta, 
dramaturg,  autor reportaży i sztuk teatralnych. 
Napisał słowa pieśni „Szumi jawor, szumi”, do której 
muzykę skomponował jego ojciec, Adam Niedoba, 
kierownik zespołu regionalnego Wisła.
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NAJPIERW DZIAŁANIA, 
POTEM STRUKTURY 

Współczesna tożsamość Zagłębia 
Dąbrowskiego jest poczuciem odrębności 
wynikającym  z historii, gospodarki i kultury 
tego obszaru, a także łączności z Górnym 
Śląskiem i ziemią krakowską – twierdzi 
profesor Dariusz Nawrot

MICHAŁ SIKORA: 
W styczniu br. podpisał pan wraz 
z  Pawłem Duszą, dyrektorem Mu-
zeum w Sosnowcu, oraz Arkadiuszem 
Chęcińskim, prezydentem Sosnowca, 
list intencyjny w sprawie powołania 
Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego. 
Skąd pomysł na jego utworzenie? 

PROF. DARIUSZ NAWROT: 
Od wielu lat mówiło się o uruchomieniu 
takiej instytucji, która na obszarze re-
gionu, jakim jest Zagłębie Dąbrowskie, 
w ramach województwa śląskiego, 
pełniłaby funkcję integrującą działania 
różnych jednostek zajmujących się za-
głębiowską historią i kulturą. Chodziło o 
wykreowanie platformy, na której będzie 
można się spotkać oraz podejmować 
wspólne inicjatywy prowadzące do zro-
zumienia i zgłębiania idei tożsamości 
Zagłębia. 

Jakie cele przyświecają Instytutowi? 
Sprawą podstawową jest zbudowanie 
wspomnianej tożsamości zagłębiow-
skiej. Ona co prawda już istnieje, jednak 
została przypisana do procesu wielkiej 
industrializacji. Dzisiaj już nie ma kopalń, 
a hutnictwo upada, dlatego to pojęcie 
należy zrewidować. Pragniemy także 
uwzględnić przedprzemysłową prze-
szłość regionu, aby pokazać, jak kształ-
towały się nasze losy na tym terenie, po-
nieważ równie ważna w kształtowaniu 
i utrwalaniu tożsamości zagłębiowskiej 
była walka, najpierw o utrzymanie, a 
następnie o odzyskanie niepodległości 
Polski. Trzeba dodać, że Instytut Zagłę-
bia Dąbrowskiego na razie jest związa-
ny z Sosnowcem, ale docelowo chcemy 
być jednostką ponadmiejską, sięgającą 
od granic dawnego powiatu będzińskie-

go aż po ziemię zawierciańską, tak by 
działalność Instytutu służyła wszystkim 
mieszkańcom Zagłębia Dąbrowskiego.

Co współcześnie definiuje tożsa-
mość Zagłębia? 
Poczucie odrębności wynikające z hi-
storii, gospodarki i kultury tego obszaru, 
a także łączność z Górnym Śląskiem i 
ziemią krakowską. 

Kto jest zaangażowany w prace In-
stytutu? 
Struktury dopiero się tworzą. Można 
powiedzieć – najpierw działania, potem 
struktury. Nasze prace w dużej mierze 
oparte są obecnie na wolontariacie. 
Stworzyliśmy kilka zespołów odpowie-
dzialnych za różne tematy. Jednym z 
nich jest Rada Dyrektorów Muzeum Za-
głębia. Drugi zespół kieruje programem 
edukacji regionalnej. Stworzyliśmy też 
sekcje: historyczną, kultury (sztuki i li-
teratury), kartograficzno-turystyczną i 
etnograficzną. Została również powo-
łana sekcja dokumentacji, zajmująca 
się utrwalaniem i archiwizowaniem ma-
teriałów audiowizualnych. W ich skład 
wchodzą pasjonaci pochodzący ze śro-
dowiska akademickiego, muzealnego, 
instytucji kultury, ale także osoby zwią-
zane z różnymi profesjami, które łączy 
poczucie dumy z regionu. 

prof. Dariusz Nawrot
 – dyrektor Instytutu Zagłębia 
Dąbrowskiego, kieruje Zakładem 
Historii Nowożytnej XIX wieku 
w Instytucie Historii Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach
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Fragment 
laudacji Pani Profesor 
Grażyny Barbary Szewczyk

(Gala wręczenia nagrody Tacyty 2018)

Dokładnie 500 lat temu plus jeden, 
czyli 501 lat temu, napisał Marcin 
Luter takie zdanie: „Soviel du glaubst, 

soviel du hast” – „Ile wierzysz – tyle masz”. 
„Wiela wierzisz – tela mosz”. I w tej chwi-
li mógłbym zacząć wymieniać wszystkie 
książki, artykuły, rozprawy, eseje, tłuma-
czenia, wywiady, komentarze, redakcje, 
których autorką jest dzisiejsza Tacytowa 
Laureatka, prof. zw. dr hab. Grażyna Barba-
ra Szewczyk. 

Jest tego bardzo dużo, co wydała, napisa-
ła, przełożyła. Bo nasza Laureatka jest Autorką 
nie tylko tych trzech monografii, które stały się 
już tak zwanymi klasykami, lecz po prostu se-
tek innych publikacji. Ale te klasyczne trzy mo-
nografie, proszę pozwolić, że jednak wymienię: 
„Strindberg jako prekursor ekspresjonizmu w 
dramacie” (z 1984 roku), „Selma Lagerlöf – 
szwedzka laureatka Nagrody Nobla” (z 1985 
roku), „Niepokorna hrabina. Literacka kariera 
Valeski von Bethusy-Huc” (z 1999 roku). 

Prof. Grażyna Barbara Szewczyk to nie 
tylko znakomita, germanistka i skandyna-
wistka, lecz także, a może przede wszystkim 
wielka znawczyni literackiej tradycji Śląska, 
a szczególnie Górnego Śląska. Jest nauczy-
cielką Górnego Śląska, pedagogiem śląskości 
mądrej i wyważonej. 

Śląskiego regionalizmu literackiego 
można się uczyć od Pani Profesor. Dla mnie 
tekstem w jakimś sensie przełomowym w 
rozumieniu literackości górnośląskiej, był 
artykuł czcigodnej Laureatki pt. „Pomiędzy 
ruchem a trwaniem. Historia Górnego Śląska 
w powieściach Augusta Scholtisa”. Ten tekst 
Pani Profesor to część (właściwie rozdział) 
wydanej w Katowicach w 2004 roku mono-
grafii wieloautorskiej poświęconej wybitnemu 
górnośląskiemu prozaikowi, autorowi Wiatru 
od wschodu. Dlaczego o tym wspominam? 
Dlaczego tę książkę przywołuję w tej chwi-
li? Ponieważ ta książka nie tylko uobecnia i 
przypomina Scholtisa, lecz także daje nam 
wykład pewnej metody: jak pisać o Górnym 
Śląsku, jak te wszystkie polityczne, etniczne, 
gospodarcze zapętlenia próbować rozumieć, 
nie naruszając pewnej łącznej tkanki dawniej-
szej rzeczywistości, trudnej i wielokuturowej, 
trudnej i opartej na kolonizatorskim wyzysku, 
swojskiej i obcej jednocześnie.

Zawsze z wrażliwością na wykluczenie z 
powodów ekonomicznych, społecznych, kla-
sowych pisze o Górnym Śląsku Pani Profesor 
Szewczyk. Ale także prowadzi nas w sam śro-
dek górnośląskiego irenizmu racji niemiec-
kich i polskich. Przekuwając te racje – w re-
lacje. W spotkania, w dialog. Także ten dialog 

między konfesjami – a nie tylko narodami.
Dla Przezacnej Laureatki dzisiejszej bo-

wiem Górny Śląsk znaczy ŻYCIE. A życie to 
i kompromis, i twarda rozmowa, i zbliżenie, i 
czasem trudna do wytrzymania rozłąka. Albo 
bolesne milczenie. Ale także poszukiwanie 
złotych środków, złotych punktów przebacze-
nia. Również na gruncie narracji i historii. Od 
fizyków już dzisiaj wiemy, że punktów środka 
jest wiele. Nie ma jednego jądrowego środka 
zgody absolutnej. Rozsiana jest zgoda – jak 
słowa, jak nasiona, jak pył, jak cząsteczki. 
I wciąż wiruje.

„Ile wierzysz – tyle masz”, przypominam 
zdanie Lutra. Tyle książek i tyle publikacji! 
Jaka zatem to musi być wiara! Jaka wiara, 
gdy się tyle ma! Wszelako nie o to chodzi, 
żeby mieć dużo napisane, wydrukowane. Ra-
czej gra toczy się o to, żeby powiększyć ten 
tajemniczy areał czegoś arcyludzkiego wokół 
siebie i w sobie. Przecież nie kończy się na 
książkach owo pomnażanie mienia i stanu 
posiadania Pani Profesor Szewczyk. Zresztą 
wszyscy znamy Panią Profesor jako osobę 
skromną, powściągliwą, a nawet może nie-
śmiałą.

W swej dziedzinie i sadybie najmniejszej 
i najdroższej sercu – tam wokół Czuchowa, 
Dębieńska, w Czerwione tam też Pani Profe-
sor jest znana i lubiana. Ponieważ nie prze-
stała nigdy być stamtąd. Troszczy się o różne 
małe sporawy tamtejszej społeczności. Tam 
może dopiero patrzy na Górny Śląsk z bliska. 
Tam może szuka śladów Ojca, ale widzi także 
zapewne swoje solidarne i solidne zakorze-
nienie w przestrzeni – zarówno tej widocznej, 
materialnej, czyli w krajobrazie, jak w tej nie-
widzialnej, duchowej, mentalnej. Tam gdzieś 
odnajduje Pani Profesor swą wiarę i moc: 
w spirytualnym, w mistycznym Czuchowie.

Urodziła się w Katowicach. Studiowała 
w Krakowie (polonistykę, germanistykę) oraz 
w Szwecji w latach 1972-1974 podczas sty-
pendium. Rozprawy habilitacyjnej broniła na 
uniwersytecie we Wrocławiu w roku 1985. 
Wykładała na Uniwersytecie Warszawskim 
i Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 2000 

została profesorem belwederskim. 
Wiele lat kierowała Instytutem Germani-

styki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
Śląskiego – od 1991 roku. Współpracuje w In-
stytutem Badań Regionalnych przy Bibliotece 
Śląskiej w Katowicach. Pisuje do miesięczni-
ka „Śląsk” oraz kwartalnika „Fabryka Silesia”. 
Została uhonorowana wieloma nagrodami. 
Tylko dwie wymienię: Pani Profesor jest lau-
reatką Szwedzkiej Nagrody Literackiej Ingma-
ra, a także Nagrody im. Karola Miarki (2009). 
Jest aktywną członkinią wielu stowarzyszeń i 
towarzystw, m.in. Towarzystwa Przyjaciół Łu-
życ i Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 
(prezeską katowickiego oddziału).

O Auguście Scholtisie mówiła Prof. Gra-
żyna Barbara Szewczyk, że dopiero w Berlinie 
zrozumiał Górny Śląsk. Tego uczy twórczość 
i postawa Pani Profesor: że dystans rodzi do-
bre owoce, że odległość od Górnego Śląska 
staje się najpiękniejszym i najmądrzejszym 
do niego przylgnięciem. Ojciec dzisiejszej 
Laureatki nagrody Górnośląskiego Tacyta, 
Wilhelm Szewczyk, bo jego głos także tutaj 
jest w tym momencie potrzebny, bo On tak-
że teraz jest wśród nas, napisał prawie trzy 
dekady temu: „Politycy […] nieraz już niwe-
czyli ład na Śląsku” („Dziennik Zachodni”, rok 
1990).

I Pani Profesor doskonale rozumie słowa 
swego Ojca. Byliśmy dymni niedawno, w ten 
zimny dzień, dumni i pewni siebie w cudow-
nej wspólnocie, stojąc na placu Wilhelma 
Szewczyka w Katowicach. Byliśmy dumni, że 
odważnie bronimy pamięci wielkiego Górno-
ślązaka. Ale także dlatego byliśmy dumni, że 
staliśmy blisko dzisiejszej Tacytowej Laureat-
ki, Pani Profesor Grażyny Barbary Szewczyk. 

W tej uroczystej chwili Tacytowej kła-
niam się Pani nisko, my wszyscy nisko się 
kłaniamy. Ale przede wszystkim dziękujemy! 
Chcemy tą niewielką statuetką wyrazić naszą 
wielką wdzięczność. I zapewniamy Panią Pro-
fesor, że jesteśmy RAZEM – że dla nas RA-
ZEM znaczy żyć tutaj, pod tym wciąż pogod-
nym górnośląskim niebem. Wierzymy w  to 
święcie. „Soviel du glaubst, soviel du hast”.

prof. Zbigniew Kadłubek
– kierownik Katedry Literatury Porównawczej, 
filolog klasyczny, komparatysta, eseista, 
tłumacz, pisarz
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Jerzy Ciurlok
– publicysta, tłumacz, satyryk, 
prezes towarzystwa Pro Loquela 
Silesiana

ZIELONE I CZARNE 
W SZYKU ZMIENNYM

twom naturalnym i umiejętnemu ich prze-
twarzaniu, a następnie sprzedaży – także 
daleko poza swoimi granicami. Tak było 
od średniowiecza. Miedź, żelazo, ołów, by 
o srebrze i złocie już nie wspominać, były 
śląskimi specjalnościami na obu Śląskach: 
Dolnym i Górnym. Na początku XIX wieku 
źródłami rozwoju stały się cynk i węgiel ka-
mienny. A dodajmy do tego nikiel, kobalt i 
glinki kaolinowe do wyrobu znakomitej ślą-
skiej porcelany. No i zwykłą glinę, która w 
postaci cegieł dosłownie wzniosła śląskie 
miasta. Po 1945 roku z tej samej cegły, wy-
wożonej ze zrujnowanych śląskich miast, 
zbudowano atrapy zabytkowych budowli 
w Warszawie. A skoro jesteśmy przy budo-
waniu, to jeszcze wspomnijmy przeogrom-
ne złoża znakomitych wapieni. I tak mo-
żemy mnożyć większe i mniejsze zasoby 
naturalne śląskiej ziemi, na których zbudo-
wano rzemiosło, a potem przemysł; jedno 
i drugie znakomitej jakości. Bogactwa te 
raz były bardzo ważne, to znów zmniej-
szała się ich moc sprawcza, lub zanikała 
zupełnie, jak złoża srebra pod Bytomiem. 
Po roku 1945 szczególnego znaczenia na-
brały węgiel i ciężki przemysł. Węgiel, bo 
był jedyną walutą państwa i dzięki niemu 
można było kupować towary za granicą; 
od maszyn i urządzeń poczynając, na cy-
trusach i kakao kończąc. Przemysł cięż-
ki, bo służył dalszej budowie przemysłu, 
a przede wszystkim zbrojeniom. Górny 
Śląsk był skazany na dźwiganie tego ciągle 
rosnącego ciężaru. Przy czym profity pły-
nące dla niego z tego faktu były raczej ima-
ginacją ludzi, którzy nigdy tutaj nie byli. Ci, 
co przyjeżdżali w poszukiwaniu lepszego 
losu, dość szybko przekonywali się, że nie 
jest to ziemia mlekiem i miodem płynąca, 
lecz raczej fenolem i innymi paskudztwa-
mi, bez lekkiego życia, za to z ciężką pracą 
– choć te prawdy do dziś z trudem prze-

bijają się do pozaśląskiej świadomości; jak 
fakt, że Ślązacy już nie w górnictwie widzą 
swoją przyszłą pomyślność, nie chce się 
przebić do świadomości niektórych mini-
strów. A tymczasem...

Tymczasem na Śląsku pojawiają się 
tężnie solankowe. W Goczałkowicach, za-
miast o nowej kopalni, myśli się raczej o 
nowych budynkach sanatoryjnych, bo Gór-
ny Śląsk może być ośrodkiem zdrowotnej 
odnowy. Też dzięki zasobom naturalnym: 
borowinom i najlepszej na świecie solance. 
No i dzięki świetnej kadrze wykształconej 
na znakomitym Śląskim Uniwersytecie 
Medycznym. Dlatego dalsze podkopywanie 
Goczałkowic jest zbrodnią! Co prawda nie 
robi tego nowa kopalnia, lecz już istniejąca 
w Czechowicach kopalnia Silesia. A zgodę 
na to wydał urząd, który jako pierwszy po-
winien przeciwko takiemu postępowaniu 
protestować: Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Katowicach. Pocieszającym 
jest, że nowa kopalnia w Królówce miała 
fedrować w najlepsze już w tym roku, ale 
mieszkańcy skutecznie temu zapobiegli.

Przemysł ciężki i górnictwo oczywiście 
są niezbędne, ale nie w anachronicznej, po-
żerającej wszystko, a środowisko natural-
ne przede wszystkim, postaci. Dlaczego to 
tylko wokół Warszawy mają się grupować 
zakłady z sektora high-tech? One mogą, i 
powinny, w najbliższej przyszłości wyróść 
wraz ze szkolnictwem wyższym na domi-
nanty w śląskiej ekonomice, zastępując 
górnictwo i ciężki przemysł w roli „loko-
motyw postępu”. Tak jak katowicka strefa 
kultury wyrosła na pozostałościach kopalni 
Katowice, a drzewa wyrastają na hałdach.

Flaga górnictwa węglowego jest w bar-
wach zielono-czarnych. U góry zieleń, zaś 
czerń na dole. I niech tak pozostanie. Niech 
u góry będzie zielono. Jak najbardziej zielo-
no. To czarne niech zostanie na dole...

W drugiej dekadzie XXI wieku 
zdarzyła się na Górnym Śląsku 
rzecz niebywała. Być może nale-

ży ją uznać za przełomową. Otóż myślenie 
ekologiczne wygrało z chrapką co ponie-
których na kolejne podrycie naszej ziemi 
kopalnianymi wyrobiskami. Sprzeciwiła 
się temu nie „grupa oszalałych ekologów” 
– jak się zwykło u nas nazywać obrońców 
środowiska naturalnego – lecz zwyczaj-
ni mieszkańcy. I to w dwóch miejscowo-
ściach niemal równocześnie: w Goczałko-
wicach i w dzielnicy Orzesza, Królówce. W 
przeszłości mieszkańcy miejscowości, w 
których powstawały nowe kopalnie, także 
często wyrażali niezadowolenie, lecz po raz 
pierwszy tak zdecydowanie artykułowane 
są akcenty ekologiczne i wizje przyszłości 
niezwiązanej z anachronicznym już dzisiaj 
etosem industrialnym, wedle którego funk-
cjonował Górny Śląsk od końca XVIII do 
końca XX wieku.

Podczas ubiegłorocznych obchodów 
Barbórki, za tę zmianę wizji i chęć układania 
sobie po swojemu planów na przyszłość, 

śląskie samorządy obsobaczył minister 
energetyki Krzysztof Tchórzewski. Uczy-
nił to wedle najlepszych wielkopańskich, a 
może neokolonialnych, a może jednych i 
drugich, wzorców. Był łaskaw powiedzieć 
m.in.: „Jeśli wydobycie spadnie, to wyjdę na 
głupka. Nie chcę na to pozwolić. Chcę mieć 
tu, na Śląsku, co najmniej dwa miejsca na 
dobry węgiel i dobre kopalnie”. No cóż: pan 
chce, sługa musi... Ale wszystko wskazuje 
na to, że „sługa” się zbuntował. Zaś sza-
nowny pan minister i tak już wyszedł na 
głupka, wypowiadając takie, a nie inne sło-
wa takim, a nie innym tonem.

Eksploatacja zasobów naturalnych i 
zbywanie ich w nieprzetworzonej, lub le-
dwo przetworzonej, postaci jest charak-
terystyczna dla krajów o niskim stopniu 
rozwoju. Nadmierna eksploatacja złóż, bez 
oglądania się na skutki społeczne i ekolo-
giczne, oraz transfer większości profitów 
z tego płynących poza region, w którym to 
się odbywa, jest cechą polityki kolonialnej 
i neokolonialnej. Śląsk, a szczególnie Gór-
ny Śląsk, zawdzięcza swój rozwój bogac-
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ZAPRASZA 
SANDRA 
BRAKSATOR

BYTOM

KINO POD CHMURKĄ

Na wakacyjne wieczory Bytom-
skie Centrum Kultury poleca kino 
plenerowe. W każdy piątek od 6 
lipca do 31 sierpnia o  godzinie 
21.15 w amfiteatrze Parku im. 
Kachla odbędą się seanse filmo-
we pod chmurką. Na ekranie zo-
baczymy m.in. Daniela Radcliffe’a, 
Anthony’ego Hopkinsa, Dany’ego 
Boona, Antonia Banderasa. W re-
pertuarze znajdziemy komedie 
produkcji francuskiej, irlandzkiej, 
szwedzkiej, brytyjskiej i amery-
kańskiej. Bilet wstępu kosztuje 
jedynie złotówkę. Więcej informa-
cji oraz pełny repertuar dostępny 
pod adresem: www.becek.pl. 

CHORZÓW

LETNIE SPOTKANIA Z TEATREM

Chorzowski Teatr Ogrodowy już 
po raz dwunasty zaprasza na 
letnie spotkania ze sztuką te-
atralną. Od 6 lipca do 31 sierpnia 
na scenie głównej stuletniego 
Magazynu Ciekłego Powietrza 
w Sztygarce oraz Chorzowskie-
go Centrum Kultury będzie moż-
na zobaczyć najzabawniejsze 
komedie z całej Polski. ChTO pre-
zentuje w większości kameralne 
spektakle. Wieczornym przed-
stawieniom towarzyszą związa-
ne z nimi tematycznie projekcje 
filmowe, koncerty i wystawy. 

Ceny biletów zaczynają się od 
24 złotych. Więcej informacji pod 
adresem: www.chto.pl.

ŚWIĘTOCHŁOWICE

AKADEMIA UŚMIECHU

Dla każdego, kto lubi dużą dawkę 
dobrego humoru, Miejska Biblio-
teka Publiczna w Świętochło-
wicach przygotowała specjalne 
spotkania pod nazwą „Akademia 
Uśmiechu”. W każdą drugą śro-
dę miesiąca w Filii nr 1 przy ulicy 
Chorzowskiej 37 czekać będzie 
Aleksander Trzaska z kabaretu 
Masztalscy. Spotkania przezna-
czone są dla osób uśmiechnię-
tych i pozytywnie nastawionych 
do życia. Nie zabraknie kawałów 
oraz zabawnych anegdot, które 
rozbawią do łez. Wstęp wolny. 
Więcej informacji na stronie: 
www.mbp.swietochlowice.pl.

GLIWICE

KONCERT NATALII PRZYBYSZ

6 lipca o godzinie 19.00 do Gli-
wic zawita Natalia Przybysz, 
jedna z najbardziej charyzma-
tycznych i utalentowanych pol-
skich wokalistek. Inspiruje się 
soulem i jazzem, a także nie 
kryje pasji dla starych, ciepłych 
motown’owskich brzmień i vinta-
ge’owych instrumentów. Znana 
jest szerokiej publiczności przede 
wszystkim jako wokalistka zespo-

łu Sistars. Po zawieszeniu zespo-
łu głównie występuje solo. Na-
grała pięć albumów, które zostały 
uznane przez krytyków. Była lau-
reatką kilku Fryderyków. Koncert 
odbędzie się w Centrum Jazovia, 
który jest autorskim projektem 
Krzysztofa Kobylińskiego. Z za-
łożenia jest to miejsce tworzenia 
kultury i sztuki, a w szczególności 
nagrań audio, wideo, koncertów, 
warsztatów, wystaw oraz innych 
form aktywności kulturalnej. Bilet 
w cenie 60 złotych dostępny na 
stronie www.ticketmaster.pl. 

KATOWICE

ŚLADAMI KAZIMIERZA KUTZA

10 lipca o godzinie 17.00 w podróż 
po zakamarkach Szopienic szla-
kiem Kazimierza Kutza zabierze 
nas Fundacja z Pasją. Poznamy  
miejsca dzieciństwa oraz młodo-
ści reżysera. Usłyszymy ciekawe 
anegdoty z życia jego sąsiadów, 
kolegów oraz rodziny.  Podczas 
spaceru historycznego zwiedzimy 
zwłaszcza te miejsca, które zo-
stały utrwalone na kartach „Piątej 
strony świata” oraz miejsca ważne 
dla Kutza, jak np. Ogród Dworcowy, 
gdzie mieszkał, czy kościół ewan-
gelicki, w którym nagrywał sceny 
do swoich filmów. Spacer popro-
wadzi dr Daniela Dylus. Wstęp jest 
bezpłatny, obowiązują wcześniej-
sze zapisy. Więcej informacji na 
stronie www.fundacjazpasja.pl.

INFO z regionu | 
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ZAPRASZA 
MAGDALENA 
CIESIELSKA

XXVIII MIĘDZYNARODOWY 
PLENER MALARSKI 
„IMPRESJE MIKOŁOWSKIE” | 
1-8 lipca

W lipcu na ulicach Mikołowa 
oraz w Miejskim Domu Kultury 
będzie można  zobaczyć dzieła 
wybitnych artystów i teoretyków 
sztuki oraz z nimi porozmawiać. 
Impreza organizowana od 1991 
roku sprawiła, że dziś Mikołów 
dysponuje jedną z największych 
kolekcji malarstwa współcze-
snego na Śląsku. Każdego roku 
bowiem w Plenerze Malarskim 
w Mikołowie bierze udział kilku-
nastu artystów z całej Europy, 
pozostawiających w mieście 
swój artystyczny ślad w posta-
ci powstałych w trakcie pleneru 
dzieł. W plenerze uczestniczą 
zarówno uznani twórcy, osoby 
związane z największymi ośrod-
kami akademickimi: studenci 
ASP, wykładowcy itp., jak również 
ludzie młodzi, amatorzy, którzy 
po prostu kochają sztukę. W tym 
roku w imprezie weźmie udział 
14 artystów z Polski i zagranicy.

Tak jak w zeszłym roku, 
również w tej edycji plenerowi 
ma towarzyszyć konferencja, 
na której będzie okazja posłu-
chać wykładów tematycznych, 
poznać twórczość poszczegól-
nych artystów oraz wymienić 
się spostrzeżeniami na temat 
współczesnej sztuki. Harmono-
gram konferencji: 2 lipca o go-
dzinie 16 wystąpi dr Juliusz Sę-

Impreza, według zwyczaju, 
rozpocznie się w sobotę o  go-
dzinie 12 na ulicy Rynkowej. 
Tam właśnie zaprezentują się 
niektóre zespoły festiwalowe. 
Następnie o godzinie 16 ruszy, 
składająca się z uczestników, 
zespołów, grup teatralnych i  ta-
necznych,  Parada Nowoorle-
ańska. Celem korowodu będzie 
Kampus, gdzie na tamtejszej 
estradzie odbędą się kolejne 
koncerty. Jako pierwszy zagra 
zespół nazwany przez recen-
zentów „przyszłością polskiego 
jazzu” – BS Ensemble. Składa 
się on z czwórki znakomitych in-
strumentalistów, którzy w  swo-
jej twórczości w nowoczesny 
sposób łączą różne style np. 
muzyki swingowej, bluesowej, 
brazylijskiej bossy czy francu-
skiego walca musette. Będzie to 
niewątpliwie duża dawka energii 
i ciekawych improwizacji, z któ-
rych zespół słynie.
Jako ostatni tego wieczoru na 
Kampusie zaprezentują się go-
spodarze festiwalu, czyli South 
Silesian Brass Bend. Grupa, 
choć w nieco innym składzie, 
istnieje nieprzerwanie od 1974 
roku. To bez wątpienia zespół 
o bogatym doświadczeniu 
muzycznym, który brał udział 
w  największych i najważniej-
szych zarówno polskich, jak i za-
granicznych festiwalach muzyki 
jazzowej oraz bluesowej.
O godzinie 21 impreza prze-
niesie się do Teatru Ziemi Ryb-
nickiej, gdzie w sali kameralnej 
odbędzie się jam session. To 
jedyny koncert, na który należy 
zaopatrzyć się w bilety.

W niedzielę na uczestni-
ków będą czekały kolejne mu-

Fascynował się przyrodą, dlatego 
zbierał, łowił i preparował naj-
ciekawsze okazy. Zanim jednak 
wyruszył w morze, mieszkał i 
uczył się w Jaworzu. Choć po la-
tach, kiedy ostatecznie zakończył 
pracę, osiedlił się w Niemczech, 
to sentyment do tego miejsca 
był tak duży, że postanowił po-
darować część swoich zbiorów 
tutejszej szkole. W 2014 roku eks-
ponaty zostały przeniesione do 
nowo powstałego, nowoczesne-
go budynku tuż koło szkoły. 

Dziś, dzięki odpowiedniej 
adaptacji przestrzeni i oświetle-
niu, muzeum posiada swój nie-
powtarzalny klimat. Większość 
eksponatów można zobaczyć 
z bliska, a nawet dotknąć, co 
zwłaszcza dla dzieci stanowi bar-
dzo cenne doświadczenie. Część 
okazów jest spreparowana, a 
część umieszczona w formalinie i 
wyeksponowana w dużych szkla-
nych pojemnikach. Wystawa to 
jednak nie tylko martwe obiekty, 
muszle i zdjęcia. W dużych, pięk-
nie zaaranżowanych akwariach 
pływają różnego typu ryby. Moż-
na również zobaczyć kilkuminuto-
wy film wyświetlany na telebimie. 

Niestety, fundator tego mu-
zeum nie zobaczył go w obecnej 
formie. Erwin Pasterny zmarł 
bowiem w 2011 roku. To miej-
sce jednak sprawia, że możemy 
poznać jego pasję i docenić trud, 
jaki włożył w chęć pokazania 
swojego świata innym.

FESTIWALE FILMOWE 
W CZECHOWICACH-
DZIEDZICACH

W Czechowicach-Dziedzicach, 
mieście położonym w połu-

dniowej części województwa 
śląskiego, istnieje niezwykłe 
kino. Świt, bo o nim mowa, mie-
ści się w Miejskim Domu Kultu-
ry. Obok standardowego reper-
tuaru co jakiś czas odbywają 
się w nim bardzo interesujące 
Festiwale Filmowe. 

Już od kilkunastu lat, 
w  styczniu, organizowany jest 
w kinie Świt Festiwal Dobrych 
Filmów. W tym roku, podczas 
16.  edycji, zostało wyświetlo-
nych dziewięć tytułów. W kwiet-
niu natomiast miłośnicy kina 
mieli okazję uczestniczyć 
w 26. Tygodniu Filmu Polskiego. 
W jego ramach co roku prezen-
towane są dzieła polskich twór-
ców, zarówno tych tworzących 
w kraju, jak i za granicą.  Od 11 
do 17 maja z kolei odbywał się 
Festiwal Wiosna Filmów, na któ-
rym były prezentowane obrazy 
z całego świata. Festiwal dawał 
nie lada okazję, aby zobaczyć 
filmy, które nie zostały jeszcze 
wprowadzone do szerokiej dys-
trybucji. I tak amatorzy kina mo-
gli obejrzeć obrazy: „Fokstrot” 
(reż. Maoz Samuel), „Jesień we 
Francji”  (reż. Mahamat-Seleh  
Haroun), „Utoya – 22 lipiec” 
(reż. Eric Poppe), „Remen. Smak 
wspomnień” (reż. Eric Khoo), 
„Obietnica poranka” (reż. Eric 
Barbier), „Do zobaczenia w za-
światach” (reż. Albert Dupontel), 
„Neapol spowity tajemnicą” (reż. 
Ferzan Özpetek).
W najbliższym czasie, a do-
kładnie od 12 do 14 września, 
kino Świt zaprasza widzów na 
27.  Czechowickie Prezentacje 
Filmowe. Choć repertuar nie jest 
jeszcze znany, to patrząc na pla-
ny imprezy z ubiegłych lat, mo-

towski,   kierownik Ośrodka Do-
kumentacji Dziejów Częstocho-
wy Muzeum Częstochowskiego, 
z wykładem pt. „Architektura 
przemysłowa w Częstochowie. 
Fabryki, osiedla robotnicze, 
rezydencje przemysłowców”; 
3 lipca o godzinie 16 będzie oka-
zja wysłuchać  referatu prof. dr. 
hab. Juliusza A. Chrościckiego 
z Instytutu Historii Sztuki i Kul-
tury UPJPII w Krakowie pt. „Jan 
Vermeer, sławny malarz z Delft”;  
5 lipca o godzinie 10 odbędzie 
się wykład dr. Łukasza Mikołaja 
Sadowskiego z Katedry Teorii 
i Historii Sztuki ASP w Łodzi pt. 
„Ogród Glovera w Nagasaki, czy-
li w kilku słowach o zachodniej 
architekturze okresu Meiji w Ja-
ponii”. Na wszystkie wykłady 
i dyskusje zaprasza Miejska Pla-
cówka Muzealna w Mikołowie. 
Warto dodać, że w tym roku za-
powiada się szczególnie intere-
sująca wymiana refleksji, gdyż 
uczestnicy pleneru młodych 
mają możliwość brać czynny 
udział w dyskusjach podczas 
konferencji. Będą mogli również 
skonsultować swoją działalność 
ze znanymi artystami i uczestni-
czyć w warsztatach graficznych. 

XI MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL JAZZU 
TRADYCYJNEGO W RYBNIKU | 
18–20 sierpnia

Kolejna odsłona festiwalu ja-
zzowego w Rybniku zapowiada 
się co najmniej tak interesująco 
jak zeszłoroczna edycja. Choć 
jak zwykle trwać ma zaledwie 
dwa dni, to żaden miłośnik mu-
zyki jazzowej nie powinien jej 
przegapić.  

zyczne emocje. Wystąpi Stan-
ley Breckenridge i Jazz Band 
Ball Orchestra. Jazz Band Ball 
Orchestra to jeden z najstar-
szych polskich zespołów jazzo-
wych, powstały w 1962 roku. 
Na swoim koncie mają udział 
w  najważniejszych festiwalach 
zagranicznych, współpracowali 
z wieloma znanymi muzykami, 
jak chociażby Wynton Marsalis 
czy Wallace Davenport. 
Na zakończenie, w związku 
z  dwudziestą rocznicą śmierci 
Franka Sinatry, usłyszymy naj-
większe przeboje artysty w  wy-
konaniu uważanego za jednego 
z najlepszych współczesnych 
wokalistów jazzowych w kraju 
Wojciecha Myrczeka. Akom-
paniować będzie mu  FJT Or-
chestra, osiemnastoosobowa 
grupa wybitnych instrumentali-
stów, która pielęgnuje tradycję 
big-bandów z lat 30. i 40.

MUZEUM FLORY I FAUNY 
MORSKIEJ ORAZ 
ŚRÓDLĄDOWEJ W JAWORZU

Muzeum w Jaworzu to jedno z 
takich miejsc, które wzbudza 
zainteresowanie i zdziwienie 
jednocześnie. Mało kto bowiem 
spodziewa się, że w górach moż-
na tyle zobaczyć i  dowiedzieć 
się o morzu. Choć muzeum jest 
niewielkie, to liczba eksponatów 
i wiedzy, którą przekazuje prze-
wodnik, może zaskoczyć. 

To niezwykłe muzeum nie 
mogłoby jednak powstać bez 
pewnego człowieka. Erwin Pa-
sterny, bo o nim mowa, był po-
dróżnikiem entuzjastą, bosma-
nem pływającym na statkach po 
niemal wszystkich kontynentach. 
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ZAPRASZA 
OLAF OTWINOWSKI

ZAPRASZA 
MICHAŁ 
KUBARA

ZAMEK OGRODZIENIEC 
W PODZAMCZU

Zamek Ogrodzieniec w Podzam-
czu to atrakcja turystyczna, która 
nie wymaga dodatkowej reko-
mendacji. Każdy mieszkaniec 
naszego województwa, który 
kiedykolwiek zastanawiał się 
nad kierunkiem weekendowej 
ekskursji, słyszał wiele o  tym 
miejscu, a sława zamku już daw-
no przekroczyła granice regionu. 
Ogrodzieniecki zamek stanowi 
prawdziwą wizytówkę Jury Kra-
kowsko-Częstochowskiej oraz 
jest jednym z najchętniej odwie-
dzanych obiektów turytycznych 
w  woj. śląskim. Nie zamierzam 
zatem opisywać licznych walo-
rów Zamku Ogrodzienieckiego 
oraz jego burzliwej historii. Wszy-
scy miłośnicy Jury czy ruin zam-
ków po prostu muszą zaliczyć 
tę turystyczną atrakcję. Jednak 
Zamek w żadnym razie nie jest 
atrakcją jedynie dla wyżej wymie-
nionych, a  jego oferta wykracza 
poza tradycyjne zwiedzanie ruin.

Co w tym sezonie ma do 
zaoferowania Zamek Ogrodzie-
niecki? 1 lipca na terenie Zam-
ku odbędzie się pokaz polskich 
szwoleżerów, natomiast od 7 
do 8 lipca odbędzie się histo-
ryczna impreza pod hasłem 
„Wrota czasu”, zorganizowana 
z okazji 100. rocznicy odzyska-
nia niepodległości przez Polskę. 
Na terenie zamku będzie można 
obejrzeć uzbrojenie i umundu-

rowanie polskich żołnierzy i po-
wstańców z różnych epok oraz 
rekonstrukcje walk.

Największa i najbardziej zna-
na zamkowa impreza czeka nas 
w dniach 4-5 sierpnia. Będzie 
to XXI Międzynarodowy Turniej 
Rycerski, który po raz pierwszy 
zostanie zorganizowany pod pa-
tronatem Rycerskiej Kadry Pol-
ski. Odbędzie się walka wieczoru 
między Marcinem Waszkielisem, 
wielokrotnym Mistrzem Świata 
w walkach rycerskich, a aktual-
nym Mistrzem Polski Piotrem 
Krigerem. Poza tym obejrzymy 
popisy kawaleryjskie, turniej mie-
cza długiego, pokaz zapasów 
oraz bitwę o most. Wystąpi tak-
że zespół Stout, grający muzykę 
celtycką i dawną. 

Warto obejrzeć pokaz kon-
nej walki słynnych lisowczyków, 
bitnych i odważnych XVII-wiecz-
nych polskich żołnierzy najem-
nych. Pokaz ten odbędzie się 
12  sierpnia. Natomiast tydzień 
później, w dniu 19 sierpnia, od-
będzie się pokaz średniowiecz-
nej mody i tańców, pod hasłem 
“Średniowieczne  atelier”. Bę-
dzie można spróbować swoich 
sił w dawnym tańcu i przebrać 
się w historyczne stroje.

Ponadto, niezależnie od im-
prez, na terenie Zamku odbywa-
ją się pomniejsze pokazy walk 
rycerskich oraz Wieczór z Du-
chami. Warto zainteresować się 
zwłaszcza tą ostatnią atrakcją, 
polegającą na nocnym zwiedza-
niu zamku. Zwiedzanie odbywa 
się pod opieką przewodnika, jed-
nakże przewodnik ten nie uchro-
ni nas przed spotkaniem na na-

BOGATA CZĘSTOCHOWA 
– WINNY OLSZTYN

Częstochowa nieraz udowod-
niła, że kultura to jedna z jej 
mocnych stron, dlatego warto 
wybrać się na III Jurajski Festi-
wal Sztuki i Wina, XV Noc Kultu-
ralną, a później na XII Festiwal 
Wiolinistyczny im. Bronisława 
Hubermana.
Nie wiedzieć czemu lampka 
wina kojarzy nam się z wysu-
blimowaną sztuką, godną elit. 
Trzecia edycja Jurajskiego Fe-
stiwalu Sztuki i Wina, organizo-
wana 21–22 lipca przez ROK 
Częstochowa oraz jurajską 
gminę Olsztyn, skierowana jest 
do wszystkich wielbicieli tego, 
co lokalne i artystyczne, gdyż 
celem imprezy jest promocja 
sztuki ludowej, kultury wino-
brania oraz regionalnych pro-
duktów. Gwiazdami festiwalu 
będą zespoły Raz Dwa Trzy 
oraz Five OʼClock.
Częstochowa to podobno pierw-
sze miasto w Polsce, w którym 
odbyło się kilkadziesiąt wyda-
rzeń kulturalnych w jedną noc, 
sygnowanych pod wspólnym 
szyldem Nocy Kulturalnej. Po-
dobnie będzie w nocy z 15 na 16 
września, podczas urodzinowej 

szej drodze zjaw i upiorów, które 
właśnie tej nocy będą chciały 
ukazać się śmiertelnym...

Zamek Ogrodzieniec nie ofe-
ruje jednak wyłącznie historycz-
nych czy legendarnych atrakcji. 
W dniach 13-15 lipca na sce-
nie pod zamkiem odbędzie się 
Przegląd Małych Form Teatral-
nych „Baśniogród”. W  ramach 
Przeglądu odbędą się warsztaty 
i przedstawienia teatralne dla 
dzieci i młodzieży w wykonaniu 
aktorów Teatru Pinezka oraz 
teatru Bajkowe Skarbki Śląska. 
Poza tym, obok Międzynarodo-
wego Turnieju Rycerskiego, dru-
gą z najważniejszych gminnych 
imprez są obchody Dni Ogro-
dzieńca, które w dniu 25 sierpnia 
przeniosą się na Zamek Ogro-
dzieniecki. W tym dniu Zamek 
zadrży od rockowych brzmień 
zespołów Power of Trinity, 
Luxtorpeda i Koma.

Warto przypomnieć, że 
również pobliski Gród na Górze 
Birów oferuje ciekawe wrażenia. 
Ten zrekonstruowany prasło-
wiański gródek, obok tradycyj-
nego zwiedzania, pozwoli na 
chwilę przenieść się w czasy an-
tyczne, a to za sprawą walk gla-
diatorów, których areną będzie, 
w dniach 28-29 lipca, birowska 
strażnica. Podczas imprezy tej, 
pod hasłem „Ave Cezar!”, będzie 
można zapoznać się z rzymski-
mi technikami walki oraz wziąć 
udział w wyborze zwycięzcy tur-
nieju. Natomiast 15 sierpnia na 
Górze Birów swe podwoje otwo-
rzy Letnia Szkoła Magii będzie 
to impreza dla dzieci z udziałem 
magów i czarów.

żemy być pewni, że zobaczymy 
filmy artystyczne, prezentowane 
wcześniej i odnoszące sukcesy 
na największych światowych fe-
stiwalach.

Od 2004 roku co jakiś czas 
w czechowickim kinie odbywa 
się również Festiwal Sąsiedzi. 
Niezwykła impreza, która ma na 
celu promowanie kina naszych 
najbliższych geograficznie sąsia-
dów. Chodzi tu przede wszyst-
kim o filmy czeskie i słowackie, 
które nie są zbyt popularne i 
znane w naszym kraju. Niestety, 
nie wiadomo, kiedy odbędzie się 
kolejna edycja, dlatego zachę-
cam do śledzenia aktualności na 
stronie internetowej Miejskiego 
Domu Kultury, gdzie dowiemy się 
również o innych ciekawych pro-
pozycjach kina Świt. 

IV BIELSKI FESTIWAL SZTUK 
WIZUALNYCH | 
29 czerwca – 26 sierpnia

W okresie wakacyjnym Galeria 
Bielska BWA we współpracy 
z  Muzeum Historycznym Biel-
ska-Białej, Związkiem Polskich 
Artystów Plastyków Okręg 
Bielsko-Biała oraz Fundacją 
Centrum Fotografii zaprasza na 
wystawę poświęconą twórczo-
ści artystów mieszkających lub 
pracujących w obrębie powiatu 
bielskiego (lub dawnego wo-
jewództwa bielskiego). Każdy, 
kto w tym roku chciał pokazać 
swoją pracę na festiwalu, mu-
siał nadesłać zgłoszenie lub 
złożyć je osobiście w sekreta-
riacie Galerii Bielskiej BWA do 
18 kwietnia.

Na wystawę zakwalifikowa-
ne zostały prace reprezentujące 

różne formy artystycznej wypo-
wiedzi i podejmujące różnorakie 
zagadnienia. Zobaczyć zatem 
będzie można dzieła artystów 
posługujących się technikami 
tradycyjnymi, tj. malarstwo, 
rzeźba, jak również wykorzystu-
jących nowoczesne narzędzia 
multimedialne, tworzących insta-
lacje czy performance. Na prze-
glądzie swoje miejsce znajdzie 
również sztuka użytkowa, czyli 
wszelkiego rodzaju ceramika, 
tkanina, plakat itp.   
Każdy z artystów biorących 
udział w wystawie zaprezentuje 
tylko jedno dzieło. Będzie jednak 
co oglądać, bo w tegorocznej 
edycji zobaczymy aż 200 nie-
zwykłych, artystycznych indy-
widualności. Jak możemy prze-
czytać na facebookowej stronie 
Zakładu Malarstwa Uniwersyte-
tu Śląskiego w Cieszynie, w tym 
roku na Bielskim Festiwalu 
Sztuk Wizualnych licznie zapre-
zentuje się Wydział Artystyczny 
cieszyńskiej jednostki. Pełna li-
sta twórców przyjętych do prze-
glądu znajduje się na stronie in-
ternetowej Galerii Bielskiej BWA.

Dzieła wystawione zosta-
ną w czterech galeriach: Galerii 
Bielskiej BWA (ul. 3 Maja 11), 
Muzeum Historycznym Starej 
Fabryki (pl. Żwirki i Wigury 8), Ga-
lerii Fotografii B&B (ul. 1 Maja 12) 
i Galerii PPP (Rynek 27). Wszyst-
kie placówki znajdują się w obrę-
bie centrum Bielska- Białej. 
Autorzy najlepszych prac otrzy-
mają nagrody. Jedną z nich jest 
możliwość zorganizowania in-
dywidualnej wystawy w Galerii 
Bielskiej BWA. Nagrodę pienięż-
ną z kolei ufundował Prezydent 
miasta.
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ZAPRASZA 
OLAF 
OTWINOWSKI

i  Pawła w przedostatni week-
end lipca. W programie Alterfe-
stu znajdzie się 11 koncertów 
– zarówno gwiazd polskiej 
sceny niezależnej pokroju ze-
społów Bokka, Trupa Trupa 
czy The Dumplings, jak rów-
nież muzycznych debiutan-
tów, m.in. Bukowicza i zespołu 
Wczasy. Na scenie zobaczymy 
i usłyszymy również Baascha, 
doskonałego producenta, kom-
pozytora i wokalistę. Podczas 
festiwalu nie zabraknie ryt-
mów z gatunku hip-hop oraz 
indie-rock.
MOK przygotował również dla 
mieszkańców akcję „Niech Żyje 
Rynek”, która ma na celu oży-
wienie Rynku Starego Miasta za 
pomocą spektakli teatralnych, 
koncertów i projekcji filmowych. 
W ten sposób rynek ma ponow-
nie stać się miejscem, gdzie 
można ciekawie spędzić czas 
ze znajomymi w każdy weekend 
lipca i sierpnia.

TEATRALNE LATO, 
ARTYSTYCZNA JESIEŃ

Sosnowiec słynie między in-
nymi z Teatru Zagłębia, który, 
niestety, zamyka swoje podwoje 
na okres letni. Jednak nie zapo-
mina on o swoich najmłodszych 
widzach, organizując po raz 
czwarty warsztaty „Lato w te-
atrze”. A po wakacjach nowy se-
zon na sosnowieckich scenach.

edycji imprezy organizowanej 
przez OPK „Gaude Mater”, reali-
zowanej dzięki pomysłom od-
biorców kultury. 
Dla miłośników muzyki klasycz-
nej znakomitą propozycją bę-
dzie XII Festiwal Wiolinistycz-
ny im. Bronisława Hubermana 
w Filharmonii Częstochowskiej, 
gdzie między 21 a 28 września 
będzie można wysłuchać kon-
certów mistrzowskich, kame-
ralnych i tematycznych, a także 
wziąć udział w wielu atrakcjach 
towarzyszących.

FILMOWO, LUDOWO 
I PUNKOWO

W Dąbrowie Górniczej z całą 
pewnością nie zabraknie wa-
kacyjnych atrakcji na Miejskiej 
Plaży Pogoria III oraz w Fabryce 
Pełnej Życia, a najważniejszymi 
z nich będą lipcowa Strefa Kibi-
ca, Letnie Kino Plenerowe oraz 
Miejskie Dożynki 2018.
Lipiec to czas mundialowych 
finałów, dlatego też w Fabryce 
Pełnej Życia (teren dawnej Fa-
bryki Defum) powstanie Strefa 
Kibica, która będzie ze sobą łą-
czyć atrakcje kulturalne i spor-
towe. W tym samym miejscu, 
w każdą sobotę lipca i sierpnia, 
na wielkim dmuchanym ekra-
nie będzie można zobaczyć 
ambitne filmy kina polskiego 
i europejskiego. Koniec waka-
cji tradycyjnie stał będzie pod 

znakiem Miejskich Dożynek, 
podczas których (2 września) 
ulicami miasta przejdzie wielo-
barwny korowód, a na scenie 
w parku Hallera zaprezentują 
się nie tylko Koła Gospodyń 
Wiejskich i lokalne zespoły, ale 
również muzyczna gwiazda – 
grupa Wilki. Dzień wcześniej 
w  klubie Rock Out zagrają 
Oberschlesien oraz Iscariota, 
a 21  września w ramach kon-
certu „Punkʼs not dead Tour” 
wystąpią punkowe legendy – 
zespoły Sedes oraz Prawda.

KU PAMIĘCI, KU TALENTOWI

Jaworzno w swoich letnich wy-
darzeniach postanowiło skupić 
się na historii, jednak będzie 
możliwość wziąć udział w mu-
zycznych warsztatach m.in. 
z Kubą Badachem.
Najpierw, 8 lipca, przed Domem 
Kultury w Szczakowej odbędzie 
się festyn rodzinny, który będzie 
częścią uroczystości „W roczni-
cę Grunwaldu”, upamiętniającej 
608. rocznicę zwycięskiej bitwy 
pod Grunwaldem. Nie zabraknie 
występów artystycznych, a  tak-
że pokazów sztuki rycerskiej 
i tańców dworskich.
Od 29 lipca do 4 sierpnia na ja-
worznickim rynku odbędą się III 
Ogólnopolskie Warsztaty Mu-
zyczne PoluZONE. Instrumen-
taliści i wokaliści z całego kraju 
będą mieli okazję podszkolić się 

pod okiem muzyków z zespołu 
Poluzjanci, czyli Kuby Badacha 
i spółki. Każdy dzień warsztatów 
kończyć się będzie wspólnym 
jam session uczestników, a cały 
cykl zwieńczy koncert ww. wy-
kładowców.
16 września w centrum miasta 
oraz na terenie GEOsfery odbę-
dzie się wydarzenie pt. „Chwa-
lebne Dzieje Lotnictwa Polskie-
go”, organizowane przez MCKiS 
oraz Światowe Stowarzyszenie 
Lotników Polskich. Oficjalną 
część uroczystości – odsłonię-
cie pamiątkowej tablicy – po-
przedzi rodzinny piknik w Ośrod-
ku Edukacji Ekologiczno-Geolo-
gicznej z występami artystycz-
nymi, przelotami samolotów, 
pokazami wojskowego sprzętu 
oraz grup rekonstrukcyjnych. 

W KOŚCIELE I NA RYNKU

Kultura to pokrzepienie dla 
duszy. O zastrzyk duchowej 
energii postarają się w Mysło-
wicach dzięki 7. Festiwalowi 
Alterfest, odbywającemu się w 
dniach 20–21 lipca, oraz akcji 
„Niech Żyje Rynek”, mającej na 
celu kulturalną aktywację Ryn-
ku Starego Miasta w każdy letni 
weekend.
Szeroko pojęta muzyka alter-
natywna zawładnie wyjątkowy-
mi przestrzeniami mysłowic-
kiego kościoła ewangelickiego 
pod wezwaniem św.  Piotra 

Od 2 do 15 lipca w Miejskim 
Klubie „Maczki” w Sosnow-
cu odbędą się warsztaty dla 
dzieci w wieku 8–12 lat, które 
poprowadzą aktorzy Teatru 
Zagłębia wraz z artystami 
i  pedagogami współpracują-
cymi z Instytutem Teatralnym 
im. Zbigniewa Raszewskiego 
oraz Akademią Sztuk Pięknych 
w Katowicach. Tematem prze-
wodnim warsztatów będzie 
związek człowieka i zwierzęcia, 
a ich efekt zobaczymy podczas 
otwartego dla publiczności wy-
darzenia 14 i 15 lipca w klubie 
Maczki, które będzie wynikiem 
doświadczeń i obserwacji 
uczestników. 
Choć nowy sezon kulturalny 
rozpocznie się w Sosnowcu 
oficjalnie 10 września od Gali 
Wręczenia Nagród Artystycz-
nych Miasta Sosnowca, to trzy 
dni wcześniej na scenie Sali 
Koncertowej „Muza” odbędzie 
się spektakl „Andropauza 3”, a 
16  września z okazji Polskiego 
Dnia Bluesa zagrają Blues Jun-
kers oraz Cotton Wing.

TARNOWSKIE GÓRY 
W OBLĘŻENIU 

Wojowie plemion Ślężan, Go-
lęszyców i Opolan opanują 
Tarnogórskie Centrum Kultury, 
przenosząc mieszkańców mia-
sta w świat sprzed ponad ty-
siąca lat. Z kolei dla lubiących 

współczesne atrakcje kultural-
ne ruszy TCK-owe kino objaz-
dowe.
7 lipca na terenie Tarnogór-
skiego Centrum Kultury odbę-
dzie się impreza rodem z  po-
czątków państwa polskiego 
pn. „Tarnowskie Góry w  cza-
sach Słowian”. Ówczesne 
zwyczaje niegdysiejszych ple-
mion, ich rzemiosło, ubiór czy 
uzbrojenie będzie można po-
dziwiać w specjalnej osadzie, 
przy której odbywać się będą 
pokazy bitewne oraz plebejskie 
gry i zabawy dla całych rodzin. 
Wielbiciele historii będą mieli 
okazję zobaczyć, jak dawniej 
pracowali kowal i garncarz, 
a także przyjrzeć się procesowi 
wybijania monet. Impreza ma 
edukować oraz bawić, dlatego 
na zakończenie wczesnośre-
dniowiecznego pikniku zagra 
folkowy zespół Roderyk. 
Dla tych, którym od podróży 
w  czasie kręci się w głowie, 
proponuję TCK-owe kino objaz-
dowe. Z końcem lipca odwiedzi 
ono najdalsze zakątki miasta, 
umilając czas takimi tytułami fil-
mowymi, jak: „La la land”, „Pater-
son”, „Lego: Batman”, „Balerina” 
czy „Paddington”.

WAKACYJNE STROFY 
ŚPIEWANE JESIENIĄ

Ile gatunków książek, tyle ro-
dzajów atrakcji przygotowała 
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Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tychach dla swoich czytelni-
ków w lipcu i sierpniu. A skoro 
książka – to poezja, a skoro 
poezja – to śpiewana w tyskich 
podziemiach jesienną porą 
przez Strachy na Lachy.
W ciągu dwóch wakacyjnych 
miesięcy w tyskich placówkach 
bibliotecznych na młodych 
fanów literatury czekać będą 
zajęcia pod hasłem: „Od deski 
do deski”, bo właśnie tak mło-
dzi czytelnicy poznają historię 
książki, jej rodzaje, podstawy 
kaligrafii, kroje liter, techniki 
zdobienia papieru i wiele innych 
tematów związanych z „druko-
wanym przyjacielem człowie-
ka”. A wszystko po to, by samo-
dzielnie zaprojektować własną 
książkę w dowolnej formie, czy 
to powieści, czy tomiku poezji, 
czy komiksu. Potem własne 
dzieło będzie można wystawić 
na kolejnej imprezie, czyli „Nie-
dzieli z  Książką”, która będzie 
miała formę kiermaszu i zabaw 
dla całej rodziny (plac Baczyń-
skiego, 26 sierpnia). 
Ponad miesiąc później, 29 wrze-
śnia o godzinie 19.00, w tyskim 
pubie Underground usłyszymy 
mistrzów słowa z gatunku miej-
skiego folku, alternatywnego 
rocka i poezji śpiewanej, czyli 
zespół Strachy na Lachy.

KULTURA W ZABRZU 

WSTĘP  WOLNY

Trudno wymienić wszystkie ogól-
nodostępne imprezy w  Zabrzu, 
w  których warto wziąć udział, 
począwszy od koncertów „Mu-
zycznego lata”, na festiwalach 
w Muzeum Górnictwa kończąc.
Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu za-
prasza na „Muzyczne lato” w Ślą-
skim Rancho (ul. Webera 18). Tam 
w każdy wakacyjny piątek odbędą 
się plenerowe koncerty przezna-
czone dla publiczności w różnym 
wieku. Pierwszym z  nich będzie 
„Letnie Śląskie Granie” (6 lipca, 
19.00), drugim – koncert czeskie-
go zespołu The Beatles Revival 
(13 lipca, 20.00). W kolejny piątek 
na scenie wystąpią Chwytak & 
DJ Wiktor, a siedem dni później 
zespół Game Cover. 3  sierpnia 
na tych samych deskach zapre-
zentuje się folklorystyczny zespół 
Równica, a w kolejne piątki Filip 
Lato, Letni Chamski Podryw oraz 
zespół Doxx. Ostatnią imprezą cy-
klu będzie wielka dyskoteka. 
W Sztolni i Kopalni Królowa Lu-
iza odbędą się z kolei: Festiwal 
Kolorów (14 lipca), Festiwal Piwa 
(28  lipca) oraz Festiwal Baniek 
Mydlanych (18 sierpnia). Nato-
miast we wrześniowym, biletowa-
nym, repertuarze Muzeum Gór-
nictwa znajdą się m.in. spektakl 
„Halo penis?”, koncert zespołu Dr 
Misio i Międzynarodowy Festiwal 
im. Krzysztofa Pendereckiego.

Letnie miesiące to czas słucha-
nia muzyki na świeżym powie-
trzu w trakcie festiwali.
Nie oznacza to jednak, że poza 
cyklicznymi imprezami zabrak-
nie „zwykłych” koncertów. Wręcz 
przeciwnie – organizowanych 
jest ich tak wiele, że... można je 
przeoczyć. Poniżej znajdziecie 
wybór muzycznych wydarzeń 
z naszego regionu, na które war-
to się wybrać.
Na pewno wydarzeniem lata 
(jeśli nie całego roku) jest pierw-
szy po wielu latach koncert 
na Stadionie Śląskim. I to jaki! 
Reaktywowana w oryginalnym 
składzie legenda rocka, Guns Nʼ 
Roses, pojawi się już 9 lipca, aby 
zaprezentować swoje klasyczne 
utwory. 

A festiwali w ciepłe miesiące na 
Górnym Śląsku jest pod dostat-
kiem.

Sezon zacząć można kilka dni 
wcześniej na –uznanym nie 
tylko przez odwiedzających – 
odbywającym się już trzynasty 
raz katowickim Tauron Nowa 
Muzyka (28 czerwca – 1 lipca). 
Poza popularnymi artystami 
(m.in. Fever Ray czy Nightma-
res On Wax) warto zwrócić uwa-
gę również na tych mniej zna-
nych i po prostu dać się ponieść 
elektronicznym dźwiękom – kto 
wie, może będziemy mieli do 

czynienia z przyszłymi gwiazda-
mi tego rodzaju muzyki?

Kolejny interesujący event mu-
zyczny to 90ʼFestival 2018 (21 
lipca) w Katowicach, na którym 
w muzyczną podróż w lata 90. 
zabiorą nas DJ Quicksliver, Mr. 
President czy 2 Unlimited. Za-
bawy i wspomnień na pewno 
będzie co niemiara.

Przy okazji imprezy w tym sa-
mym miejscu (Dolina Trzech 
Stawów w Katowicach-Mu-
chowcu) nie możemy zapo-
mnieć o marce, jaką jest OFF 
Festival (3–5 sierpnia). Artur 
Rojek zapewni nam po raz ko-
lejny przekrój muzyki, która 
zawsze jest na najwyższym po-
ziomie. Zaskakujący jest wybór 
wykonawców: od M.I.A., Zola 
Jesus, ...And You Will Know Us 
by the Trail of Dead, Ariel Pink, 
Aurora, przez Clap Your Hands 
Say Yeah, na wschodzących 
gwiazdach polskiej sceny, jak 
Bass Astral x Igo i Coals, koń-
cząc. Będzie w czym wybierać, 
a to tylko fragment zapowiada-
nego line-upu. Eksploratorów 
muzycznych bezdroży nie trze-
ba chyba zachęcać do spędze-
nia trzech dni w przylotnisko-
wym parku.

Wakacyjny czas to jednak nie 
tylko muzyka łatwa w odbiorze 

– metalowa scena rozgrzewa 
się do czerwoności także latem.

Ciekawym dopełnieniem spo-
kojnego zwiedzania górskich 
ścieżek będzie zabawa w trak-
cie Słowiańskiej Nocy Folk-Me-
talowa i Dni Dawnych Kultur 
w Brennej (7 lipca), gdzie zagrają 
Żywiołak, GRAI, Łysa Góra oraz 
GjeldRune. Wypad za miasto 
w  ramach muzyczno-kultural-
nego przedsięwzięcia na pewno 
urozmaici odpoczynek.

Chorzowski Red & Black zasko-
czy fanów ciężkiego brzmienia 
koncertem Gruesome – ten 
powstały dla uczczenia pamięci 
zmarłego pioniera death metalu, 
Chucka Schuldinera, i jego kulto-
wego Death projekt zaprezentu-
je się 21 lipca. Naprawdę warto 
się wybrać, bo zdecydowanie 
jest to najbliżej repertuaru pier-
wowzoru.

Kopiec Wyzwolenia w Piekarach 
Śląskich to miejsce, gdzie odbę-
dzie się drugi już Metal Doctrine 
Festival (28 lipca), na którym 
zagrają Kat & Roman Kostrzew-
ski, Witchmaster i wielu innych. 
Ciekawszej miejscówki koncer-
towej na takie wydarzenie chy-
ba nie można sobie wymarzyć. 
Jak widać, czeka nas gorące 
lato – nie tylko z powodu tem-
peratur!

BRZMIENIE REGIONU 

ZAPRASZA 
ADAM WIECZOREK

LIPIEC

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

Disco Summer Festival 
2018 
6 lipca, Sosnowiec
Stadion Ludowy

Słowiańska Noc Folk-Metalowa 
i Dni Dawnych Kultur 
7 lipca, Brenna
Park Turystyki 

Guns N’ Roses 
9 lipca, Chorzów
Stadion Śląski  

90’ Festival 
21 lipca, Katowice
Dolina Trzech Stawów

Gruesome 
21 lipca, Chorzów
Red & Black

Metal Doctrine Festival 
28 lipca, Piekary Śląskie
Kopiec Wyzwolenia

SIERPIEŃ

OFF Festival 
3–5 lipca, Katowice
Dolina Trzech Stawów

WRZESIEŃ

Zespołu Krywań 
2 września, Chorzów
Górnośląski Park Etnograficzny

Vader, Marduk + goście – 
25 lat chaosu 
8 września, Katowice
Mega Club
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GALA ŚLĄSKI WAWRZYN 
LITERACKI
Biblioteka Śląska, 
pl. Rady Europy 1, Katowice, 
informacja biblioteczna: 
32 20 83 740, 
info@bs.katowice.pl

Od 1999 roku miłośnicy polskiej literatury 
współczesnej uczestniczą w comiesięcz-
nych spotkaniach Klubu Dobrej Książki. 
Każdego miesiąca krytycy, badacze i 
znawcy współczesnej literatury wybie-
rają najbardziej wartościowe publikacje, 
które rekomendują do nagrody Biblioteki 
Śląskiej – Śląskiego Wawrzynu Literac-
kiego. Książka Roku – napisana przez 
współczesnego pisarza, po raz pierwszy 
wydana w roku poprzedzającym nomina-
cję – wybierana jest w plebiscycie Czy-
telników Biblioteki Śląskiej. Spotkania te-
gorocznej edycji prowadził prof. dr hab. 
Krzysztof Uniłowski.  Podczas Gali uho-
norujemy Autora, którego książka znala-
zła się wśród następujących pozycji no-
minowanych do nagrody: „Lata powyżej 
zera” Anny Cieplak, „Elizje” Elizy Kąckiej, 
„Fafarułej, czyli Pastylki z pomarańczy” 
Jerzego Sosnowskiego, „Wzgórze psów” 
Jakuba Żulczyka, „Pętle pamięci” Marci-
na Kowalczyka, „Rzeczy, których nie wy-
rzuciłem” Marcina Wichy, „Międzymorze. 
Podróże przez prawdziwą i wyobrażoną 
Europę Środkową” Ziemowita Szczerka, 
„Brunatną kołysankę. Historie uprowa-
dzonych dzieci” Anny Malinowskiej, „Mi-
łość” Ignacego Karpowicza.

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

2018 r. 

PROJEKT POLA WIDZENIA 
KSIĄŻKI – KONTYNUACJA

Dom Oświatowy BŚ, ul. Francuska 12, 
Katowice, tel. 32 255 43 21, 
domoswiatowy@bs.katowice.pl
Prowadzenie i koordynacja: 
Ewa Kokot, Anastazja Hadyna, Ewa Muc

W 2018 roku Dom Oświatowy Biblioteki Ślą-
skiej kontynuuje realizację wyjątkowego 
przedsięwzięcia pod nazwą „Pola widzenia 
książki”. To cykl warsztatów, akcji miejskich, 
wycieczek i spotkań, których motywem prze-
wodnim jest literatura, a uczestnikami są spe-
cjaliści i liczna publiczność. Celem działań jest 
tworzenie biblioteki otwartej, uczestniczącej w 
dynamicznie rozwijających się inicjatywach w 
przestrzeni lokalnej. Istotnym aspektem jest 
długofalowa strategia tworzenia sieci osób i 
instytucji skupionych wokół książki, a następ-
nie wymiana doświadczeń w tym zakresie w 
Polsce i Europie. Do realizacji projektu zostali 
zaproszeni artyści i edukatorzy, m.in.: Jakub 
Fedak, Agnieszka Dąbrowska, Aneta Hąc, 
Piotr Szewczyk, Mateusz Świstak, Małgorzata 
Jabłońska, Krzysztof Rumin, Paulina Walczak-
-Hańderek, Irena Imańska, Joanna Heyda-Ru-
min oraz Grupa Brzuch. 

20 września 2018 r. | g. 12.00

PADWA 
PRELEKCJA Z CYKLU „WĘDRÓWKI 
DO MIEJSC ŚWIĘTYCH”

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

Padwa była znana kiedyś głównie ze 
swego znamienitego uniwersytetu, jed-
nego z najstarszych na świecie. Dziś 
należy do najpopularniejszych miejsc 
pielgrzymkowych. W trakcie spotkania 
uczestnicy poznają obiekty sakralne 
znajdujące się w Padwie, m.in. Papieską 
Bazylikę św. Antoniego. Spotkaniu  towa-
rzyszyć będzie ekspozycja wydawnictw 
związanych z tematem prelekcji.

Projekt dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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 FILHARMONIA ŚLĄSKA w Katowicach

Warto zapamiętać daty: nie-
dziela 1 lipca, soboty: 7 lipca, 
18 i 25 sierpnia oraz piątek 

31 sierpnia. W te dni filharmonicy zapra-
szają o godz. 15 na rodzinne spotkania 
Letniej Akademii Muzycznego Sma-
ku (poza 31 sierpnia), zaś w niedzielę 
o godz. 17, w soboty o godz. 18 i w pią-
tek o godz. 19 na koncerty: symfoników 
w przebojach polskiej muzyki filmowej 
(1  lipca), Śląskiej Orkiestry Kameralnej 
w  muzyce świata (7 lipca), artystów fil-
harmonicznego chóru, śpiewających 
polskie piosenki minionego stulecia (18 
sierpnia) i ponownie orkiestry kameral-
nej, która przypomni muzyczną klasy-
kę wykorzystaną w filmie (25 sierpnia). 
31  sierpnia na spotkanie pt. „Z batutą 
i humorem” zaprasza Maciej Niesiołow-
ski wraz z symfonikami oraz Anitą Masz-
czyk i Michałem Musiołem.

Będą jeszcze dwa koncerty poza 
siedzibą Filharmonii. W sobotę 7 lipca 
na molo jeziora Pogoria III w Dąbrowie 
Górniczej orkiestra kameralna, którą 
tworzyć będą muzycy Orkiestry Sym-
fonicznej Filharmonii Śląskiej i Slovak 
Sinfonietty z Żyliny (słowacki partner 
filharmoników w europejskim projekcie 
ONE® – is more), zagra przeboje muzy-
ki popularnej, m.in. zespołów ABBA, Qu-
een i The Beatles, oraz filmowej z „Ojca 
chrzestnego”, „Skrzypka na dachu” i in-
nych. Śląska Orkiestra Kameralna w nie-
dzielę 5 sierpnia w mikołowskiej bazyli-
ce św. Wojciecha da uroczysty koncert 
z okazji koronacji obrazu Matki Boskiej 
Mikołowskiej. 

Nowy sezon 2018/2019 filharmo-
nicy zaczną we wrześniu. Inaugurację 
Śląskiej Orkiestry Kameralnej pod ba-
tutą Roberta Kabary i Chóru Filharmonii 
Śląskiej wyznaczono na piątek 14 wrze-
śnia. Wystąpią także Elżbieta Grodz-
ka-Łopuszyńska (sopran) i  Wiktoria 
Zawistowska (alt). Program pierwsze-
go koncertu nowego sezonu wypełnią 
Kwartet smyczkowy cis-moll op.  131 
Ludwiga van Beethovena w aranżacji 
na orkiestrę smyczkową C. Davisa oraz 
Gloria, RV 589 Antonia Vivaldiego. Tego 
samego dnia symfonicy pod batutą 
Massimiliana Caldiego w Dąbrowie 
Górniczej zainaugurują 12.  Między-
narodowy Konkurs Muzyczny im.  Mi-
chała Spisaka. W koncercie tym wy-
stąpią też: klarnecista Zoltán Kovács, 
skrzypaczka Roksana Kwaśnikowska 
i oboista Gabriel Pidoux. W programie: 
utwory Michała Spisaka, Karola Szyma-
nowskiego, Maurice’a Ravela, Johanna 
Nepomuka Hummela i Piotra Czajkow-
skiego. U siebie Orkiestra Symfonicz-
na Filharmonii Śląskiej zainauguruje 
74. sezon tydzień później, w piątek 
21 września. W koncercie pod batutą 
prof. Mirosława Jacka Błaszczyka, zaty-
tułowanym „W  oczekiwaniu na niepod-
ległość”, wystąpi też Ingolf Wunder, lau-
reat XVI Międzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina 
(Warszawa, 2010; drugie miejsce oraz 
nagrody za najlepsze wykonania Polo-
neza-Fantazji op. 61 i koncertu). Artysta 
zagra Koncert fortepianowy e-moll op. 
11 Fryderyka Chopina. (MS)

LATO W FILHARMONII 
I INGOLF WUNDER 
NA INAUGURACJĘ 
NOWEGO SEZONU

Filharmonia Śląska im. Henryka 
Mikołaja Góreckiego nie zamyka 
swych podwojów na miesiące 
wakacyjne i przygotowuje się 
do 74. artystycznego sezonu 
2018/2019. 
Latem przy Sokolskiej 2 
w Katowicach będzie się muzycznie 
działo. Każdy znajdzie tu coś 
dla siebie interesującego.

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej 74. sezon artystyczny 
zainauguruje wraz z Ingolfem Wunderem, laureatem Konkursu 
Chopinowskiego w 2010 roku. | foto: Wojciech Mateusiak
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100 NAJWAŻNIEJSZYCH 
PRZEDMIOTÓW I LUDZKICH 
HISTORII MINIONEGO STULECIA
wystawa „100 x 100. Nasze stulecie | 16.05–9.09.2018 r. 

pomysłodawca projektu: Leszek Jodliński
kurator wiodący: dr Joanna Lusek
zespół kuratorski w składzie: Agnieszka Bartków, 
Małgorzata Kłych, Leszek Jodliński, dr Joanna Lusek

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO w Zabrzu MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE w Bytomiu 

14 lipca FESTIWAL KOLORÓW
Niecka przy Sztolni Królowa Luiza, ul. Wolności 408 
wstęp wolny

28 lipca FESTIWAL PIWA GUIDO
Park 12C przy Kopalni Królowa Luiza, ul. Sienkiewicza 43
wstęp wolny

18 sierpnia FESTIWAL BANIEK MYDLANYCH
Park 12C przy Kopalni Królowa Luiza, ul. Sienkiewicza 43
wstęp wolny

25 sierpnia KONCERT PLENEROWY
Park 12C przy Kopalni Królowa Luiza, ul. Sienkiewicza 43
wstęp wolny

Przez piątki/ soboty/ niedziele lipca i sierpnia – 
cykl pt ”STREFA RELAKSU” 
teren zielony przed Łaźnią Łańcuszkową przy 
Sztolni Królowa Luiza, ul. Wolności 408
wstęp wolny

14 września  PLANSZÓWKI
Łaźnia Łańcuszkowa przy Sztolni Królowa Luiza, 
ul. Wolności 408 
wstęp wolny

19 września MOTO SERCE 
Park 12C przy Kopalni Królowa Luiza, ul. Sienkiewicza 43
wstęp wolny

28 września TEATR NA POZIOMIE „HALO PENIS?” 
Łaźnia Łańcuszkowa przy Sztolni Królowa Luiza, 
ul. Wolności 408 
impreza biletowana

29 września KONCERT DOKTRO MISIO
Kopalnia Guido, ul. 3 Maja 93 
impreza biletowana

17-18 września KONCERT FILHARMONII Z ESSEN 
Niecka przy Sztolni Królowa Luiza, ul. Wolności 410
impreza biletowana

23-24 września MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

tów pochodzących wyłącznie ze  zbiorów 
Muzeum Górnośląskiego (działów Historii, 
Sztuki i Etnografii). Każdy z tych ekspo-
natów otrzymał swoją (rekonstruowaną, 
znaną lub zbadaną przez nas) historię. 
W ten sposób wielka historia (końca Wiel-
kiej Wojny, międzywojnia, II wojny świato-
wej, okresu po  1945 roku i po 1989 roku) 
została ukazana przez pryzmat jednostko-
wych losów, historii obiektów, czasami ich 
właścicieli, którzy wtedy żyli. „100 x 100” 
to także wystawa, która uświadamia, jak 
wielowątkowa i elektryzująca była historia 
Górnego Śląska w tym stuleciu. Naszym 
stuleciu. Prezentuje drogę, którą Polska, 
Górny Śląsk i w oczywisty sposób Europa 
przeszły od 1918 roku.

Ekspozycja „100 x 100. Nasze stule-
cie” pokazuje, jakie było minione stulecie 
z perspektywy zwykłego człowieka i przez 
pryzmat otaczających nas przedmiotów. 
Historie tych 100 najważniejszych przed-
miotów i stojących za nimi ludzkich wspo-
mnień można poznać nie tylko na wysta-
wie, ale również wracać do nich w zaciszu 
domowym. Doskonałym kompendium 
o  tych minionych 100 latach i jednocze-

śnie uzupełnieniem wystawy jest również 
wysmakowane edytorsko i zaprojektowane 
z  dbałością o detal wydawnictwo zawie-
rające wszystkie 100 historii związanych 
z eksponowanymi przedmiotami. Czeka 
w sklepach muzealnych (pl. Jana III So-
bieskiego 2 i ul. Wojciecha Korfantego 34) 
oraz online w cenie 45 zł.

Jako zachętę polecamy niektóre 
z  tekstów, które ukazały się w „Gazecie 
Wyborczej” i są dostępne na stronie inter-
netowej Muzeum Górnośląskiego www.
muzeumgornoslaskie.pl. Przypominamy, 
że każdy może pomóc tworzyć tę serię: tek-
sty, najlepiej opatrzone zdjęciami/zdjęciem 
opisywanego przedmiotu, przesyłać można 
na adres: „Gazeta Wyborcza”, 40-094 Kato-
wice, ul. J. Słowackiego 13, z dopiskiem 
„Sto na sto” i listy@katowice.agora.pl.

Jak pamiętacie wielkie wydarzenia mi-
nionych lat? Są to obrazy, dźwięki, zapachy, 
a może jakieś rodzinne i osobiste historie? 
Zachęcamy – podzielcie się tym z nami, by 
spojrzeć na  miniony czas z jeszcze innej 
perspektywy. Poszukajcie w pamięci i w pa-
miątkach po przodkach. Pokażcie, co koja-
rzy Wam się ze stuleciem niepodległości.

Jakie było minione stulecie z perspek-
tywy zwykłego człowieka i otaczają-
cych nas przedmiotów? Jak zapisa-

ło się w naszej zbiorowej świadomości? 
Wreszcie co łączy plebiscytowego bijoka, 
półmisek z hotelu Lomnitz w Bytomiu – 
przedmioty z czasów u progu wolności, 
kwietnik z hotelu Haus Oberschlesien 
i zwyczajną kartkę papieru, będącą spisem 
rzeczy, a jednocześnie opowieścią o  re-
patriantach w czasach (nie)oczywistych 
II wojny światowej, rajstopy będące jak 
spełnienie amerykańskiego snu o luksusie, 
słynną pralkę Franię ze świata PRL-u,  pla-
stikowe klipsy retro z niepokornych lat 80., 
graffiti Pomarańczowej Alternatywy i notes 
metaniarza z bytomskiej kopalni Centrum?

Odpowiedzi na te pytania poszukujemy 
w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, gdzie 
od 16 maja można oglądać niezwykłą wy-
stawę „100 x 100. Nasze stulecie”. Jej sym-
bolicznym punktem wyjścia uczyniliśmy 
rok 1918 – jako ten wyjątkowy w historii 
Polski odzyskującej niepodległość, brze-
mienny w skutki, jeśli chodzi o losy Śląska. 
Ta wyjątkowa prezentacja to 100 starannie, 
choć subiektywnie, wybranych przedmio-
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WYSTAWY CZASOWE 

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 Etnograficzny w Chorzowie” | ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów

MUZEUM GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY w Chorzowie

3/2018

Zapraszamy wszystkie dzieci 
do bezpłatnego uczestnictwa 
w XXVI Wakacjach w skansenie. 

W każdy poniedziałek lipca i sierpnia 

w godzinach od 10.00 do 13.00 Muzeum 

Górnośląski Park Etnograficzny 

w Chorzowie organizować będzie gry, 

zabawy i konkursy dla dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym. W programie 

między innymi animacje dla dzieci, 

konkursy wiedzy, kącik „graczek 

śląskich”, zajęcia plastyczne i bicie 

dawnych rekordów. Ponadto mecze piłki 

nożnej i warsztaty cheerleaderskie.

Muzeum GPE 
zaprasza

IMPREZY PLENEROWE | LIPIEC – WRZESIEŃ

1 lipca | II FESTIWAL PIEŚNI WĘDROWNYCH
Przybliżenie tradycji związanych z tematyką dziadów 
wędrownych (wędrownych żebraków) i pieśnią 
dziadowską – religijną i moralizatorską. Podczas 
festiwalu wystąpią: Czikawes z przyjaciółmi, zespół 
Kosmos, Dziewanna, Papa Wilk Band i Kapela 
Brodów. Spektakle, pokazy kuglarskie.

7 lipca | BROWARY I BIMBROWNIE
Pokazy warzenia piwa i prezentacja różnych jego 
gatunków. Wykłady, muzyka biesiadna. Prelekcje 
dotyczące odmian chmielu i jego upraw. Jak co 
roku na terenie muzeum zostanie odtworzona leśna 
bimbrownia. Współorganizatorem imprezy jest 
Śląski Oddział Terenowy Polskiego Stowarzyszenia 
Piwowarów Domowych.

15 lipca | DZIEŃ MIODU
Prezentacja tradycyjnych sposobów pozyskiwania 
miodu. Historia bartnictwa, „żywa pasieka”, prelekcje, 
pokazy. Jarmark miodów i wyrobów pszczelarskich. 
Współorganizatorem jest Śląski Związek Pszczelarzy 
w Katowicach.

29 lipca | JARMARK PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH
Pokazy i promocja tradycyjnych potraw 
śląskich i produktów regionalnych, połączone 
z kiermaszem i występami zespołów. Konkurs 
„Nasze kulinarne dziedzictwo – Smaki Regionów”. 
Współorganizatorem imprezy jest Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego.

5 sierpnia | DZIEŃ ZIÓŁ   
Promocja tematyki związanej z uprawą ziół i ich 
zastosowaniem w kuchni, lecznictwie i kosmetyce. 
Historia ziołolecznictwa. Konkursy i zabawy.

25 sierpnia | TEATR W ZAGRODZIE

26 sierpnia | DOŻYNKOWY PLON NIESIEMY
Prezentacja zwyczajów dożynkowych, korowód 
dożynkowy, wiejska zabawa. Pokazy dotyczące żniw, 
pracy młynów, historia młynarstwa.

1-2 września | FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI 
IM. KAZIMIERZA GRZEŚKOWIAKA „POŁUDNICA 2018”
Dwudniowa impreza, na której usłyszymy utwory 
inspirowane twórczością zmarłego artysty. 
Koncerty, zmagania konkursowe. Występy gwiazd.

16 września | ZBÓJE I ZBÓJNICTWO
Przybliżenie historii zbójników z terenu Górnego 
Śląska oraz tradycji i kultury mieszkańców Beskidu 
Śląskiego. Wystawa  strojów, rysunków i grafik 
nawiązujących do tradycji zbójeckich. Zabawy i gry 
dla zwiedzających.

23 września | DZIEŃ KARTOFLA JESIEŃ NA WSI
Prezentacja jesiennych prac polowych i gospodarskich, 
m.in. wykopków, deptania i kiszenia kapusty. 
Wystawy m.in. gołębi, drobiu, królików. Pokaz 
zaganiania owiec i gęsi przez psy pasterskie.

więcej informacji 
www.muzeumgpe-chorzow.pl
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FAŁATÓWKA
ODDZIAŁ MUZEUM HISTORYCZNEGO 
W BIELSKU-BIAŁEJ

Fałatówka
ul. Juliana Fałata 34
43-300 Bystra Śląska

Muzeum artystyczno-biograficzne, miesz-
czące się w willi Juliana Fałata, jednego 
z najwybitniejszych polskich artystów prze-
łomu XIX i XX wieku.
Julian Fałat – malarz i kolekcjoner. Skrom-
na powierzchnia poszczególnych pokoi wy-
musiła znaczne zagęszczenie eksponatów, 
obrazujących różne wątki twórczości wybit-
nego akwarelisty. Dopełnieniem malarstwa 
są autentyczne meble, pochodzące z wypo-
sażenia domu artysty, oraz rzeźby i grafiki, 
świadczące o jego rozległych zainteresowa-
niach kolekcjonerskich.
Julian Fałat – z paletą przez życie. Wysta-
wa obrazuje życie osobiste wybitnego ma-
larza, jego edukację, karierę i działalność 
publiczną. Wystawa przybliża słynną pano-
ramę „Berezyna” oraz różnorodny materiał 
archiwalny, dotyczący tego przedsięwzię-
cia. Prezentację uświetnia oryginalny frag-
ment panoramy „Idą w dali” pędzla Fałata.

NIEPODLEGŁA
OD CZYTELNI POLSKIEJ 
DO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zamek książąt Sułkowskich
ul. Wzgórze 16
wystawa czynna do 30 grudnia 2018 r.

Na ekspozycji zaprezentowane zostały polo-
nika z czasów austriackich, eksponaty zwią-
zane z burzliwymi dziejami I wojny świato-
wej oraz czasem przemian politycznych 
i  oczekiwaniem na plebiscyt w 1920  roku. 
To wyjątkowa okazja, by zobaczyć ekspo-
naty ze zbiorów naszego Muzeum, które 
na co dzień nie są prezentowane na stałej 
wystawie. Została ona podzielona na trzy 
tematyczne części. W pierwszej widz zapo-
zna się z polonikami pochodzącymi z  cza-
sów austriackich do 1914 roku. Zaprezen-
towane zostały pamiątki patriotyczne oraz 
eksponaty związane z działalnością pol-
skich organizacji na terenie Bielska i  Białej 
– w szczególności Polskiego Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”. Kolejna część opo-
wiada o czasie wielkiej wojny, gdy Bielsko i 
Biała stały się miastami szpitali wojskowych 
i uchodźców. W ostatniej sali zwiedzający 
mogą zapoznać się z eksponatami związa-
nymi z odzyskaniem niepodległości przez 
Polskę oraz przyłączeniem Bielska wraz ze 
Śląskiem Cieszyńskim do II Rzeczpospolitej. 

wernisaż 28 lipca 2018 r.

II MIĘDZYNARODOWY 

PLENER MALARSKI 
IM. JULIANA FAŁATA

Zamek książąt Sułkowskich
ul. Wzgórze 16
wystawa czynna: 29 lipca-2 września 2018 r.
Organizatorzy: 
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej 
oraz Stowarzyszenie Akwarelistów 
Polskich.

Plener odbędzie się w dniach od 21 do 
28 lipca 2018 roku. Uczestnikami wyda-
rzenia będą polscy i zagraniczni artyści, 
a tematem przewodnim ich prac stanie 
się pejzaż Bielska-Białej i okolic. Plener 
jest rodzajem hołdu złożonego przez 
współczesnych artystów Julianowi Fa-
łatowi (1853–1929), jednemu z najwy-
bitniejszych mistrzów akwareli, który 
znaczną część swojego życia spędził 
w Bystrej, gdzie dziś znajduje się oddział 
Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej 
– Fałatówka.

wernisaż 28 lipca 2018 r.

KOLOROWE EMOCJE 
ANATOL MARTYNIUK. MALARSTWO

Zamek książąt Sułkowskich
ul. Wzgórze 16
wystawa czynna: 29 lipca-2 września 2018 r.

Wystawa indywidualna lwowskiego arty-
sty, uczestnika I Międzynarodowego Plene-
ru Malarskiego im. Juliana Fałata zorgani-
zowanego w 2016 roku.
Anatol Martyniuk urodził się w 1960 roku 
w  Krzemieńcu na Wołyniu. Po ukończe-
niu tamtejszej szkoły wyjechał na studia 
artystyczne do Lwowa. Uprawia malar-
stwo i grafikę. Bierze udział w wielu wy-
stawach zbiorowych i indywidualnych 
w kraju i za granicą, także w  plenerach 
międzynarodowych w Polsce, na Ukra-
inie, we Francji, we Włoszech, w  Niem-
czech, w Hiszpanii, w Czechach. W roku 
2010 zorganizował plenery polsko-ukra-
ińskie w Bieszczadach (Rajskie). W 2011 
roku zainicjował odrodzenie tradycji 
Plenerów Krzemienieckich, w ramach 
których odbyły się ukraińsko-polski ple-
ner malarski i konferencja naukowa we 
współpracy z Instytutem IRSA w  Kra-
kowie. Jest członkiem Stowarzyszenia 
Akwarelistów Polskich i  Kazimierskiej 
Konfraterni Sztuki.

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

MUZEUM HISTORYCZNE w Bielsku-Białej MUZEUM HISTORYCZNE w Bielsku-Białej

więcej informacji 
www.muzeum.bielsko.pl

A. Martyniuk, Bielsko-Biała, ul. Wzgórze, 2016, ze zbiorów Muzeum 

Historycznego w Bielsku-Białej | fot. Alicja Migdał-Drost

3/2018

Ilustracja 3. Fałatówka Fot. Alicja Migdał-Drost

Ilustracja 4.  Julian Fałat – malarz i kolekcjoner. 

Fot. Alicja Migdał-Drost

Ilustracja 5. Fałatówka fot. Alicja Migdał-Drost

Ilustracja 6. Niepodległa | fot. J. Proszyk

Ilustracja 7 Niepodległa | fot. J. Proszyk

A. Martyniuk, Bielsko-Biała, pl. Wojska 

Polskiego, 2016, ze zbiorów Muzeum 

Historycznego w Bielsku-Białej,  fot. A. 

Migdał-Drost
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27 lipca – 28 października 2018 r.

MĘSKA RZECZ. OD PATRIARCHY 
RODU DO HIPSTERA
Kuratorki: Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko, Małgorzata Paul

Wystawa „Męska rzecz” podejmie temat roli 
mężczyzny oraz znaczenia męskości w polskiej 
kulturze. Pokaże, jak na przestrzeni wieków 
kształtował się stereotypowy, dominujący, 
powszechnie akceptowany wizerunek mężczyzny, 
jak zmieniało się pojęcie męskości i jak dziedzictwo 
poszczególnych epok kształtowało to stereotypowe 
postrzeganie w przypadku różnych grup społecznych. 
Za pomocą oryginalnych rekwizytów, przedmiotów 
codziennego użytku, elementów garderoby i 
innych artefaktów, czyli „męskich rzeczy”, wystawa 
scharakteryzuje społeczno-kulturowy kontekst 
kształtowania się takiego wzorca męskości. 

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

więcej informacji 
www.muzeumslaskie.pl

MUZEUM ŚLĄSKIE w Katowicach

Prezentowane obiekty pochodzić będą 
ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowi-
cach, kilkudziesięciu polskich placówek 
muzealnych oraz z kolekcji prywatnych. 
Zaprezentujemy m.in. XVII-wieczną strzel-
bę myśliwską cieszynkę, XVIII-wieczną faj-
czarnię, pistolety pojedynkowe z XIX wieku, 
XIX-wieczny bicykl, z podobnego okresu 
dewizkę do zegarka z włosów kobiecych, 
kufer podróżny – szafę z męską garderobą 
z początku XX wieku, biżuterię i garderobę 
męską z różnych okresów historycznych, 
ale także chustę rezerwisty z lat 80. XX wie-
ku oraz pierwszy polski numer „Playboya”. 

Wystawie towarzyszyć będzie wiele wyda-
rzeń – oprowadzania kuratorskie, wykłady, 
warsztaty oraz seanse kina letniego. Będą 
one podejmować m.in. problem innych ro-
dzajów męskości, występujących zawsze 
obok, a  nawet w cieniu męskości hetero-
seksualnej. 

Jesteśmy obecnie świadkami kulturo-
wego niepokoju wokół roli, tożsamości 

mężczyzny i różnych definicji męskości. 
Ekspozycja będzie stanowić próbę wpisania 
się w ten dyskurs i przyczynek do dalszych 
rozważań na temat rozumienia i sposobu 
definiowania męskości w społeczności. 

Wystawa poprowadzi narrację przez najważ-
niejsze etapy życia mężczyzny – od dzieciń-
stwa i przysposobienia do pełnienia przy-
szłych ról, poprzez młodość, tradycyjne role 
płciowe – męża i ojca, aktywność społeczną i 
zawodową, aż po cenną dojrzałość i starość.

Na ekspozycji zaprezentowane zostaną 
sposoby edukowania chłopców, zajęcia i za-
wody uważane za typowo męskie, charak-
terystyczne dla grup społecznych o różnym 
statusie. Nie zabraknie również miejsca dla 
zmieniających się męskich hobby, pasji, 
przyjemności, rozrywek, a także mody.

wrzesień 2018 r.

EUROPEJSKIE DNI 
DZIEDZICTWA W MUZEUM 
ZAMKOWYM W PSZCZYNIE

Głównym celem Europejskich Dni Dzie-
dzictwa jest promowanie regionalnego 

dziedzictwa kulturowego oraz przypomi-
nanie o wspólnych korzeniach kultury eu-
ropejskiej. W ramach wydarzenia Muzeum 
Zamkowe w Pszczynie zaprasza na spacer 
edukacyjny, który przybliży najnowszą wy-
stawę czasową Muzeum pt. „Orzeł Czarny. 
Orzeł Biały. Ziemia Pszczyńska 1914–
1922. W stulecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości”. Ekspozycja prezentowana 
jest w budynkach dawnych Stajni Książę-
cych w Pszczynie – Wozowni i Młynie. 

Chcesz się dowiedzieć, jak doszło do tego, 
że w ciągu ośmiu lat ziemia pszczyńska 
stanowiąca wschodni fragment potężne-
go Cesarstwa Niemieckiego stała się czę-
ścią odrodzonej po 123 latach Polski? Dla-
czego przystąpienie Niemiec do I wojny 
światowej zainicjowało ten proces? Jaką 
rolę odegrali  w tym książęta pszczyńscy, 
a jaką zwykli mieszkańcy? Muzeum Zam-
kowe w Pszczynie zaprasza do odbycia 
niezwykłej podróży sto lat wstecz. 
Zapraszamy serdecznie!

HARMONOGRAM

8 i 15 września 2018 r. | SB
10.00-15.00 zwiedzanie wystawy „Orzeł 
Czarny. Orzeł Biały. Ziemia Pszczyńska 
1914–1922. W stulecie odzyskania przez 
Polskę Niepodległości”.
10.00 – spacer edukacyjny: Stajnie 
Książęce w Pszczynie oraz Muzeum 
Militarnych Dziejów Śląska w Pszczynie. 
W czasie trwania spaceru dorosłych 
zapraszamy dzieci na zajęcia edukacyjne. 

9 i 16 września 2018 r. | ND
10.00-16.00 zwiedzanie wystawy „Orzeł 
Czarny. Orzeł Biały. Ziemia Pszczyńska 
1914–1922. W stulecie odzyskania przez 
Polskę Niepodległości”.
10.00 – spacer edukacyjny: Stajnie 
Książęce w Pszczynie oraz Muzeum 
Militarnych Dziejów Śląska w Pszczynie. 
W czasie trwania spaceru dorosłych 
zapraszamy dzieci na zajęcia edukacyjne. 

15-16 września 2018 r. | 10.00-16.00
Pokaz kopii austro-węgierskiego samo-
lotu Hansa – Brandenburg C.I, w polskiej 
barwie, o rozpiętości 11 metrów.
Na takim samolocie odbył się pierwszy bo-
jowy lot polskiego lotnictwa. Organizatorzy 
przewidzieli również możliwość oprowa-
dzania po wystawie w języku migowym.

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

MUZEUM ZAMKOWE w Pszczynie



40 41

14–15 lipca 2018 r.

51. WOJEWÓDZKI 
PRZEGLĄD 
WIEJSKICH 
ZESPOŁÓW 
ARTYSTYCZNYCH

Brenna, amfiteatr
sekretariat  imprezy:
ROK w Bielsku-Białej

Konkursowe prezentacje 
grup śpiewaczych, kapel 
i zespołów regionalnych 
działających na wsiach 
w województwie śląskim. 
Impreza z wielkimi trady-
cjami, mająca wielu sym-
patyków zarówno wśród 
uczestników, jak i widzów. 
Organizatorami są Re-
gionalny Ośrodek Kultury 
w  Bielsku-Białej i samo-
rząd Gminy Brenna.

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

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY w Bielsku-Białej

28 lipca–5 sierpnia 2018 r.

55. TYDZIEŃ KULTURY BESKIDZKIEJ 
W RAMACH 55. TKB

49. FESTIWAL FOLKLORU GÓRALI POLSKICH W ŻYWCU
29. MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE W ŻYWCU
71. GOROLSKI ŚWIĘTO W JABŁONKOWIE
24. FESTYN ISTEBNIAŃSKI W ISTEBNEJ
40. WAWRZYŃCOWE HUDY W UJSOŁACH

Wisła | Szczyrk | Żywiec | Maków Podhalański | Oświęcim | 
Istebna | Ujsoły | Jabłonków [CZ]
sekretariat imprezy:
Biuro Programowo-Artystyczne TKB www.tkb.art.pl | 
ROK w Bielsku-Białej 

TKB to największa w kraju i jedna z największych imprez 
folklorystycznych w świecie. Blisko 100 zespołów pieśni 
i tańca z kilkunastu państw na różnych kontynentach, 
4  tysiące tancerzy, śpiewaków i muzyków, ponad 50 kil-
kugodzinnych wieczornych koncertów na dużych plenero-
wych estradach, odbywających się równocześnie w kilku 
miejscowościach przez kolejnych dziewięć dni. Część ze-
społów uczestniczy w dwóch imprezach konkursowych: 
Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu i Międzynaro-
dowych Spotkaniach Folklorystycznych w Żywcu. Wiele 
imprez towarzyszących, takich jak przedpołudniowe kon-
certy kapel, uliczne korowody, wystawy, kiermasze i Targi 
Sztuki Ludowej w Żywcu.

Organizatorzy: 
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, 
samorządy Wisły, Szczyrku, Żywca, Makowa Podhalańskiego, 
Oświęcimia, Istebnej i Ujsoł oraz Koło Miejscowe PZKO 
w Jabłonkowie.
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więcej informacji 
www.rok.bielsko.pl
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REGIONALNY OŚRODEK KULTURY w Częstochowie

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

18 października-15 listopada 2018 r.

REGIONALNY KONKURS 
POEZJI ŚPIEWANEJ

ROK w Częstochowie
teatr@rok.czestochowa.pl | 
regulamin konkursu www.rok.czestochowa.pl

Konkurs towarzyszy Ogólnopolskiemu Kon-
kursowi Poetyckiemu, adresowany jest do 
młodzieży starszych klas szkół podstawo-
wych, oddziałów gimnazjalnych i szkół po-
nadgimnazjalnych. Celem jest popularyzo-
wanie wykonawców poezji śpiewanej i ich 
repertuaru, także popularyzowanie dorobku 
polskich autorów, w tym dorobku Haliny Po-
światowskiej. Szczególnie doceniane będą 
przez jurorów własne aranżacje muzyczne do 
wybranych utworów poetyckich. Konkurs ma 
na celu również promowanie uzdolnionych 
muzycznie i wokalnie młodych ludzi. 
Do udziału w konkursie zapraszamy solistów 
i duety wokalne. Uczestnicy będą zobowiązani 
do wykonania dwóch utworów śpiewanych. 
Organizator zachęca do korzystania z akom-
paniamentu na żywo. Łączny czas prezenta-
cji obu utworów nie powinien przekroczyć 10 
minut.
Przesłuchania konkursowe odbędą się 
18 października br. (od godziny 15.00) w Re-
gionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie. 
Na zgłoszenia czekamy do dnia 11 paździer-
nika. Wręczenie nagród laureatom i koncert 
towarzyszący planowane są w listopadzie.
Wstęp wolny. 

6 października 2018 r.

ETNOSTRADA SPOTKANIA 
FOLKLORYSTYCZNE
Projekt dofinansowany ze środków Województwa Śląskiego

Miejski Dom Kultury w Częstochowie 
ul. Łukasińskiego 50/68
Szczegóły www.rok.czestochowa.pl

„Etnostrada” to przegląd zespołów ta-
neczno-śpiewaczych regionu północne-
go województwa śląskiego. Prezentacja 
zespołów folklorystycznych ma na celu 
ukazanie różnorodności kulturowej oraz 
pobudzenie tożsamości i przynależności 
terytorialnej. Poprzez taniec, śpiew, grę na 
instrumentach, kulinaria czy sztukę ludo-
wą zostaną nakreślone różnice kulturowe, 
jak również wzajemne wpływy oraz przeni-
kanie się tradycji. 
Każdy z zespołów będzie musiał przygo-
tować program pod jedno, naczelne hasło. 
W  tym roku motywem przewodnim jest: 
„Radosna Niepodległa”.
Jurorzy przeglądu oceniać będą program 
pod kątem zgodności z tradycją, jak rów-
nież oryginalność koncepcji artystycznej. 
Twórcy najlepszych prezentacji otrzyma-
ją nagrody finansowe. Występy scenicz-
ne zostaną uzupełnione i wzbogacone 
warsztatami z zakresu sztuki ludowej. 
Zwieńczeniem „Etnostrady” będzie występ 
zespołu RZOZ z Podhala. Grupa założona 
przez Bartłomieja Koszarka w Bukowinie 
Tatrzańskiej łączy muzykę rockową z gó-
ralską poezją. 

26 października 2018 r. | 18.00

KONKURS FILMOWY 
VIDEO, ERGO SUM 
WIDZĘ, WIĘC JESTEM
Galeria ART-FOTO ROK w Częstochowie, 
ul. Ogińskiego 13a

Konkurs jest organizowany w trzech katego-
riach: film, plakat filmowy, recenzja filmowa.
Celem konkursu na krótki film jest zainspi-
rowanie do tworzenia „filmowych portretów 
własnych” oraz pokazanie różnorodności po-
strzegania rzeczywistości. Konkurs ma być 
zachętą do tworzenia filmowych ekspresji za 
pomocą prostych i powszechnie dostępnych 
środków – narzędzi takich jak telefon ko-
mórkowy, aparat fotograficzny z funkcją na-
grywania, tablet, kamera. Skierowany jest do 
młodzieży oraz osób dorosłych, amatorsko 
zajmujących się filmem, niebędących ucznia-
mi czy absolwentami szkół filmowych, nie-
zajmujących się zawodowo projektowaniem 
graficznym czy pisaniem recenzji filmowych.
Przedmiotem części konkursowej na recen-
zję jest napisanie krótkiej recenzji filmowej 
wybranego dzieła z listy filmów przedstawio-
nych przez organizatora.
Celem części plastycznej jest wyłonienie naj-
ciekawszych plakatów filmowych do zestawu 
tytułów, przygotowanego przez organizatora. 
Na zgłoszenia czekamy do 15 października br. 
Laureaci otrzymają nagrody finansowe. Uro-
czyste ogłoszenie wyników oraz pokaz nagro-
dzonych filmów odbędzie się 26 października.

16-17 listopada 2018 r. 

39. OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS POETYCKI 
IM. HALINY POŚWIATOWSKIEJ 
Uroczystość finałowa i wydarzenia towarzyszące

ROK w Częstochowie 
Szczegóły www.rok.czestochowa.pl

Konkurs ma na celu pobudzanie aktywno-
ści twórczej w dziedzinie poezji, promocję 
utalentowanych poetów, integrację śro-
dowisk literackich oraz zainteresowanie 
mieszkańców Częstochowy i regionu for-
mą wyrazu artystycznego, jaką jest poezja. 
W konkursie mogą brać udział poeci z kraju 
i zagranicy, piszący w języku polskim, w wieku 
od 16 lat. Warunkiem jest nadesłanie zestawu 
wierszy (niepublikowanych w wydawnictwach 
zwartych i czasopismach ogólnopolskich, ani 
nienagradzanych w innych konkursach po-
etyckich) zawierającego do pięciu utworów 
własnego autorstwa i o dowolnej tematyce. 

Prace konkursowe należy przesłać 
do dnia 31 sierpnia br. na adres: 
Regionalny Ośrodek Kultury, 
ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa.

Liczy się data stempla pocztowego. Nade-
słany zestaw wierszy powinien być opa-
trzony słownym godłem oraz odpowied-
nim opisem: „debiut” lub „po debiucie”. 
Wiersze należy przesłać w wersji papiero-
wej (format A4, w czterech egzemplarzach 
każdy wiersz) oraz w wersji elektronicznej 
na płycie CD jako dokument programu 
Word 97-2003. 

więcej informacji 
www.rok.czestochowa.pl

3/2018



44 45Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego | Rynek 10, 40-003 Katowice

NIE PRZEGAP 
WE WRZEŚNIU!

POD PRESJĄ – okrzyknięty przez krytyków arcydziełem 
eksperyment Mai Kleczewskiej, balansujący na 
pograniczu teatru i filmu, inspirowany scenariuszem 
Johna Cassavetesa. W roli głównej wystąpi gościnnie 
Sandra Korzeniak.

WĄTPLIWOŚĆ – kameralny spektakl w reżyserii 
Norberta Rakowskiego, który powstał w koprodukcji 
z Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu. 
Kontrowersyjny tytuł amerykańskiego dramaturga na 
Scenie Kameralnej z pytaniami, na które każdy widz 
musi sam znaleźć odpowiedź.

HIMALAJE – spektakl o legendzie himalaizmu, Jerzym 
Kukuczce, jednym z najwybitniejszych himalaistów, który 
urodził się w Katowicach. Najnowsza premiera Teatru 
Śląskiego, która zachwyciła m.in. Celinę Kukuczkę, żonę 
słynnego zdobywcy najwyższych szczytów świata.

TEATR ŚLĄSKI im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

więcej informacji 
www.teatrslaski.art.pl

VI BIEG DZIEWIĘCIU GÓRNIKÓW

Z początkiem roku szkolnego 2018/2019 ruszają zapisy 
do VI edycji Biegu Dziewięciu Górników, który jak co roku 
odbędzie się 16 grudnia w Katowicach. 

ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

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

Uczestnicy biegu upamiętnią tragedię 
z 16 grudnia 1981 roku i oddadzą 
hołd Dziewięciu Górnikom zastrze-

lonym podczas pacyfikacji kopalni Wujek. 
Bieg ma charakter otwarty i skierowany 
jest do uczniów szkół podstawowych 
i średnich województwa śląskiego.

Każda ze szkół wybiera własnego pa-
trona biegu, jednego z zabitych górników, 
i w koszulkach z jego wizerunkiem ucznio-
wie zmierzają pod Pomnik-Krzyż Poległych 
Górników z kopalni Wujek. Koszulki zapew-
ni uczestnikom biegu Śląskie Centrum Wol-
ności i Solidarności.

Uczniowie mogą zacząć bieg przy 
swojej szkole lub spod katowickiego ko-
ścioła pw. Michała Archanioła w parku Ko-
ściuszki albo pomnika Ofiar Katynia przy 
ul. Kopernika. Wszyscy biegacze spotkają 
się u zbiegu ulic Wincentego Pola i Miko-
łowskiej, skąd cała grupa, zamkniętą dla 

ruchu ulicą, pobiegnie pod Pomnik-Krzyż 
przy kopalni Wujek.

– Cieszy nas to, że z każdym następnym 
rokiem w kolejnej edycji biegu bierze udział 
coraz większa liczba uczestników. Bieg zaczy-
naliśmy skromnie, od kilku szkół, a w ubiegłym 
roku było już ich blisko pięćdziesiąt – podkre-
śla Robert Ciupa, dyrektor ŚCWiS. – Bardzo 
ważne jest dla nas to, że uczniowie, zanim 
pobiegną, odwiedzają prowadzone przez nas 
Muzeum Izbę Pamięci Kopalni Wujek.

Po muzeum uczniów oprowadzają 
górnicy, którzy brali udział w historycznym 
strajku w kopalni w pierwszych dniach sta-
nu wojennego w grudniu 1981 roku. Są to: 
Antoni Gierlotka, Krzysztof Pluszczyk oraz 
legendarny przywódca strajku Stanisław 
Płatek. Odwiedzając muzeum i ŚCWiS, 
uczniowie mają okazję poznać świadka hi-
storii, wysłuchać jego opowieści, zadać mu 
pytania.

Uczestnicy: uczniowie 
szkół podstawowych 
i średnich

Miejsce: finał biegu ma 
miejsce pod Pomnikiem- 
Krzyżem Poległych 
Górników w Katowicach

Czas: do godziny 14

Termin: 16 grudnia 2018 r.

Zapisy: od 3 września 2018 r.
biuro@scwis.pl 
tel. 32 601 21 08 

liczba miejsc ograniczona
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46 47Zamek 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

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

TEATR ROZRYWKI w Chorzowie

31 lipca, 5, 17, 20 sierpnia 2018 r.

20. WAKACYJNY 
PRZEGLĄD PRZEDSTAWIEŃ
Teatr Rozrywki | Duża Scena
Bilety dostępne na stronie teatru: www.teatr-rozrywki.pl, 
w kasie lub pod numerami tel. 32 346 19 31 do 34

Tegoroczny Przegląd chcemy poświęcić twórczo-
ści wybitnej reżyserki i scenografki teatralnej, po-
chodzącej ze Śląska Agaty Dudy-Gracz.
Artystka jest laureatką ponad dziesięciu nagród 
teatralnych, w tym najważniejszej: Nagrody 
im.  Aleksandra Bardiniego za całokształt twór-
czości w 2016 roku.
Mimo wielu sukcesów i wysokiej pozycji zawodo-
wej Agata Duda-Gracz nie miała jeszcze w Pol-
sce przeglądu własnej twórczości. W związku z 
tym chcielibyśmy w Teatrze Rozrywki w ramach 
Przeglądu pokazać jej ostatnie wybitne przedsta-
wienia: „Po Burzy Szekspira”, „Śmierć przyjeżdża 
w środę” i „Będzie pani zadowolona…”.
Przeglądowi towarzyszyć będzie koncert zespołu 
KROKE, który wystąpi z wybitnym izraelskim in-
strumentalistą Zoharem Fresco.

30 czerwca -16 września 2018 r.

DIZAJN W PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ. W PODRÓŻY
Zamek Cieszyn
ul. Zamkowa 3 abc

To cykliczne wydarzenie, pozwalające przyglądać 
się przestrzeni publicznej pod bardzo różnymi kąta-
mi. Tym razem motywem przewodnim jest podró-
żowanie. Niezależnie od przyczyn, dla których wyru-
szamy w podróż, liczy się nie tylko osiągniecie celu, 
ale jakość doświadczeń zbieranych po drodze. A te 
można świadomie projektować. Czy są to wakacyjne 
wyprawy, codzienne dojazdy do pracy lub szkoły, ma-
sowe migracje ludzi pozbawionych dachu nad głową, 
wszystkie wymagają zapewnienia bezpieczeństwa 
i troski o najsłabszych. Dlatego ta wystawa nie będzie 
konkurować z  biurami podróży pięknymi obrazka-
mi. Pokażemy przestrzenie zaprojektowane z myślą 
o potrzebach podróżujących – od lotnisk po miejskie 
toalety. Towarzyszyć im będą nie tylko tradycyjne 
akcesoria podróżnicze, ale również aplikacje ułatwia-
jące poruszanie się w obcym miejscu. A że podróżą 
bywa wyprawa w głąb siebie, nie zabraknie w niej  li-
terackich inspiracji… 30 czerwca zapraszamy na 
spotkanie, którego gośćmi będą m.in. Pete Kercher 
(Design for all Europe), Monika Brauntsch (projektant-
ka i podróżniczka), Maria Złonkiewicz (portal post-tu-
rysta.pl).  W czasie wakacji zachęcamy do odbycia 
lokalnych mikropodróży, m.in. do Tychów (spotkanie 
z architektami nadbrzeża Paprocany), Dębowca (tęż-
nia solankowa), Frelichowa (obserwacja ptaków). 
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31 lipca 
PO „BURZY” SZEKSPIRA 
Teatr Muzyczny „Capitol” 

we Wrocławiu

5 sierpnia 
KROKE & Zohar Fresco  

koncert

17 sierpnia 
BĘDZIE PANI 

ZADOWOLONA, czyli rzecz 
o ostatnim weselu we wsi 

Kamyk 
Teatr Nowy w Poznaniu

20 sierpnia 
ŚMIERĆ PRZYJEŻDŻA 

W ŚRODĘ 
Teatr im. Jana 

Kochanowskiego w Opolu
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15 września 2018 r. | 19.00

KONCERT GALOWY 
Z OKAZJI JUBILEUSZU 
65-LECIA ZESPOŁU ŚLĄSK

Teatr Wielki – Opera Narodowa
plac Teatralny 1, Warszawa 
koncert biletowany 
sprzedaż biletów od 4 czerwca – 
rezerwacja i sprzedaż biletów w kasach 
i online https://teatrwielki.pl/repertuar/
kalendarium/#/f/0/1-31

Koncert Galowy z okazji jubileuszu 65-lecia 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” to program 
ukazujący piękno kultury narodowej na tle 
bogactwa spuścizny regionalnej. Na wido-
wisko składają się ludowe pieśni i tańce, 
charakterystyczne dla poszczególnych re-
gionów Polski, wzbogacone choreografiami 
tańców narodowych. Przeważającą część 
tego koncertu stanowią kompozycje lub 
opracowania muzyczne Stanisława Hadyny 
oraz układy choreograficzne Elwiry Kamiń-
skiej – duetu twórców potęgi zespołu Śląsk.

25 września 2018 r. | 19.00

KONCERT PT. „A TO POLSKA 
WŁAŚNIE” INAUGURACJA SEZONU 
ARTYSTYCZNEGO 2018/2019

Zespół Pałacowo-Parkowy – siedziba Zespołu 
Wstęp wolny
Więcej informacji www.zespolslask.pl

Koncert w całości oparty na polskiej muzy-
ce, pieśniach oraz tańcach ludowych i na-
rodowych. Artyści zespołu Śląsk występują 
w kostiumach stylizowanych z regionów 
całego kraju. Przeważającą część tego pro-
gramu stanowią kompozycje lub opraco-
wania muzyczne Stanisława Hadyny oraz 
układy choreograficzne Elwiry Kamińskiej 
– duetu twórców potęgi zespołu Śląsk.

3–29 lipca 2018 r.

LETNIA 
SZKOŁA ARTYSTYCZNA 2018

Zespół Pałacowo-Parkowy – siedziba Zespołu 
Wstęp za okazaniem zaproszeń

Wykłady i zajęcia są kierowane do odbior-
ców w kraju i za granicą. Szczególnie za-
praszamy osoby pragnące doskonalić swój 
warsztat lub wstąpić na profesjonalną drogę 
w dziedzinie tańca i śpiewu. Zajęcia prowa-
dzą znakomici pedagodzy. Podsumowaniem 
warsztatów będą koncerty uczestników. 

3–10 lipca Warsztaty Polskich 
Tańców Ludowych i Narodowych dla 
instruktorów i tancerzy

3–10 lipca Warsztaty dla Uczniów 
Ogólnokształcących Szkół Baletowych 
– Master Class 

7–14 lipca Warsztaty Aktywne Plus 

10–18 lipca Warsztaty Polskich 
Tańców Ludowych i Narodowych dla 
Zespołów Artystycznych

19–29 lipca Międzynarodowa Letnia 
Szkoła Tańca Współczesnego 

11–12 sierpnia 2018 r.

IX PIKNIK LEŚNO-ŁOWIECKI 
„CIETRZEWISKO” 2018 WRAZ 
Z MISTRZOSTWAMI DRWALI 
I ZAWODAMI TIMBERSPORTS

Zespół Pałacowo-Parkowy – siedziba Zespołu 
Wstęp wolny

Plenerowa rodzinna impreza, której inspira-
cją jest piękno przyrody i środowiska natu-
ralnego. Wydarzenie o wyjątkowym klimacie 
leśno-łowieckim jest okazją, by z bliska przyj-
rzeć się pracy leśników, myśliwych, drwali i 
nie tylko... Wspaniała kuchnia, dobra muzyka i 
niezwykłe atrakcje. Na tej imprezie trzeba być!

29 czerwca – 1 lipca 2018 r.

XX WIELKI PIKNIK ARTYSTYCZNY 
ŚWIĘTO ŚLĄSKA

Zespół Pałacowo-Parkowy – siedziba Zespołu 
Wstęp wolny

ZPiT „Śląsk” obchodzi jubileusz 65-lecia, 
na który zaprasza do swojej siedziby. Wy-
stęp Zespołu, koncerty, kabarety, atrakcje 
dla dzieci, wystawy, dobra kuchnia, czyli 
wspaniała plenerowa impreza. W tym roku 
podczas jubileuszu zespołu na scenie za-
goszczą m.in. Blue Cafe, Kabaret Młodych 
Panów, Frele, Gang Marcela. 
Więcej informacji www.zespolslask.pl

4–5 sierpnia 2018 roku

IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS 
TRADYCYJNEGO POWOŻENIA 
O TROFEUM ŚLĄSKA

Zespół Pałacowo-Parkowy – siedziba Zespołu 
Wstęp wolny

Międzynarodowy Konkursu Tradycyj-
nego Powożenia o Trofeum Śląska to 
wspaniała impreza plenerowa, której 
uczestnicy mogą cieszyć oko pięknem 
i elegancją sztuki tradycyjnego powoże-
nia. Podczas imprezy odbędą się liczne 
wydarzenia, których ranga ma zasięg 
międzynarodowy.

3–10 września 2018 r.

III MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
FOLKLORYSTYCZNY „SILESIA”

Zespół Pałacowo-Parkowy – siedziba Zespołu 
Wstęp wolny

Festiwal folklorystyczny jest nowatorskim po-
mysłem kreatywnego podejścia do kultury na-
rodowej i ludowej. Przenikające się wzajemnie 
wpływy różnych kultur mogą stanowić bardzo 
ciekawy materiał do wykorzystania przez cho-
reografów, kompozytorów i pedagogów na co 
dzień pracujących z zespołami folklorystycz-
nymi. W tegorocznej edycji festiwalu wystąpią 
zespoły artystyczne z Gruzji, Macedonii, Chor-
wacji, Meksyku, Panamy, Tajlandii i RPA.

8 września 2018 r.

NARODOWE CZYTANIE 2018

Zespół Pałacowo-Parkowy – siedziba Zespołu 
Wstęp wolny

W  tym dniu zapraszamy przedstawicieli 
różnych środowisk do aktywnego udziału 
w przedsięwzięciu organizowanym w malow-
niczej scenerii koszęcińskiego pałacu. Bohate-
rem tegorocznej edycji „Narodowego czytania” 
będzie „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

25 września 2018 r.

EUROPEJSKI KONKURS 
„ROZŚPIEWANY ŚLĄSK”

Zespół Pałacowo-Parkowy – siedziba Zespołu 
Wstęp wolny

Miłośników śląskich tradycji muzycznych za-
praszamy do zaprezentowania się publiczno-
ści w kolejnej edycji Europejskiego Konkursu 
„Rozśpiewany Śląsk”. Przesłuchania konkur-
sowe wraz z ogłoszeniem wyników odbędą 
się 25 września, w  ramach corocznych, uro-
czystych obchodów Dnia Pamięci Stanisława 
Hadyny. Regulamin i karta zgłoszenia dostęp-
ne są na www.zespolslask.pl 

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. St. Hadyny | ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin | tel. 34 310 64 03

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” 

3/2018
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50 51Pałac Kultury Zagłębia | plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza | tel. 32 396 68 00 | 32 733 88 00

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA w Dąbrowie Górniczej
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Muzeum w Gliwicach | ul. Dolnych Wałów 8a | 44-100 Gliwice | tel. 32 230 73 66

O DĄBROWSKIM MISTRZU
Jednym z celów pierwszej edycji konkursu, 
która miała charakter festiwalu, jak i dwunastej 
– nadchodzącej – jest upamiętnienie osoby 
i twórczości wybitnego rodaka, urodzonego w 
Dąbrowie Górniczej, Michała Spisaka, kompo-
zytora i muzyka, który stanowi wzór do naśla-
dowania. Jako student Śląskiego Konserwato-
rium, cierpiący na niedowład nóg, przekroczył 
ówczesny plan studiów o kilkadziesiąt pozycji 
i  w 1937 roku otrzymał dyplom z wyróżnie-
niem oraz stypendium na nauki w Paryżu. Tam 
zdobywał wiedzę pod okiem Nadii Boulanger 
i  stworzył kilkadziesiąt utworów symfonicz-
nych, solowych i kameralnych, które tuż po 
wojnie pojawiły się na estradach całej Europy. 

POD WŁOSKĄ BATUTĄ
Zanim młodzi instrumentaliści z całego 
świata staną w szranki w trzech etapach 
przesłuchań, w dzień urodzin najsłynniej-
szego dąbrowskiego kompozytora odbę-
dzie się uroczysty koncert inauguracyjny. 
14 września na największej ze scen Pałacu 
Kultury Zagłębia wystąpi Filharmonia Ślą-
ska im.  Henryka Mikołaja Góreckiego pod 
batutą wybitnego dyrygenta Massimiliana 
Caldiego. Wraz z orkiestrą zaprezentuje się 
słynny klarnecista Zoltán Kovács, a także 
laureaci ubiegłorocznej edycji Konkursu im. 
Michała Spisaka: Roksana Kwaśnikowska 
(skrzypce) oraz Gabriel Pidoux (obój). W pro-

gramie koncertu nie może zabraknąć utwo-
rów patrona konkursu, dlatego też usłyszy-
my „Toccatę na orkiestrę” oraz „Koncert na 
klarnet i orkiestrę”. W repertuarze pojawią 
się również dzieła Karola Szymanowskiego, 
Piotra Czajkowskiego, Johanna Nepomuka 
Hummela i Maurice’a Ravela. Całość wyda-
rzenia poprowadzi Violetta Rotter-Kozera, 
której film „Michał Spisak. Listy rozproszo-
ne” zostanie wyświetlony w pałacowym 
kinie Kadr na godzinę przed inauguracją 
12.  Międzynarodowego Konkursu Muzycz-
nego im. Michała Spisaka.

MUZYCZNE SZRANKI
15 września rozpocznie się wielka muzycz-
na rywalizacja pod okiem polskich i  zagra-
nicznych specjalistów zasiadających w jury. 
Młodzi instrumentaliści wezmą udział 
w pierwszym z trzech etapów przesłuchań, 
które będą otwarte dla publiczności. Mniej 
więcej dwunastu uczestników z każdej spe-
cjalizacji przejdzie do drugiego etapu, a oko-
ło czterech z nich z każdej specjalizacji do 
etapu trzeciego, który będzie miał charakter 
wieczornych koncertów z towarzyszeniem 
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Za-
brzańskiej pod kierownictwem Sławomira 
Chrzanowskiego. Konkurs zakończy się 
koncertem laureatów 23 września. 
Na wszystkie koncerty wstęp na podstawie 
bezpłatnych wejściówek. 

GDYBY MISTRZ 
MÓGŁ TO ZOBACZYĆ
Fagot, róg i kontrabas – te instrumenty w rękach młodych 
muzyków będą grały pierwsze skrzypce podczas 
12. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała 
Spisaka, który rozpocznie się 14 września o godzinie 18.00 
koncertem inauguracyjnym Filharmonii Śląskiej i zaproszonych 
solistów w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

wystawy czasowe 

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich 
| do 31 sierpnia
ŻYCIE PRZECHOWANE MIESZKAŃCY GÓRNEGO 
ŚLĄSKA I ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO Z POMOCĄ 
ŻYDOM W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
Org.: IPN o./ w Katowicach oraz Muzeum w Gliwicach

Willa Caro 
| do 26 sierpnia
KSIĄDZ DR JOHANNES CHRZĄSZCZ GÓRNOŚLĄSKI 
KAPŁAN I HISTORYK
Org.: Muzeum w Gliwicach oraz Archiwum Państwowe w Katowicach

Willa Caro 
| do 30 września
BARWNY ŚWIAT WIELU FORM
SZKŁO ARTYSTYCZNE I UŻYTKOWE Z HUTY W ZĄBKOWICACH
Organizator: Muzeum w Gliwicach

Czytelnia Sztuki 
| do 5 sierpnia
DOŚWIADCZANIE PUNKTÓW. NOWY KRAJOBRAZ 
ŚLĄSKI. WYSTAWA FOTOGRAFII ANNY LORENC, 
MICHAŁA ŁUCZAKA, KRZYSZTOFA SZEWCZYKA
Organizator: Czytelnia Sztuki – Muzeum w Gliwicach 

27 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

WAKACJE Z BALTAZAREM 
I KARALUCHAMI 
W MUZEUM W GLIWICACH
Designerskie karaluchy Kaliny Banki i barwne wyroby 
ząbkowickiej huty szkła, babiloński król Baltazar 
i Doktor o Niewymawialnym Nazwisku, czyli ksiądz 
Johannes Chrząszcz. Do tego spotkanie z mamutem, 
pszczoły, tajniki sztuki pozłotniczej i odważni legioniści 
Józefa Piłsudskiego – to wszystko i wiele więcej 
czekać będzie w Muzeum w Gliwicach na najmłodszych 
(ale nie tylko) podczas wakacji. Jak co roku w lipcu 
i sierpniu zapraszamy na zajęcia do Willi Caro, Zamku 
Piastowskiego, Radiostacji i Oddziału Odlewnictwa 
Artystycznego grupy uczestniczące w półkoloniach 
i rodziców bądź opiekunów z dziećmi. 

Zajęcia dla grup uczestniczących 
w półkoloniach i osób indywidualnych

Koszt udziału 1 zł od grupy. W przypadku osób 
indywidualnych dołączających do grupy 1 zł od osoby. 
liczba miejsc ograniczona | zapisy tel. 783 560 006 
rezerwacja miejsc PN-PT w godz. 9.00-16.00 

Willa Caro

WT-PT między 27 czerwca a 20 lipca 2018
godz. 9.00. 10.30, 12.00 | czas trwania – ok. 60 min.

SZKŁO I KARALUCHY 

DOKTOR O NIEWYMAWIALNYM NAZWISKU 

Zamek Piastowski

WT-PT między 27 czerwca a 20 lipca 2018
godz. 9.00. 10.30, 12.00 | czas trwania – ok. 60 min.

MAMUT I INNE ZWIERZĘTA EPOKI LODOWCOWEJ.

HISTORIA GLIWICKIEGO HERBU 

CO W ULU BRZĘCZY?

Oddział Odlewnictwa Artystycznego

WT-PT między 1-30 sierpnia 2018
godz. 10.00 i 12.00 | czas trwania – ok. 60 min.

MAŁA AKADEMIA ODLEWNICTWA

INSTYTUCJE PARTNERSKIE | | INSTYTUCJE PARTNERSKIE MUZEUM w Gliwicach
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