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Czy reportaż jest nam jeszcze potrzebny? Czy świat jesz-
cze nas obchodzi? Żyjemy przecież  dynamicznie, w swo-
ich monadach informacyjnych. W codziennym kieracie 
staramy się dbać o dobre samopoczucie. Co prawda w Sy-
rii nadal trwa konflikt zbrojny, uchodźcy wciąż giną w Mo-
rzu Śródziemnym. Demokratyczne standardy są łamane, 
lodowce nieodwracalnie topnieją, Europa brunatnieje, 
a  fake newsy często zwyciężają nad faktami. Na przekór 
globalnym tendencjom (a może właśnie poprzez nie?) re-
porterzy – tragarze prawdy – przekonują, że nasza cha-
ta nie z kraja. Są dociekliwi i czujni. Obdarzeni uważnym, 
nierutynowym i nieideologicznym spojrzeniem.  „Reporter 
nie stawia kropki nad »i«, nie proponuje tezy. Zadaje pyta-
nia i powoduje, że słuchacz zadaje swoje własne. I nie jest 
ważne, czy w reportażu artysta opowiada o swoim dziele, 
czy mówi morderca, który zdecydował się na spowiedź 
przy mikrofonie” – przekonuje Anna Sekudewicz w wy-
wiadzie Ewy Niewiadomskiej (s. 11-14). 

Ośmielę się wskazać cztery powody, dla których pracy re-
porterów nie powinniśmy ignorować. Po pierwsze, ukazu-
ją nam złożoności świata, ucząc krytycznego myślenia. 
Po drugie, przybliżają brzydotę odległej rzeczywistości, 
przypominając nie tylko, że świat jest niedoskonały, ale 
zachęcając do jego możliwej poprawy. Po trzecie, potra-
fią z otaczającego chaosu złowić konkret, który – jak ma-
wiał niedawno zmarły Kazimierz Karabasz – jest „przyła-
paniem rzeczywistości na gorącym uczynku”. Wreszcie, 
po czwarte, reportaże mogą – jak gęsi kapitolińskie – 
alarmować o nadchodzącym złu. Sygnalizować niegodzi-
wość, resentyment i żądzę odwetu, które potrafią łatwo 
infekować społeczeństwa. Tak rozumiane oddziaływanie 
sztuki reportażu jest szansą na ochronę przed martwotą 
społeczną. Pozostaje mieć nadzieję, że odpowiedź na po-
stawione na początku pytanie okaże się jednoznaczna.
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To ostatni numer Regionalnego Informato-
ra Kulturalnego, który ukazuje się w 2018 
roku. Kończy się również kadencja Zarzą-

du Województwa, który mam zaszczyt reprezen-
tować. Zbliżające się różnorakie „końce” – roku, 
współpracy, etapu w  życiu – skłaniają nas do 
podsumowań, zestawień, rankingów. Bywają 
one przyjemną intelektualną rozgrywką, zaba-
wą, podczas której musimy jednak dokonywać 
wyborów, wartościować nasze sukcesy i poraż-
ki, ustawiać je na drabinkach i sportowych „pu-
dłach”. Czas powoduje, że inaczej postrzegamy 
nasze osiągnięcia, zyskujemy inną perspektywę 
oceny. Ale koniec to nie tylko czas zamykania, 
lecz również przygotowania do kontynuacji, wy-
ciągania wniosków, planowania nowych przed-
sięwzięć, do których przystępujemy z pozytywną 
energią, bogatsi o  zgromadzoną w przeszłości 
wiedzę. Stąd i ja postanowiłem zaproponować 
z  jednej strony krótkie podsumowanie rzeczy 
zrealizowanych, dla mnie najbardziej wartościo-
wych, a z drugiej – wskazać te, które w mojej 
ocenie powinny być kontynuowane.

Całoroczne obchody 500-lecia reformacji z pew-
nością były wydarzeniem przełomowym. Po raz 
pierwszy w tak szeroki i skoordynowany spo-
sób rozmawialiśmy o tej jakże ważnej części 
naszego duchowego, ale przecież i fizycznego 
dziedzictwa. Kilkaset mniejszych i większych 
projektów, w które włączyli się duchowni i wierni 
Kościoła ewangelicko-augsburskiego zarówno 

Diecezji Cieszyńskiej, jak i Katowickiej, niemal 
wszystkie instytucje kultury, organizacje poza-
rządowe, samorządy lokalne, oddolne inicjaty-
wy, historycy, badacze kultury, muzealnicy… To 
świadectwo niegasnącej otwartości na naszą, 
również teraźniejszą, różnorodność, umiejęt-
ność współpracy, gotowość do przyjaznego, 
humanistycznego dialogu.  Wystawy, publikacje, 
przewodniki, koncerty i  oczywiście uratowany 
budynek bobreckiego kościoła, pięknie zrekon-
struowany i przywrócony wspólnocie w  Gór-
nośląskim Parku Etnograficznym, to trwałe 
pamiątki Roku Reformacji. Będziemy do niego 
wracać, przez kolejne lata otwierając książki, 
słuchając płyt czy przekraczając progi świątyń z 
mapą i przewodnikiem, pielęgnując w sobie war-
tości, wokół których tworzyliśmy wspólnie pro-
gram obchodów 500-lecia. Wiele działo się rów-
nież na Szlaku Zabytków Techniki z  kolejnymi 
edycjami jego święta – Industriady. Pojawiły się 
nowe obiekty, również spoza ścisłego centrum 
województwa, co niewątpliwie uwiarygodnia ha-
sło o łączących nas przemysłowych historiach. 
Zainteresowanie publiczności Industriadą nie 
gaśnie. To niewątpliwie zasługa wysokiej jakości 
programu, który z roku na rok zyskuje zarówno 
na atrakcyjności, jak i merytoryce. Artystyczny 
i frekwencyjny sukces kolejnych świąt, w  tym 
finałów i rozruchów maszyn, sprawił, że Polska 
Organizacja Turystyczna przyznała w roku 2017 
Industriadzie Złoty Certyfikat dla Najlepszego 
Produktu Turystycznego w Polsce. 

Tu nie koniec przyjemności i wzruszeń! Dwa-
dzieścia osiem tarnogórskich artefaktów, 
w tym obiekty Szlaku Zabytków Techniki, tra-
fiło na prestiżową listę światowego dziedzic-
twa UNESCO. Pierwszy wpis z terenu woje-
wództwa tworzy historię naszych wspólnych 
starań i wysiłków o ochronę, szerokie uznanie 
i docenienie roli górnośląskiego przemysłu 
w  zasobie światowego dziedzictwa kulturo-
wego. Szlak Zabytków Techniki sięgnął w tym 
roku również niejako poza swoje obiekty, 
podejmując historię rodów przemysłowych 
kształtujących przez 200 lat kulturowy i go-
spodarczy pejzaż naszego regionu. Niemała 
w tym zasługa Regionalnego Instytutu Kul-
tury, nowej instytucji, która rozpoczęła swoją 
działalność w sercu Katowic, przy ulicy Te-
atralnej 4. Cykl projektów zrealizowanych wo-
kół historii i spuścizny Joanny Gryzik (jakże 
ważny i aktualny wątek udziału kobiet w życiu 
regionu, który zdominował Industriadę w roku 
2018), a także seria programów telewizyjnych 
o historii przemysłowej szlachty to sięganie 
po tematy do tej pory pomijane, wypycha-
ne poza główne narracje. Lecz to właśnie 
dzięki nim odkrywamy wspólnie potencjały 
małych społeczności, miast, gmin, obiektów, 
które rewitalizujemy, chronimy, promujemy 
w oparciu o wielkie, choć wywodzące się z lo-
kalności, dziedzictwo. Dobrym przykładem 
jest współpraca Samorządu Województwa, 
Rudy Śląskiej i RIK nad powołaniem w Ru-
dzie, kolebce górnośląskiego górnictwa, par-
ku kulturowego. Ta forma ochrony, a zarazem 
promocji i kreowania estetycznej przestrzeni 
publicznej w historycznych przestrzeniach 
zyskuje coraz większą popularność. Miasta 
naszego województwa, sądząc po liczbie za-
rejestrowanych i opracowywanych parków, 
nie boją się z niej korzystać. Temat kreowania 
przestrzeni publicznej w sposób zachęcający 
do integracji, spotkania jest niezmiernie waż-
ny. To w takich miejscach – estetycznych, 
niewykluczających, bezpiecznych, otwartych 

– tworzą się relacje społeczne: sąsiedzkie, 
dzielnicowe, a w ich efekcie dialog prowadzą-
cy do odpowiedzialności za swoje najbliższe 
otoczenie. Stąd też zainicjowany przez nas 
program Kolorowe Podwórka i będący jego 
elementem przewodnik wokół zagadnienia 
mikrorewitalizacji. Zachęcam do korzystania 
z niego wszystkich tych, którzy czują, że w ich 
otoczeniu potrzebna jest zmiana, ale potrze-
bują narzędzi i wskazówek, jak ten proces roz-
począć. To temat wymagający konsekwencji 
w dalszej realizacji. Podobnie jak sprawa 
wykorzystania śladów dawnych kolei wąsko-
torowych do budowania nowoczesnych sieci 
rowerowych. Dzięki nim nie tylko odciążymy 
coraz bardziej zakorkowane miasta, ale po-
każemy również region z innej perspektywy. 
Dawne linie kolejowe biegną zielonymi tere-
nami naszych miast, gwarantując jednocze-
śnie bliski dostęp do ich centrów. Ponieważ 
łączyły niegdyś zakłady przemysłowe, w tym 
cenne dziś obiekty, mogą stanowić doskonały 
materiał na szlak kulturowy, który połączy wa-
lory rekreacyjne z edukacyjnymi. To marzenie 
jak najbardziej do zrealizowania. Podobnie jak 
rewitalizacja ruchu turystycznego na Kanale 
Gliwickim i wokół niego, o czym rozmawiali-
śmy podczas Roku Odry. 

W Muzeum Śląskim dwie kolejne wystawy 
stałe w zrewitalizowanych na ten cel obiek-
tach pokopalnianych, liczne nagrody dla 
naszych instytucji kultury – teatrów, muze-
ów, twórców. Następne perełki przemysło-
we z szansą na renowację dzięki środkom 
z Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Zmiany się nie kończą. Jesteśmy ich czę-
ścią. Oby przyniosły nam jeszcze więcej 
powodów do satysfakcji i dumy z miejsc, 
z którymi jesteśmy związani. 

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

COŚ SIĘ KOŃCZY, 
COŚ ZACZYNA…
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NASZ GOŚĆ | wywiad z Maciejem Meleckim i Krzysztofem Siwczykiem

pod jej okiem. Spotkania te były dla 
mnie mocno elektryzujące ze wzglę-
du na poezję i osobę jej syna. Portret 
Wojaczka wisiał nad jej łóżkiem, prze-
chodni pokój był wypełniony regałami 
pełnymi książek, a całe mieszkanie 
było zastawione starymi meblami. No 
i sama Pani Elżbieta – osoba bardzo 
ciepła i troskliwa. W tym czasie byłem 
już po intensywnej lekturze wierszy 
Wojaczka, na które natrafiłem po raz 
pierwszy dwa lata wcześniej w legen-
darnej już książce „Kaskaderzy litera-
tury polskiej”.

Krzysztofie, czy to rola w filmie „Wo-
jaczek” sprawiła, że związałeś się 
z  Instytutem Mikołowskim? A może 
było odwrotnie? Może te dwa fakty 
nie miały ze sobą nic wspólnego?

KRZYSZTOF SIWCZYK: 
Z Mikołowem związałem się na długo 
przed powstaniem Instytutu Mikołow-
skiego. Znałem to miasteczko jako 
nastolatek, przyjeżdżałem z  sąsied-
nich Gliwic, aby zaczerpnąć atmosfery 
Wojaczkowej.  Pamiętam ojca Rafała 
Wojaczka, Pana Edwarda. Słyszałem 
jego kroki za drzwiami mieszkania, 
ale nigdy nie odważyłem się zapukać. 
O co miałbym go właściwie zapytać? 
O  zmarłego syna? Cóż, nie miałem 
w  sobie tyle tupetu. Początek lat 90. 
w  Mikołowie to był czas bardzo cieka-
wy. Działała grupa Nowy Sezon, orga-
nizowane były pierwsze edycje Ogól-
nopolskiego Konkursu Poetyckiego 
im. Rafała Wojaczka. Wysyłałem na 
ten konkurs wiersze. Niestety, nigdy 
nic nie wygrałem. Niemniej mogłem z 
bliska przypatrywać się Julianowi Kor-
nhauserowi i Andrzejowi Szubie, którzy 

GENIUS LOCI 
NA STARYCH 
ŚMIECIACH

Z Maciejem Meleckim 
i Krzysztofem Siwczykiem 
rozmawia Jerzy Ciurlok

jurorowali wtedy w tych konkursach. 
Zbierałem pierwsze szlify poetyckie. 
W nieistniejącej już knajpce Lady B. 
poznałem Pawła Targiela, pierwszego 
szefa późniejszego Instytutu Mikołow-
skiego. Maćka Meleckiego poznałem 
w Gliwicach w 1994 roku. 21 paździer-
nika. Pamiętam dokładnie, bo w  tym 
dniu wygrałem pierwszy w swoim ży-
ciu, i chyba ostatni, konkurs jednego 
wiersza. Wiersz Maćka zajął drugie 
miejsce. Od razu się skumaliśmy i za-
przyjaźnili. Dzięki tej przyjaźni stałem 
się poetą. Maciek edukował mnie lite-
racko. Przeczytałem dużą część jego 
ogromnej biblioteki. A potem zaczęli-
śmy jednocześnie wydawać własne 
książki. Kiedy powstał Instytut Miko-
łowski, natychmiast się afiliowałem. 
Obserwowałem pierwsze działania 
wydawnicze i kulturotwórcze. „Przy-
dałem się” Instytutowi Mikołowskie-
mu jako filmowy Rafał Wojaczek. Film 
kręciliśmy jesienią 1998 roku. W 2002 
roku Paweł Targiel przyjął mnie do pra-
cy. Pół etatu: 703 złote na rękę. Byłem 
w siódmym niebie. Praca w Instytucie 
to był dla mnie zaszczyt. Przyszedłem 
już na gotowe. To był wspaniały czas, 
kiedy przyspieszaliśmy z wydawaniem 
książek i organizowaniem spotkań. Do 
Mikołowa przyjeżdżały tuzy polskiej 
literatury i humanistyki. Cieszyłem 
się, że mogę ten niesamowity Instytut 
współtworzyć. I nadal się cieszę.

Pod Waszym kierownictwem zauwa-
żalnie zmienił się kierunek działal-
ności Instytutu Mikołowskiego. Jest 
przede wszystkim więcej publikacji. 
Ale zniknęło pismo „Arkadia”. Dlacze-
go? Jaka jest Wasza koncepcja funk-
cjonowania Instytutu?

JERZY CIURLOK: Macieju, jesteś dy-
rektorem Instytutu Mikołowskiego. 
Kiedy po raz pierwszy przekroczyłeś 
progi mieszkania, w którym Rafał 
Wojaczek spędził dzieciństwo i w ja-
kich okolicznościach?

MACIEJ MELECKI: 
Po raz pierwszy w mieszkaniu rodzi-
ców Rafała Wojaczka byłem we wrze-
śniu 1988 roku. Z bliskim znajomym 
– Bogusławem Jastrzębskim – po-
stanowiliśmy zapytać panią Elżbietę 
Wojaczek, czy zechciałaby przyjąć 
nas na lekcje języka angielskiego, któ-
rych od dłuższego już czasu udziela-
ła. Drzwi otworzył nam pan Edward 
Wojaczek. Od tego momentu zjawia-
liśmy się u niej co tydzień, ucząc się 
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M.M.: Można by powiedzieć, że coś 
za coś. „Arkadia – pismo katastroficz-
ne” była czasopismem, które wyda-
waliśmy, zanim trafiliśmy do Instytutu 
Mikołowskiego, i była przez to natural-
nym kontekstem dla naszych dalszych 
działań w samym Instytucie. W pew-
nym momencie musieliśmy z czegoś 
po prostu zrezygnować ze względu na 
skromne warunki, jakie posiadamy. Ale 
dziedzictwem i plonem publikowania 
tego pisma jest nasza działalność – 
wydawnicza i  promocyjna. Jesteśmy 
największym wydawnictwem literac-
kim na Górnym Śląsku, bo opublikowa-
liśmy do teraz 154 pozycje książkowe: 
poezje, eseje, prozy, książki naukowe. 
Jest to niewątpliwie bardzo mocna 
składowa naszej strategii, czy też – jak 
sugerujesz – koncepcji, ufundowana 
na jak najszerszym otwarciu się na 
autorów nie tylko polskich, ale i zagra-
nicznych – wydawanych i zaprasza-
nych do nas. Ponadto udało nam się 
na przestrzeni dziewiętnastu lat funk-
cjonowania nawiązać wiele kontaktów 
z  różnymi instytucjami literackimi lub 
artystycznymi (Festiwal Ars Cameralis, 
Dni Transtromerowskie, Festiwal Miło-
sza), co owocowało licznymi działania-
mi, przyczyniającymi się do utrwalenia 
marki, jaką – nie tylko dla miasta Miko-
łów – jest Instytut Mikołowski.   

Jaki jest sens istnienia takiego przed-
sięwzięcia jak Instytut w miejscu, 
które niejeden uznałby za prowincjo-
nalne? Nie dusi Was to?

M.M.: Dusić może nie dusi, acz niekie-
dy dawało się niewątpliwie we znaki. 
Niemniej odnosimy wrażenie, że dość 
mocno wdarliśmy się swoją aktywno-

ścią do świadomości wcale niemałej 
grupy ludzi żywo interesujących się kul-
turą w naszym mieście. Na początku 
naszej działalności byliśmy postrzega-
ni tylko i wyłącznie poprzez postać Ra-
fała Wojaczka, notabene dając ku temu 
powody: Instytut Mikołowski ma siedzi-
bę w jego dawnym mieszkaniu, pierw-
szą książką, którą wydaliśmy w  Insty-
tucie, były nieznane i niepublikowane 
wcześniej wiersze Wojaczka pt. „Resz-
ta krwi”, co zbiegło się wówczas – listo-
pad 1999 roku – z premierą filmu „Wo-
jaczek” w reżyserii Lecha Majewskiego, 
do którego ja napisałem wespół z reży-
serem scenariusz, a Krzysiek wcielił się 
w tytułową postać. To mogło drażnić 
mikołowskie mieszczaństwo, w pamię-
ci którego Wojaczek był odbierany tylko 
i wyłącznie poprzez swą skandalizują-
cą naturę i liczne, dość mocno utrwa-
lone stereotypy. Z czasem odbiór tego, 
co robiliśmy, zaczął się nieco zmieniać 
i przekształcać, ponieważ nietrudno 
było nie zauważyć, że nie skupiamy się 
tylko na Wojaczku, ale tworzymy w In-
stytucie żywą, aktywną placówkę lite-
racką, którą bardzo chętnie odwiedzają 
luminarze życia literackiego, naukowe-
go czy artystycznego. Przekroczywszy 
swą działalnością dalece opłotki miej-
skie, Instytut Mikołowski stał się sym-
bolem i znakiem działań unikatowych 
w skali całego kraju. Nie ma  drugiego 
tak silnie zagospodarowanego intelek-
tualnie miejsca, w którym wydaje się 
książki rozpoznawalne od razu, a w któ-
rym kontekst personalny i poetycki zo-
stałby tak ściśle wykorzystany i w efek-
cie zespolony z aktywnością literacką 
i badawczą. Oczywiście unosi się nad 
tym genius loci, któremu możemy 
to zawdzięczać.

Jednym z najważniejszych Waszych 
dokonań – ciągle kontynuowanym 
– jest pieczołowita edycja twórczo-
ści awangardowego literata Witolda 
Wirpszy. Dlaczego jego akurat?

M.M.: Zaczęliśmy wydawać nieznane 
książki Witolda Wirpszy w 2005 roku 
dzięki jego synowi, Leszkowi Szaru-
dze, który, goszcząc u nas na spotka-
niu autorskim w 2004 roku, zapropo-
nował nam wydanie dwu nieznanych 
tomów wierszy ojca: „Cząstkowa pró-
ba o człowieku i inne wiersze” i „Spis 
ludności” – oba ukończone na parę lat 
przed śmiercią autora. 

K.S.: Tak, edycja dzieł wszystkich 
Wirpszy, zapoczątkowana przez nas 
w  2005 roku, niesamowicie wpłynęła 
na postrzeganie możliwości współ-
czesnego polskiego wiersza. Te 
książki były żywo komentowane, uka-
zywały się liczne  recenzje. Mieliśmy 
wrażenie, że wpływamy na zmianę 
paradygmatu, że jakoś przyczyniamy 
się do odkrywania nieznanych kart 
polskiej poezji. Wirpsza oddziaływał 
na najważniejsze nazwiska współcze-
snych poetów, również tych najmłod-
szych. Staramy się nadal przywracać 
żywą pamięć o nim.

M.M.: A dlaczego tak ochoczo się tego 
podjęliśmy? Wirpsza od lat 60. XX wie-
ku aktywnie i ostentacyjnie przeciw-
stawiał się tradycyjnemu, uwitemu 
z  powinności pozaestetycznych wier-
szowi polskiemu. Postulował z jednej 
strony nawrót do osiągnięć Awangar-
dy Krakowskiej, a z drugiej wymagał 
od języka poetyckiego zdecydowanie 
większego rozszczelnienia, pozwala-

jącego na wprowadzenie sporej ilości 
gry samych indukowanych znaczeń. 
Zaczęliśmy stopniowo jego pisarstwo 
przywracać – jako prawodawcę idio-
mu i paradygmatu takiej literatury, któ-
ra jest w kontrze do literatury opartej 
na założonych powinnościach, uży-
tecznej, czyli posiadającej swój cel.

Mimo tak wielkiej pracy, jaką wykonał 
poprzedni, nieżyjący dyrektor Insty-
tutu, a po nim Wy, niezwykle ceniony 
w całym kraju Instytut Mikołowski, 
znany literatom, literaturoznawcom, 
czy w ogóle środowiskom intelektu-
alnym, u siebie, na Śląsku, nie jest 
jakoś szczególnie uświadomionym 
bytem. Nie uwiera Was to?

M.M.: Chyba trochę bym z taką tezą 
polemizował. Na Górnym Śląsku jeste-
śmy dość mocno rozpoznawalni, jeśli 
chodzi o literaturę, albowiem – a chy-
ba nie jest to przypadek – wydaliśmy 
sporo książek autorstwa znanych 
postaci literackich pochodzących 
z tego właśnie regionu. Wystarczy 
nadmienić, że u nas wydawali swe 
tomy poetyckie lub eseistyczne: Fe-
liks Netz, Tadeusz Kijonka, Tadeusz 
Sławek, Anna Kałuża, Piotr Fast, Alina 
Świeściak, Jerzy Suchanek, Tomasz 
Pietrzak, Marian Sworzeń,  Wojciech 
Brzoska, Paweł Sarna, M.K.E. Baczew-
ski. A to tylko fragment listy. Nigdy 
nam nie zależało na docieraniu do tzw. 
powszechnej świadomości. Jesteśmy 
elitarną instytucją, ponieważ literatu-
ra, a w szczególności poezja takimi są, 
a my jedynie wyjaskrawiamy ten fakt, 
przekornie ustawiwszy się w kontrze 
do współczesnych, opresyjnych dykta-
tów, jakimi raczy nas kultura popular-
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na, z którą pola naszej aktywności – 
zawodowej czy prywatnej – nie mają 
i nie chcą mieć nic wspólnego.

K.S.: Cóż, powtórzę za profesorem Ta-
deuszem Sławkiem, którego książkę 
ostatnio wydaliśmy, że idiomatycz-
ność i lokalność jest źródłem kultury, 
również tej literackiej.  W tym duchu 
staramy się działać.

Kamienica o  niezwykłej przeszłości,  
w której urodził się i spędził dzieciń-
stwo Rafał Wojaczek, a w której In-
stytut się mieści, jest, niestety, w fa-
talnym stanie technicznym. Niezbęd-
ny jest poważny remont, co wiąże się 
z przenosinami Instytutu. No i co? 

M.M.: Stanęliśmy przed tym proble-
mem i musieliśmy sobie z nim pora-
dzić. Nową siedzibą Instytutu będzie 
przedwojenna willa pierwszego bur-
mistrza Mikołowa, Jana Koja, wybudo-
wana około 1926 roku. Budynek jest 
pokaźny, z wieloma dużymi pokojami. 
Jest spora szansa, że w paru  z nich 
odtworzymy aurę mieszkania Wojacz-
ków, i że tak jak na starych śmieciach 
będziemy robić swoje. Mamy też na-
dzieję, że zaaprobują to nowe miejsce 
nasi stali bywalcy – fascynaci literatu-
ry – którzy są wszak solą tego wszyst-
kiego, co dotychczas, w postaci cho-
ciażby setek spotkań autorskich, zro-
biliśmy w swej macierzystej siedzibie. 
Traktujemy bowiem tę przeprowadzkę 
jako chwilowe uchodźstwo, wynikają-
ce z takich, a nie innych okoliczności, 
gdyż sens i istota Instytutu Mikołow-
skiego bezpośrednio wiąże się z prze-
strzenią rodzinnego mieszkania Ra-
fała Wojaczka, dzięki któremu w mo-

mencie ogłoszonego apelu Mariana 
Sworznia w 1994 roku – mówiącego 
o potrzebie ocalenia mieszkania po-
ety  – zaczęła się krystalizować idea 
powołania do życia w tym miejscu in-
stytucji literackiej.

A plany? Poza przeprowadzką oczy-
wiście. Jakie są Wasze marzenia 
związane z Instytutem? – rzecz jasna 
oprócz pragnienia, by znacznie wzro-
sły finanse na działalność. Zdradźcie 
czytelnikom jakiś sekret...

K.S.: Plany? Działać, wydawać, pisać. 
Ku chwale małej ojczyzny.

M.M.: Jako samorządowa jednostka 
kultury podlegamy władzom miasta. 
Biorąc pod uwagę zbliżające się wy-
bory samorządowe i wszystko to, co 
robi w kraju obecna władza ze spo-
łeczeństwem obywatelskim, nasz 
przyszły byt jest uzależniony od tego, 
kto będzie po wyborach w Mikołowie 
rządził. Obecne władze przez ostatnie 
cztery lata nam sprzyjały w każdym 
wymiarze, uważając, że jesteśmy dla 
Mikołowa instytucją ważną i potrzeb-
ną, przynoszącą dzięki swej działalno-
ści na różnych polach  miastu rozgłos. 
I oby tak było nadal.

MACIEJ MELECKI – poeta i scenarzysta filmowy, 
dyrektor Instytutu Mikołowskiego

KRZYSZTOF SIWCZYK – poeta, recenzent literacki, 
zastępca dyrektora Instytutu Mikołowskiego 

REPORTAŻ 
SZUKA PRAWDY 

Śląsk to miejsce z bardzo 
skomplikowaną historią. 
Z ludźmi, którzy próbują 
określić swoją tożsamość. 
Bywają szorstcy, nie są 
łatwymi rozmówcami, ale 
czy w reportażu chodzi 
o łatwych rozmówców? 
– mówi wybitna 
reportażystka Anna 
Sekudewicz
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EWA NIEWIADOMSKA: 
Na Twoim biurku leży archiwalna ta-
śma, ale to nie jest reportaż…

ANNA SEKUDEWICZ: 
To koncert dyplomowy mojej Mamy, 
Barbary, w Filharmonii Śląskiej. Był 
początek lat 50. Zagrała wtedy z or-
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kiestrą Koncert fortepianowy C-dur 
Ludwika van Beethovena pod dy-
rekcją Zdzisława Szostaka. Możesz 
sobie wyobrazić moje wzruszenie, 
gdy odkryłam tę taśmę. Jakby na-
gle powrócił kawałek przeszłości. 
Usłyszałam to, co towarzyszyło mi 
przez całe dzieciństwo. Mama gra-
ła w  domu na wielkim fortepianie 
Bösendorfer o niezwykle miękkim 
dźwięku. Ćwiczyła różne utwory, po-
wtarzała całe fragmenty. Za naszym 
domem przy ulicy 1 Maja w Katowi-
cach były familoki. Stare Ślązaczki 
wychodziły z nich i siadały na ław-
kach, żeby posłuchać. Obserwowa-
łam je przez otwarte okno. Ta taśma 
łączy mnie z tamtym obrazem.     

Twoja Mama wykładała w Akade-
mii Muzycznej w Katowicach. Byłaś 
z tym miejscem związana?
Akademia była moim drugim do-
mem. Po szkole, gdy miałam wolną 
chwilę, przychodziłam właśnie tam. 
Spotykałam koleżanki i kolegów 
Mamy. Wszyscy byli niezwykle ser-
deczni. Pamiętam z tamtego czasu 
profesora Andrzeja Jasińskiego, mi-
jał mnie Wojciech Kilar i wiele innych 
postaci. Ciekawe środowisko. Nie na 
darmo mówi się, że Śląsk jest zagłę-
biem muzycznym. Dobrze się tam 
czułam. Sama również uczyłam się 
grać na fortepianie.

Czy tamten czas miał wpływ na 
Twoje podejście do radiowego re-
portażu?
Powinnam powiedzieć, że tak, ale 
muszę też przyznać, że znam wy-
bitnych reportażystów, którzy nie 
mieli z muzyką wiele wspólnego. 

Bez wątpienia reportaż jest jednak 
utworem, który ma swoją kompozy-
cję i rytm. Z  jednej strony musi być 
„strong story”, a z drugiej doskonała 
struktura. Czasem narzuca ją styl 
i  język bohatera. Tak było z artystą 
Janem Sawką, któremu poświęci-
łam dokument „Korzenie”. Kiedy 
indziej nagrania z burzliwych wyda-
rzeń będą tym, co wplecione między 
wypowiedzi, zdecyduje o sile repor-
tażu. Sposób, w  jaki zrobi to autor, 
stworzy – jak to nazywa Hanna Krall 
–  „wartość dodaną”. Kompozycja to 
„ja” w reportażu, czyli niepowtarzal-
ny rys twórcy.      

Mówisz o reportażu jak o obrazie, 
opowiadaniu czy utworze muzycz-
nym.  Tymczasem ten gatunek za-
wsze oparty jest na rzeczywistości 
i prawdzie… 
Reportaż jest szukaniem prawdy. 
W tym sensie jest całkowicie obiek-
tywny. Reporter słucha – mówił nie-
zapomniany Ryszard Kapuściński. 
Nie ocenia, nie piętnuje, tylko słucha. 
Jest dociekliwy, ale przede wszyst-
kim w naturalny sposób ciekawy 
swojego bohatera i jego motywacji. 
Bez tej prawdziwej ciekawości nie 
da się zrobić reportażu. Nie da się 
też wymusić na człowieku mówie-
nia prawdy. Ta prawda jest zawarta 
w głosie. Słychać ją, jeśli reporter 
jest cierpliwy i pokorny. Obcuje naj-
częściej z człowiekiem w momen-
cie przełomu. Czasem to moment 
drastyczny. Ludzie próbują wtedy 
zebrać myśli i nazwać najważniej-
sze rzeczy na nowo. Trzeba im na to 
pozwolić. Reporter nie stawia kropki 
nad „i”, nie proponuje tezy. Zadaje 

pytania i powoduje, że słuchacz za-
daje swoje własne. I nie jest ważne, 
czy w reportażu artysta opowiada 
o swoim dziele, czy mówi morderca, 
który zdecydował się na spowiedź 
przy mikrofonie. 

Czy można powiedzieć, że reportaż 
mówi: „oto świat”?
To byłoby chyba zbyt niepokorne. Ha! 
Co to znaczy świat? Może kawałek 
świata? Pokazany z najlepszą wolą 
i w najlepszej wierze. Zawsze niedo-
skonały, ale dający do myślenia.  

Bohaterami twoich reportaży nie 
zawsze byli artyści, ludzie z par-
nasu. Nie wahałaś się pokazywać 
prawdziwego życia, a czasem pół-
światka… 
Przez wiele lat, na początku mojej 
pracy w Radiu Katowice, w ogóle nie 
zajmowałam się artystami. Nagry-
wałam dramatyczne, czasem wręcz 
drastyczne ludzkie historie. Były 
opowieści o dziewczynach rzucają-
cych się z siekierą na listonoszkę, 
o  kobietach maltretujących dzieci, 
o więźniach i więźniarkach, o melinie 
prowadzonej przez kalekę na wózku. 
Były też tematy związane z historią. 
Sztuka pojawiła się później, gdy za-
częłam myśleć kategoriami doku-
mentalisty.  Chciałam utrwalić gło-
sy wybitnych artystów. Stworzyłam 
radiowe portrety Wojciecha Kilara, 
Hanny Krall, Andrzeja Urbanowicza, 
Zofii Rydet…   

Reportaże przyniosły Ci niezwykłą 
zupełnie liczbę nagród, również 
międzynarodowych. Czy uważasz 
to za istotny element pracy?

Pytasz, czy dostawanie nagród jest 
fajne? Owszem, nawet bardzo. Ale 
w konkursach brałam udział również 
po to, żeby skonfrontować się z inny-
mi reportażystami. Gdy tylko nastał 
rok 1989, wszyscy myśleliśmy o Eu-
ropie, o świecie. Byliśmy ciekawi, co 
tam powstaje. Warto konfrontować 
się z kolegami za granicą,  bo mają 
inne widzenie reportażu, inaczej 
o  nim rozmawiają. W Polsce jeste-
śmy ostrożniejsi w wydawaniu opi-
nii. Zaskoczeniem był dla mnie Fe-
stiwal Prix Europa w Berlinie, gdzie 
po publicznej prezentacji reportażu 
rozpoczyna się burzliwa dysku-
sja. Analizowane są najdrobniejsze 
szczegóły nagrania. Dla autora to 
dość stresujące, ale to też znakomi-
ta szkoła. 

Największą satysfakcję przyniósł 
z  pewnością najważniejszy na 
świecie festiwal sztuki radiowej 
i telewizyjnej Prix Italia...
To prawda, w 1990 roku wraz z Mar-
kiem Mierzwiakiem otrzymaliśmy 
na tym festiwalu Special Mention 
za reportaż „Użyto broni” o pacyfika-
cji w kopalni Wujek podczas stanu 
wojennego. Nasza audycja obiegła 
świat. Nie wiem w ilu rozgłośniach 
była prezentowana.  Potem na short 
liście reportaży znalazła się moja 
„Wdowa”, czyli opowieść o Marii 
Bojarskiej, żonie Tadeusza Łomnic-
kiego. W końcu 2004 roku główna 
nagroda – Prix Italia za reportaż 
„Cena pracy”, który zrobiłam wspól-
nie z Anną Dudzińską. Nagrodę ode-
brałyśmy podczas gali w Katanii na 
Sycylii. To były emocje, które trudno 
z czymkolwiek porównać. 
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Anna Sekudewicz
 – reportażystka radiowa. Laureatka 60 nagród 
i wyróżnień, w tym radiowego Oscara – Prix Italia 
i Złotego Mikrofonu Polskiego Radia. 
Reprezentowała polską radiofonię w Komisji 
Reportażu Radiowego Europejskiej Unii Nadawców 
EBU. Zdobyła Melchiora i tytuł Radiowego 
Reportażysty Roku 2005, a w 2006 roku nagrodę 
Lux ex Silesia przyznawaną przez Arcybiskupa 
Metropolitę Katowickiego. 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
nagrodził ją Medalem Gloria Artis
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Wasz reportaż dotyczył dramatycz-
nych wypadków w górnictwie. Pyta-
nie, czy warto być reportażystą na 
Śląsku jest chyba retoryczne? 
Śląsk jest bizarny – powiem trochę 
za Olgą Tokarczuk, która użyła tego 
słowa w tytule swojej nowej książki. 
To dziwne miejsce i przez to bardzo 
ciekawe. Profesor Tadeusz Sławek 
mówi, że Śląsk niczego nie obiecuje, 
tylko pot, krew i łzy. To miejsce z bar-
dzo skomplikowaną historią. Z ludź-
mi, którzy próbują określić swoją 
tożsamość. Bywają szorstcy, nie są 
łatwymi rozmówcami, ale czy w re-
portażu chodzi o  łatwych rozmów-
ców? Sztuka polega na stworzeniu 
z  nimi prawdziwej więzi.  Nagrywa-
nie jest chwilami jak spowiedź. Bo-
haterowie mówią nam czasem wię-
cej niż najbliższej rodzinie.

Tę wieź z bohaterem pokochali też 
młodzi dziennikarze...
Muszę powiedzieć, że w jakimś 
sensie tym żyję. Każdy chce mieć 

przecież kontynuację. Nigdy nie 
miałam zapędów pedagogicznych, 
ale bywam dla młodych reporta-
żystów coachem. Konsultowałam 
wiele reportaży kolegów z różnych 
rozgłośni w  Polsce. Myślę, że uda-
wało się dzięki temu wiele wątków 
zawartych w  nagraniach wzboga-
cić i rozwinąć. W  Radiu Katowice 
reportażem zajęły się w ostatnich 
latach Dorota Stabik, Ewelina Ko-
sałka-Passia, Monika Krasińska 
mocno się rozkręca, niedawno do-
łączyła do nich Paulina Kurek. Nad 
reportażami pracują też dziennika-
rze średniego pokolenia – Anna Du-
dzińska, Wojciech Skowroński, są 
też Twoje dokumenty o  artystach. 
Warto o nich rozmawiać i szlifować 
każdy element. To doskonale, że 
radio daje takie możliwości. Chodzi 
o to, żeby słuchacz dostał utwór 
kompletny, który nie wymaga już 
żadnego komentarza. Taki, które-
mu, paradoksalnie, autor przestaje 
być potrzebny. 

WSZYSCY 
PRZEŻYWAMY 
TE SAME UCZUCIA 
I PRAGNIENIA

Śląskie pieśni właśnie 
wspaniale się nadają na 
takie muzyczne wycieczki 
aranżacyjne – mówi 
Grzegorz Płonka
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ADAM WIECZOREK: 
Właśnie ukazał się Pana nowy al-
bum „Vox Ex Silesia”. Proszę powie-
dzieć, co było natchnieniem przy 
jego tworzeniu?

GRZEGORZ PŁONKA: 
Płyta „Vox Ex Silesia” powstała w wyniku  
mojej fascynacji śląską pieśnią ludową 
oraz osobą Juliusa Rogera, niemieckie-
go lekarza , a z pasji – społecznika, en-
tomologa i folklorysty, twórcy owianego 
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Grzegorz Płonka (ur. 1961 
w katowickiej Ligocie) – człowiek 
wielu talentów: muzyk, literat, 
dziennikarz, społecznik (radny 
kadencji 2014–2018 i 2018–2022 
w Radzie Jednostki Pomocniczej nr 6 
„Ligota–Panewniki” w Katowicach). 
Autor wielu książek (m.in. „Łapanie 
chwili”, „Mała (wielka) ojczyzna”, 
„Zarys dziejów Ligoty i Panewnik od 
zarania do czasów współczesnych”, 
„Ligota i Panewniki na starych 
pocztówkach i fotografiach”). 
Współzałożyciel, wokalista i lider 
zespołu Ligocianie, Grzegorz Płonka 
Trio. Sam, jak i z różnymi projektami 
muzycznymi ma na swoim koncie 
kilka albumów muzycznych, 
w tym najnowszy „Vox Ex Silesia”, 
który został wydany nakładem 
Regionalnego Instytutu Kultury.

już legendą zbioru „Pieśni ludu polskiego 
w Górnym Śląsku” (wyd. 1863 r.). Niektó-
re zawarte w nim pieśni mają rodowód 
XVIII-wieczny, część z nich zaś pochodzi 
z pierwszej połowy XIX wieku. Sam Ro-
ger jest bardzo intrygującą postacią hi-
storyczną: ściągnął go na Śląsk w 1847 
roku książę raciborski Wiktor I, aby przy-
gotował zaplecze i opiekę medyczną dla 
chłopów cierpiących z powodu głodu 
i epidemii tyfusu. Kontakt z ludem, który 
go za jego działalność niezwykle ado-
rował, przyniósł przeogromną korzyść. 
Roger w czasie swych wędrówek po 
Śląsku spisał bądź otrzymał od innych 
zbieraczy 546 pieśni ludowych, które 
znalazły się we wspomnianym wcze-
śniej zbiorze. Pieśni posiadają piękne 
melodie, a w swej treści obrazują  ludz-
kie życie w różnych jego aspektach. Ju-
lius Roger był nimi zachwycony, chciał 
ukazać światu, jak niezwykłe i warto-
ściowe jest dziedzictwo Ślązaków.

Pana albumy są bardzo kontra-
stowe. Z jednej strony tradycyjne 
teksty regionalne, z drugiej zaś wy-
korzystuje Pan bardzo bogate in-
strumentalizacje i eksperymentuje.
13 pieśni, które znalazły się na płycie 
„Vox ex Silesia”, zostało zaaranżowa-
nych przeze mnie oraz przez Graży-
nę i Jacka Dzwonowskich. Materiał 
muzyczny został nagrany z udziałem 
Kwartetu smyczkowego Altra Volta, w 
składzie: Jacek Dzwonowski – skrzyp-
ce, Leszek Sojka – skrzypce, Aleksandra 
Marko-Lech – altówka, Michał Lech – 
wiolonczela, oraz Tomka Drozdka, gra-
jącego na instrumentach etnicznych 
i perkusyjnych. Połączenie kwartetu 
smyczkowego i instrumentów ludycz-
nych było próbą złączenia dwóch mu-

zycznych światów. Zainspirowała mnie 
do tego wypowiedź wybitnego kom-
pozytora Georga Telemanna, zawarta 
w jego pamiętnikach. Telemann w 1704 
roku zamieszkał w Żarach, gdzie pełnił 
funkcję kapelmistrza, mianowany przez 
hrabiego Erdmanna von Promnitz. Po 
pół roku przeniósł się wraz z hrabiow-
skim dworem do Pszczyny i tam zetknął 
się z muzykowaniem ludu śląskiego.  
Pewnego razu, będąc w karczmie, usły-
szał grę ludowej kapeli i był nią tak zafa-
scynowany, że miało to wpływ na jego 
późniejszą twórczość. Ale nie on jeden 
wykorzystywał zasłyszane wcześniej 
śląskie motywy: ich echa możemy od-
naleźć także w twórczości innych wybit-
nych kompozytorów: Witolda Lutosław-
skiego, Henryka Góreckiego, Wojciecha 
Kilara, Ryszarda Gabrysia czy nawet 
Davida Bowiego, którego do napisania 
słynnej kompozycji „Warszawa” z płyty 
„Law” mogła zainspirować muzyka Ślą-
ska Cieszyńskiego.
Wykorzystanie instrumentów ludo-
wych z różnych stron świata miało na 
celu – podobnie jak na wcześniejszych 
moich płytach „Życie pieśniczką pisa-
ne” i „uOdro nasza, uOdro” – ukazanie, 
że muzyka jest niezwykłym elemen-
tem spajającym ludzkość; jest uniwer-
salnym nośnikiem do przekazywania 
wszelkiego rodzaju emocji. Przecież 
każdy człowiek przeżywa te same 
uczucia i pragnienia niezależnie od 
tego, na jakiej szerokości geograficznej 
żyje. Jesteśmy w tym wszyscy bardzo 
do siebie  podobni.

Wspomniał Pan o płycie „uOdro nasza, 
uOdro”. Świetnie wpisuje się w przyję-
tą przez Sejmik Śląski rezolucję: 2018 
Rok Odry – Rzeki Pozytywnej Energii. 

Płyta „uOdro nasza, uOdro” zawiera 12 
autorsko zaaranżowanych śląskich pie-
śni ludowych związanych z rzeką Odrą. 
10 z nich pochodzi z nigdy dotąd niewy-
danego zbioru Adolfa Dygacza pt. „Odra 
w śląskiej pieśni ludowej”. Zbiór udo-
stępniła mi pani Janina Dygacz, żona 
profesora, wspaniała osoba, która nie-
jednokrotnie wspierała mnie w różnych 
działaniach. Płytę nagrałem wspólnie 
z Jackiem Dzwonowskim i Tomkiem 
Drozdkiem. W tytułowym utworze swe-
go głosu użyczył wybitny aktor Olgierd 
Łukaszewicz. Aranżując utwory, chcie-
liśmy oddać wielką przestrzeń i tajem-
niczość rzeki, która w tekstach pieśni 
jawi się jako dominujący element życia 
człowieka. W nagraniach wykorzystali-
śmy elektroniczne brzmienie skrzypiec, 
syntezatorów, loopów oraz instrumen-
tów etnicznych i perkusyjnych. Wydaw-
cą płyty był Regionalny Instytut Kultury 
w  Katowicach, któremu, korzystając 
z  okazji, chciałbym serdecznie podzię-
kować za możliwość nagrania i wydania 
tak ważnych dla mnie albumów.

Ogólnie jest Pan bardzo zajętym 
człowiekiem, a i samych muzycz-
nych wcieleń ma Pan kilka. 
Tak, jest ich trochę. Zespół Ligocianie to 
takie klimaty folkowo-rockowe. Piosenki 
z albumu „Ciecze woda” były przebojami 
w śląskich rozgłośniach, także w regio-
nalnej telewizji śląskiej pojawiały się na-
sze teledyski. Nie ukrywam, że jestem 
z  tego powodu zadowolony. To poka-
zuje, że są ludzie, którzy chcą słuchać 
rdzenną śląską muzykę  zaaranżowa-
ną w różnych gatunkach muzycznych. 
Płytę „Ciecze woda” nagrywali świetni 
muzycy, jak Achim Rzychoń, Adam 
Otręba, Grzegorz Kapołka czy Mirek 

Rzepa. Do nagrań zaprosiłem również 
Józefa Brodę, Joannę Bartel, Agnieszkę 
Bochenek-Osiecką i  nieodżałowanego 
Bernarda Krawczyka. Jest i zespół FAN-
GA, czyli zdecydowanie bardziej „eks-
perymentalne” granie. Zespół powstał 
po moim udziale w filmie dokumental-
nym Darka Zalegi „Zbuntowany Śląsk. 
Gawęda z  dziejów walk społecznych 
na Górnym Śląsku”. Nagrywając płytę 
„Pieśni śląskiego buntu”, wykorzystali-
śmy tradycyjne instrumenty – waltornię, 
kontrabas i gitarę oraz syntezator. Taki 
instrumentalny miks miał być wyrazem 
łączności pokoleń. Zdaję sobie sprawę, 
że słuchacza trzeba zachęcić do posłu-
chania, zwłaszcza tego młodego – przy 
okazji zwrócić uwagę na to, że mamy na 
Śląsku ogromne dziedzictwo kulturowe. 
A śląskie pieśni właśnie wspaniale się 
nadają na takie muzyczne wycieczki 
aranżacyjne. 

 Grzegorz Płonka
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 Mikołaj Marcela

dr Mikołaj Marcela – adiunkt w Zakładzie Historii 
Literatury Poromantycznej Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach; pisarz, znawca posthumanizmu 
i miłośnik popkultury, autor „Best Selera i zagadki 
znikających warzyw” (Wydawnictwo Literackie, 2018)

tułu książki. No może oprócz Karola 
Strasburgera, który na jednym z me-
mów opowiada żart: „Jak się nazy-
wa najlepszy seler? Best seler!”. Mó-
wiąc poważniej, tytuł wymyśliłem 
wspólnie z moją dziewczyną, która 
w czasie rozmowy o mojej książce 
zaproponowała: „Napisz bestseller”. 
A ponieważ mam tendencje do prze-
komarzania… Zwróciłbym jeszcze 
uwagę, że w ostatnich latach zosta-
ło wydanych dużo książek o tematy-
ce zwierzęcej z zakresu ekokrytyki, 
podmiotowości zwierząt oraz ekolo-
gii. Były też filmy, jak „Zwierzogród” 
Disneya. Postanowiłem pójść o krok 
dalej i spytać o kwestię warzyw w li-
teraturze. Ponadto literatura dzie-
cięca jest poważnym wyzwaniem. 
Pisać w taki sposób, aby nie przy-
nudzać, kształtować dziecięcą wy-
obraźnię i zachęcać najmłodszych 
do sięgania po poważniejsze lektury 
w następnych latach nie jest łatwo.

W książce pozostawiłeś wiele popkul-
turowych tropów…   
Czuję się mocno związany z popkul-
turą północnoamerykańską. Ostat-
nio oglądam serial komediowy 
„Współczesna rodzina”, który co 
rusz bazuje na aluzjach do „Teorii 
wielkiego podrywu”, która z kolei 
często przecież nawiązywała do 
„Przyjaciół”. Fascynujące, jak teksty 
w popkulturze są w nieustannym 

dialogu. Tworzy to nowy poziom 
odbioru dla widza. Nie tylko czystej 
narracji, ale i aluzyjności. Zawsze 
uważałem, że podobnie powinno być 
z literaturą. Taką dwukodowość za-
stosowałem w „Best Selerze”. Z jed-
nej strony mamy proste przesłanie 
do dzieci, z drugiej – do ich rodziców. 
Jest to również świetna zabawa dla 
autora, by poukrywać w tekście róż-
ne – mniej lub bardziej widoczne – 
przesłania. Jeśli dorosły czytelnik 
skojarzy tak hermetyczne kody, jak: 
„Tako rzecze Jan Kapusta”, „Bycie 
i  warzywa” Marcina Jana Selera lub 
nawiązanie do „Powiększenia” Anto-
nioniego, mam nadzieję, że wywoła 
to uśmiech na jego twarzy. Pisarz 
posługuje się tym, co widział, czytał, 
oglądał. Dlatego też bystry czytelnik 
rozpozna w mojej książce inspiracje 
takimi serialami, jak: „Twin Peaks”, 
„Z Archiwum X” lub „Stranger Things” 
czy lekturami filozoficznymi i klasy-
ką grozy – „Frankenstein”, „Drakula”. 

Zakończenie „Best Selera” jest 
otwarte. Kiedy możemy spodzie-
wać się kontynuacji? 
Kiedy otwierają się drzwi z napisem 
„warzywa”, zaraz otwierają się rów-
nież drzwi z napisem „owoce”. Chcę 
stworzyć spójne, roślinne uniwersum. 
Mam pomysł na co najmniej kilka czę-
ści. Teraz pracuję nad drugą książką. 
Kiedy się ukaże? Czas pokaże.  

SMAKUJĄC 
POPKULTURĘ
Sądzę, że jest 
taki moment 
w obecnej kulturze, 
kiedy warzywa 
mają wzięcie – 
przekonuje Mikołaj 
Marcela
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MICHAŁ SIKORA: 
Akcja Twojego kryminału „Best 
Seler i zagadka znikających wa-
rzyw” rozgrywa się w świecie jarzyn 
i owoców. Ską pomysł na dobór ta-
kich bohaterów? 

MIKOŁAJ MARCELA: 
Chyba z życia. To tak głupio i banal-
nie brzmi. Przez siedem ostatnich 
lat warzywa i owoce są moimi towa-

rzyszami, głównie w kuchni. Cenię 
zdrowe odżywianie. Poza tym sądzę, 
że jest taki moment w obecnej kul-
turze, kiedy warzywa mają wzięcie. 
A zatem uchwycenie ducha czasu – 
wegańskiego klimatu. Co zabawne, 
tytuł „Best Seler” w zasadzie był cały 
czas „na widoku”. Stale jakaś książka 
jest ogłaszana jako bestseller. Nikt 
jednak nie użył tej nazwy, choćby 
w  zmodyfikowanej formie, jako ty-



20 21

WYWIADY | 

4/2018

twie, a które ogląda polska publiczność 
na festiwalach i w kinach w całym kraju.

Czy oprócz dumy i szerokiej dystry-
bucji województwo śląskie, a tym 
samym mieszkańcy, ma wymierne 
korzyści? 
Podstawowym założeniem Śląskiego 
Funduszu Filmowego, który jest narzę-
dziem Silesii Film, jest promocja woje-
wództwa śląskiego poprzez temat filmu 
czy też osadzenie jego produkcji w na-
szym regionie. Ważny jest też aspekt 
finansowy. Zobowiązaliśmy producen-
tów, żeby sto procent naszego dofinan-
sowania musiało zostać wydatkowane 
w województwie śląskim. 

W jaki sposób się to odbywa? 
Dzięki wsparciu Śląskiego Funduszu Fil-
mowego producenci wypożyczają z na-
szego regionu np. odpłatnie sprzęt, eks-
ponaty z lokalnych muzeów, wynajmują 
obiekty, angażują firmy ochroniarskie 
etc. Zaangażowani są również miesz-
kańcy regionu, którzy udzielają się przy 
produkcji w charakterze statystów. 
Kiedy film jest gotowy, to jego śląska 
premiera odbywa się w jednym z na-
szych kin. Dzięki temu mieszkańcy re-
gionu są jednymi z pierwszych widzów 
w Polsce, którzy oglądają gotowy film. 
Dodatkową atrakcją jest obecność twór-
ców podczas premier. 

A jak wybierane są filmy, które 
wspieracie? 
Raz w roku Instytucja Filmowa „Silesia-
Film” ogłasza nabór projektów do Ślą-
skiego Funduszu Filmowego. W pierw-
szej kolejności weryfikowana jest ich 
zgodność z regulaminem, a następnie 
podlegają merytorycznej ocenie eksper-

 Patryk Tomiczek

FILMOWE ŚLĄSKIE

Warto inwestować w dobre, 
często wymagające, produkcje 
artystyczne – twierdzi Paweł 
Tomiczek

| fot. N. Kania

tów. Ich opinia jest ważna dla komisji, 
która ostatecznie podejmuje decyzje 
odofinansowaniu.

Kim są eksperci? 
To reżyserzy, animatorzy, dokumenta-
liści, producenci, krytycy… Do każdego 
rodzaju filmu powoływana jest odręb-
na grupa ekspertów. Od ubiegłego roku 
komisja uczestniczy  w ich dyskusjach. 
To rozwiązanie jest bardzo ciekawe 
i pożyteczne, bo nie dostajemy, jak 
wcześniej, suchych pisemnych opinii. 

Tylko dostrzegacie niuanse. 
A one są ważne. 
Czym na co dzień zajmuje się Si-
lesia Film Commission, która jako 
komórka Silesii-Film wspiera pro-
dukcję filmową? 
Bieżącą obsługą funduszu, wspiera-
niem produkcji oraz rozbudową bazy 
lokacji, która w założeniu ma zachęcić 
krajowych i zagranicznych producen-
tów do realizowania filmu właśnie w na-
szym regionie. 

W każdym województwie jest fun-
dusz filmowy? 
Nie we wszystkich, ale w większości. 
Jest m.in. Mazowiecki, Podkarpac-
ki, Małopolski, Dolnośląski. Bywa, że 
mają one zupełnie inne priorytety niż 
Śląski Fundusz Filmowy. Zdarzają się 
jednak tytuły, które współfinansowane 
są jednocześnie przez różne fundusze. 

Jaka lokacja była wykorzystana 
w filmie Pawła Pawlikowskiego? 
Amfiteatr Buk w Rudach Racibor-
skich, który zagrał w jednej z ostatnich 
scen filmu. Krótko po premierze filmu 
Pawlikowskiego do ogólnokrajowej 

MARTA ROSÓŁ: 
Czy obywatele, mieszkańcy woje-
wództwa śląskiego, powinni wie-
dzieć, czym jest Instytucja Filmowa 
„Silesia-Film”? 

PATRYK TOMICZEK: 
Tak, bo oferta instytucji kierowana 
jest głównie do mieszkańców nasze-
go regionu. To jednak my musimy 
się zatroszczyć, by z naszą ofertą do 
nich dotrzeć.

Do czego ta wiedza jest im potrzebna? 
Dzięki informacji o repertuarze kin, orga-
nizowanych wydarzeniach, spotkaniach 
z twórcami, przeglądach i festiwalach 
będą mogli korzystać z atrakcji, które 

przygotowaliśmy z myślą o nich. Zależy 
nam także, żeby mieszkańcy naszego 
regionu mieli świadomość, że filmy, które 
oglądają w kinach, powstały przy udzia-
le instytucji, która je współfinansowała 
poprzez Śląski Fundusz Filmowy. Na 
pewno odczuwamy coś na kształt dumy, 
gdy film realizowany częściowo w woje-
wództwie śląskim, a współfinansowany 
przez nas jest pokazywany w konkursie 
głównym festiwalu w Cannes. 

Mowa oczywiście o „Zimnej wojnie” 
Pawła Pawlikowskiego. 
Tak. Cieszymy się również z powstania 
innych naszych wspaniałych projektów, 
które dotykają spraw regionalnych, są 
częściowo realizowane w wojewódz-
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Patryk Tomiczek
 – dyrektor Instytucji Filmowej 
„Silesia-Film”

dystrybucji trafił thriller „Odnajdę cię”, 
wktórym widzowie z naszego regionu 
bez problemu odnajdą nasze śląskie 
lokacje, bo w filmie rozpoznamy m.in. 
katowickie osiedle Tysiąclecia, Elek-
trociepłownię Szombierki w Bytomiu, 
Międzynarodowe Centrum Kongre-
sowe w Katowicach czy inne miejsca 
z Pyskowic lub Sosnowca.

Thriller – lubicie kino gatunku? 
Instytucja Filmowa „Silesia-Film” jako 
Instytucja kultury prowadzi kina arty-
styczne, w których w dużej części po-
kazywane są filmy artystyczne. Chce-
my zachować spójność wizerunkową 
i w przyszłości większe szanse na 
dofinansowanie będą miały produkcje 
o charakterze artystycznym. Ta spój-
ność jest ważna, bo między innymi po-
przez nasze kina chwalimy się filmami, 
które uzyskały dofinansowanie. Oczy-
wiście, są projekty, które wykraczają 
poza kino gatunkowe, i nie można ich 
lekceważyć. Posłużę się zagranicz-
nym przykładem: „Odyseja kosmiczna 
2001” Kubricka, która wykorzystuje 
wyłącznie ramy gatunkowe do opo-
wieści o granicach człowieczeństwa, 
naszej relacji z Bogiem i technologią, 
nie jest tym samym, co powstały w la-
tach 50. „Przybysz z kosmosu”, w któ-
rym ludzie uciekają przed złożonym 
z  futra goryla i antenek z odbiornika 
telewizyjnego morderczym robotem.  

To dobra forma edukacji widzów, 
a po co dublować to, co jest w mul-
tipleksach lub internecie?
Odróżniamy się od multipleksów. Dla 
nas ważna jest jakość filmu, a nie tylko 
jego potencjał frekwencyjny. Kino arty-
styczne ma też dłuższe życie. O filmie 

spełnionym mówi się, że ma długie nogi 
– wciąż istnieje w obiegu i jest wyświe-
tlany na ekranach kin lub telewizorów. 

Albo odnawiany! 
Właśnie, albo odnawiany, bo warto za-
dbać o rekonstrukcję ważnych dla nas 
filmów. Dzięki przyznanej nam dotacji 
celowej przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego mogliśmy 
dołożyć się do odnowienia dwóch ślą-
skich arcydzieł: „Perły w koronie” i „Soli 
ziemi czarnej”. Skorzystały na tym 
nie tylko same filmy, które uzyskały 
nową jakość, ale też mieszkańcy, któ-
rzy tłumnie pojawiają się na seansach 
tych odnowionych wersji. Warto inwe-
stować w  dobre, często wymagające, 
produkcje artystyczne. Przykład „Zim-
nej wojny” pokazuje, że takie kino może 
mieć swoją niemałą widownię i dzięki 
temu odnieść sukces komercyjny. Tego 
ostatniego czynnika nie możemy baga-
telizować, bo jeśli koszty produkcji fil-
mu się zwrócą, część wpływów, których 
wysokość jest uzależniona od naszego 
zaangażowania finansowego w  pro-
dukcję, trafia również do nas; jesteśmy 
w kolejce, ale cierpliwie czekamy. 

To dobry mechanizm. Co się dzieje 
z tymi pieniędzmi? 
Przeznaczone są na rozwój Śląskiego 
Funduszu Filmowego. 

Czekamy zatem na kolejne filmy 
w  Cannes, Berlinie, Wenecji, gdzie 
w napisach będzie Wasze logo! 
Będziemy się starać. 

NOC SCHRONÓW
Europejskie Dni Dziedzictwa 2018 
– Niepodległa dla wszystkich – 
Noc Schronów
Aleksandra Goniewicz – pracuje w Centrum Dziedzictwa 
Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

8 września br. odbyła się im-
preza organizowana przez 
Regionalny Instytut Kultury 

w Katowicach oraz Stowarzysze-
nie na rzecz Zabytków Fortyfikacji 
„Pro Fortalicium”. W tegorocznej 
26. edycji EDD udostępniliśmy 
zwiedzającym osiem obiektów for-
tecznych oraz jeden obiekt tech-
niczny – młyn Wincentego Reszki 
w Piekarach Śląskich. Obiekty 
podzieliliśmy na trzy strefy tema-
tyczne dostosowane do różnych 
potrzeb i oczekiwań odbiorców. 

I STREFA – EKSPLOZJA WRAŻEŃ 
przeznaczona była dla ludzi 
o  mocnych nerwach. Poprzez in-
scenizacje, projekcje, pokazy gru-
py rekonstrukcyjnej oddziaływali-
śmy na wszystkie zmysły uczest-
ników wydarzenia, pozwoliliśmy, 
aby na kilka minut przenieśli się 
w czasie, zasmakowali wojskowe-
go żuru z kuchni polowej, wczuli 
się w dźwięki wojny. W tej strefie 
możliwy był przejazd wozami bo-
jowymi SKOT i KrAZ, a zwolennicy 
gier i łamigłówek mogli się spraw-
dzić w naszym escape room zlo-
kalizowanym w polskim schronie 
bojowym z 1936 roku w Chorzowie 
przy ul.  Katowickiej. Kumulacja 
wydarzeń dla tej strefy miała miej-
sce w Bytomiu-Miechowicach, 

gdzie w niemieckim podziemnym 
schronie przeciwlotniczym z 1942 
roku odwiedzający mogli wczuć 
się w realia wydarzeń ze stycznia 
1945 roku dzięki przygotowanej 
na bardzo wysokim poziomie 
prezentacji multimedialnej i foto-
graficznej, upamiętniającej wyda-
rzenia ze stycznia 1945 roku. Za-
skoczenie i  wzruszenie widoczne 
były na twarzach wychodzących 
ze schronu. W Miechowicach po-
kazy zaprezentowały m.in.  Policja 
z Bytomia i Grupa Edukacyjno-Hi-
storyczna „Oberschlesien”. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się 
przejazd wozami bojowymi SKOT 
i KrAZ. W tej strefie nie zabrakło 
małej sztuki teatralnej odbywają-
cej się na ulicy pomiędzy dwoma 
obiektami w Piekarach Śląskich-
-Dąbrówce Wielkiej. Spektakl-gra 
„Jedna mąka” był propozycją Luf-
ciku na korbkę i spotkał się z ży-
wiołową reakcją ludzi. 

W II STREFIE – REKONESANS
udostępniliśmy cztery obiekty do 
zwiedzania. Były to dwa polskie 
schrony z 1936 roku w Chorzowie 
i Piekarach Śląskich. Pierwszy z ka-
tegorii schron dowodzenia, drugi to 
schron bojowy. W tym dniu w Pie-
karach Śląskich-Kamieniu odbyło 
się premierowe otwarcie.

Ostatnia III strefa – KANTYNA 
była przewidziana dla rodzin z dzieć-
mi, które jako środek lokomocji wy-
korzystały np. rower. W  tej strefie 
postawiliśmy na wyciszenie emocji 
i relaks (strefa chillout). Główną rolę 
zagrał niezwykły obiekt o przepięk-
nej lokalizacji– polski ciężki schron 
bojowy z 1936 roku w Chorzowie-
-Maciejowicach. Jego niezaprze-
czalnym atutem była niezmieniona 
i nieprzekształcona forma. Oprócz 
zwiedzania obiektu można tu było 
zwyczajnie odpocząć, podziwiając 
walory przyrodnicze, bagniska i roz-
lewiska wody zespołu przyrodniczo-
-krajobrazowego Żabie Doły. Można 
było przysiąść na leżaku i napić się 
kawy lub herbaty. Miejsce niezwykle 
urokliwe. Wieczorem zaprosiliśmy 
gości na hit w letnim kinie w KAN-
TYNIE–Maciejkowice „Walkiria” 
(2008), reż. B. Singer, Niemcy, USA. 
Było to niezwykłe 121 minut.

Naszymi partnerami byli tego dnia: 
Urzędy Miast w Chorzowie, Bytomiu, 
Piekarach Śląskich, Stowarzyszenie 
na rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro 
Fortalicium”, Policja Bytom, Garnizon 
Górnośląski, Schron Miechowice, 
Combat Alert Zielone Diabły, Grupa 
Rekonstrukcyjno-Historyczna „Ober-
schlesien”, Chorzowskie Centrum 
Kultury, Stowarzyszenie Inicjatywa.
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GLIWICE
Polska Noc Kabaretowa to 
coroczne widowisko rozrywko-
we. Siódma edycja swoją trasą 
obejmie blisko 60 miast w Pol-
sce i na świecie.  Łącznie artyści 
rozśmieszą ponad 200 tysięcy 
ludzi. Dobrani zostali w ten spo-
sób, aby zadowolić najbardziej 
wybrednych fanów kabaretu.  
Tematem przewodnim będzie 
rocznica odzyskania niepod-
ległości przez Polskę przed-
stawiona w sposób niezwykle 
radosny, kreatywny i szalony. 
Wydarzenie poprowadzi Kaba-
ret Moralnego Niepokoju, któ-
ry wystąpi wraz z Ireneuszem 
Krosnym, Marcinem Dańcem, 
Kabaretem Nowaki, Kabare-
tem Skeczów Męczących oraz 
Igorem Kwiatkowskim. 28 paź-
dziernika o 18.00 w Arenie 
Gliwice przez niemal cztery go-
dziny czołówka polskiego kaba-
retu będzie bawić publiczność 
nieprzewidywalnymi zwrotami 
akcji i zaskakującymi puentami.
Bilety dostępne pod adresem: 
www.biletynakabarety.pl.

CHORZÓW
Jeden z najlepszych zespołów 
na świecie – Russian Natio-
nal Ballet – po raz pierwszy 
odwiedzi Polskę. Grupą kieru-
ją wielcy artyści światowych 
scen: Elena i Yury Tsarenko 
oraz Maria Veshkina. Dzięki 

solidnej znajomości klasycz-
nego baletu i tańca współcze-
snego, połączonej z ogrom-
nym doświadczeniem, zyskali 
rozgłos. 30 listopada o 19.00 
na deskach Teatru Rozrywki 
w Chorzowie pojawi się 50 wy-
bitnych artystów z niezliczoną 
ilością kolorowych kostiumów 
i rekwizytów. Owa feeria barw 
i  bogactwo dźwięków prze-
niosą publiczność w liryczny 
świat pełnej ekspresji i wigoru. 
Bilety dostępne pod adresem: 
www.eventim.pl. 

BYTOM
Gdy już na dobre liście opadną 
z drzew,  rozpocznie się kolej-
na edycja Bytomskiej Jesieni 
Literackiej. W ramach wyda-
rzenia Bytom wraz ze swym 
recitalem „Już nie zapomnisz 
mnie” odwiedzi Tomasz Stoc-
kinger. Podczas muzycznego 
wieczoru usłyszymy przed-
wojenne szlagiery. W rytmie 
walca i tanga, przy akompa-
niamencie pianisty, jak za 
dawnych, dobrych lat, usłyszy-
my piosenki autorstwa legend 
polskiej literatury muzycznej: 
Hemara, Tuwima, Warsa, Pe-
tersburskiego. Artysta pod-
czas wieczoru odda także 
hołd największym gwiazdom 
polskiego kina przedwojenne-
go i poprzez swój recital przy-
pomni Eugeniusza Bodo, An-

toniego Fertnera, Aleksandra 
Żabczyńskiego i innych. Bę-
dzie romantycznie, zadziornie, 
melancholijnie i komicznie. // 
28 listopada 19.00, Teatr Tań-
ca i Ruchu ROZBARK. 
Więcej informacji na stronie 
www.becek.pl.

ŚWIĘTOCHŁOWICE
Teatr Świętochłoffice działa 
w  świętochłowickiej dzielnicy 
Zgoda w Centrum Kultury Ślą-
skiej. Pomysł utworzenia stałej 
sceny narodził się po ogromnym  
sukcesie Przeglądu Teatralnego 
Lata MostOFF. W odpowiedzi na 
potrzeby mieszkańców na kul-
turę powstała scena teatru of-
fowego, na której prezentowane 
są sztuki z całej Polski. Zamia-
rem dyrektora artystycznego  – 
Grzegorza Kempińskiego – jest 
niedzielenie teatru na instytu-
cjonalny lub niezależny, lecz 
jedynie na dobry i zły. W każdą 
środę o 19.00 w CKŚ Zgoda 
przy ul. Krauzego 1 czeka na 
was dawka dobrego teatru. 
Więcej informacji na stronie:  
www.cks.gcsilesia.pl.

KATOWICKI PRZEGLĄD TEATRALNY
Przegląd teatralny rozpocznę od 
klimatów południowych. Włoska 
aktorka i piosenkarka o polskich 
korzeniach Monika Mariotti 
przygotowała spektakl „Spa-
ghetti Poloneze” oparty na wło-

skich przebojach, okraszony dowcipnymi komen-
tarzami o różnicach kulturowych, relacjach dam-
sko-męskich i stereotypach. To idealna propozycja 
dla fanów „Volare”, „Mambo Italiano” lub „Felicita”, 
jak i dobry pomysł na spędzenie romantycznego 
wieczoru we dwoje. To włoskie widowisko odbę-
dzie się 7 października o 19.00 w Pałacu Mło-
dzieży. Szczepan Twardoch, jeden z najbardziej 
cenionych polskich współczesnych pisarzy,  wdał 
się w romans z Teatrem Śląskim. A  to za spra-
wą „Dracha”, którego Robert Talarczyk wziął na 
warsztat i postanowił uczynić z niego spektakl te-
atralny. Historia opowiada o losach dwóch rodzin: 
Magnorów i Gemanderów na tle wydarzeń histo-
rycznych. Akcja dzieje się w ciągu ponad 100 lat, 
ukazując wojnę, miłość, zdrady, marzenia i śmierć. 
Efekty pracy będzie można zobaczyć na katowic-
kiej premierze 27 października o 19.00, a później 
28 października o 17.00 i 3 listopada o 19.00. 
Teatr Piasku Tetiany Galitsyny, zwyciężczyni pro-
gramu „Mam talent”, 2 grudnia o 17.00 w Filhar-
monii Śląskiej spróbuje przywołać zimę poprzez 
swój spektakl „Królowa Śniegu”. Ta niezwykła 
podróż do świata lodu, czarów i magii pozwoli 
poczuć dziecięcą radość przez inną, artystyczną 
interpretację tej baśni. Tego samego dnia o 19.00 
w Pałacu Młodzieży znajdzie się coś dla fanów po-
nadczasowej komedii, która bawi publikę od wie-
lu lat. Mowa tu o spektaklu „Klimakterium… i już”, 
który porusza nieco drażliwy temat menopauzy.  
Spektakl łączy elementy musicalu i farsy, w którym 
cztery przyjaciółki świetnie się bawią, opowiadając 
o trapiących ich problemach. Ten humorystyczny 
hit przyciąga rzesze fanów w całej Polsce. Grany 
ponad 2000 razy wciąż rozśmiesza kolejnych wi-
dzów. W chłodne wieczory najlepiej umilić sobie 
czas wieczorem w teatrze, który jest najlepszym 
lekarstwem na wszystko, a którego niemożliwo-
ścią jest przedawkowanie. 

ZAPRASZA 
MICHAŁ 
KUBARA

(NIE)JEDEN UŚMIECH W LUBLIŃCU

Wszystkich miłośników dobrego humoru za-
praszamy jesienią do Lublińca. 22 listopada, 
o  godzinie 17.30, w lublinieckim Miejskim 
Domu Kultury (ul. Plebiscytowa 9) wystąpi 
Kabaret Smile ze swoim nowym programem, 
zatytułowanym „To się nadaje do kabaretu!”. 
Grupa ta pochodzi z Lublina i już od piętnastu 
lat bawi widzów. Była wielokrotnie nagradza-
na: między innymi w 2011 roku zdobyła I miej-
sce na Rybnickiej Jesieni Kabaretowej „Ryjek” 
oraz Nagrodę Publiczności, otrzymała ponad-
to Nagrodę Publiczności oraz tytuł DeBeścia-
ka podczas Dąbrowskiej Ściemy Kabaretowej 
„DebeŚciaK w Dąbrowie Górniczej. W roku 
2006 (III miejsce) i 2008 (Nagroda Publiczno-
ści) Kabaret Smile został nagrodzony na Prze-
glądzie Kabaretów Amatorskich PAKA. Trzon 
artystyczny kabaretu tworzą: Michał Kincel, 
Andrzej Mierzejewski i Paweł Szwajgier. Pano-
wie trzymają się z daleka od humoru politycz-
nego, bo – jak piszą na swojej stronie interne-
towej – po co parodiować komedię. Chętnie 
natomiast biorą na warsztat sceny z życia co-
dziennego, tematy obyczajowe lub społeczne. 
Nie brakuje też u nich humoru sytuacyjnego 
 i słownego. Szczególną popularność zdobył 
ich cykl skeczy z udziałem Marilyna Mansona, 
które ukazują prywatne życie ekscentrycznego 
gwiazdora. W domowych pieleszach Manson 
porzuca swoją demoniczną kreację sceniczną 
i zmuszony jest zetknąć się z nudną codzien-
nością, przede wszystkim w postaci gderliwej 
żony… W nowym programie nie zabraknie no-
wych perypetii małżeństwa Mansonów oraz ko-
lejnych absurdów polskiej codzienności. Bilety 
w cenie 60 zł szybko się rozchodzą, zatem war-
to się pospieszyć.
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ZAPRASZA 
MAGDALENA 
CIESIELSKA

49. RYBNICKIE DNI 
LITERATURY
14–30 października

Rybnickie Dni Literatury to wy-
darzenie, które swoją historię 
rozpoczyna od lat 60. ubiegłe-
go wieku. W dobie dominującej 
cenzury w klubie Kontakty, znaj-
dującym się przy Rybnickiej Fa-
bryce Maszyn, pojawiła się nie-
zwykła inicjatywa – Rybnickie 
Dni Poezji. Było to coś zupełnie 
nowego, coś, co pozwoliło miej-
scowym poetom zaprezento-
wać swoją twórczość. Szybko 
jednak zmieniono nazwę na 
Rybnickie Dni Literatury, po-
szerzając tym samym program 
o inne gatunki literackie. 

Festiwal przez lata rozwijał 
się i zmieniał nieco swój cha-
rakter. Dziś do wzięcia w nim 
udziału zaprasza Teatr Ziemi 
Rybnickiej, gdzie odbywa się 
większość projektów. W tym 
roku do najciekawszych wyda-
rzeń zaliczyć można spektakl 
„Drach”, zrealizowany wspólnie 
z Teatrem Śląskiem w Kato-
wicach, na podstawie prozy 
Szczepana Twardocha, oraz 
„Job Interviews”, polską premie-
rę spektaklu Petra Zelenki w re-
żyserii Katarzyny Deszcz. W Te-
atrze Ziemi Rybnickiej odbędą 
się również wydarzenia muzycz-
ne – „Morawska Brama”, projekt 
tworzony m.in. przez Kubę Blo-
kesza i zespół Chwila Nieuwagi, 
którzy tworzą własne interpre-

konstrukcja, polegająca na prze-
plataniu ze sobą różnych wąt-
ków i płaszczyzn czasowych. 
„Drach” to druga, po „Morfinie”, 
adaptacja prozy Twardocha, 
goszcząca na deskach Teatru 
Śląskiego w Katowicach.

Drach” to powieść, którą 
można nazwać małą sagą, gdyż 
opisuje losy dwóch rodzin na 
przestrzeni XX wieku. Obok dzie-
jów Magnorów i Gemanderów, 
a przede wszystkim  dwóch męż-
czyzn: Josefa i Nikodema, Twar-
doch wciąga nas w dramatyczną 
historię śląskiej ziemi. „Drach” to 
dzieło o niezwykle zagmatwanej 
konstrukcji, narracja jest niechro-
nologiczna, autor przeskakuje 
między wątkami i latami kilka-
krotnie w obrębie jednego roz-
działu. Stałym, niejako spalają-
cym całość elementem jest nar-
rator – Drach, wieczny twór, który 
wszytko widzi i wszytko wie. 

Spektakl „Drach”, w reżyserii 
Roberta Talarczyka i z muzyką 
Piotra Kotasa, to koprodukcja 
Teatru Ziemi Rybnickiej i Te-
atru Śląskiego w Katowicach, 
powstała w ramach 49. Rybnic-
kich Dni Literatury. Wydarzenie 
zapowiada się niezwykle cieka-
wie i emocjonująco zarówno dla 
miłośników teatru, jak i prozy 
Twardocha. Na pokaz przed-
premierowy Teatr Ziemi Ryb-
nickiej zaprasza 20 październi-
ka o godzinie 18.00.

CIESZYŃSKA WENECJA

Cieszyn, choć to niewielkie 
miasto, stanowi bardzo istotny 
element kulturalnej mapy woje-
wództwa śląskiego. To właśnie 
tu co roku odbywa się jeden 
z  najpopularniejszych festiwa-
li filmowych Kino na Granicy/
na Hranici. Do Cieszyna warto 
się jednak wybrać jeszcze z co 
najmniej kilku innych powodów. 
Niezaprzeczalnie jednym z nich 
jest Cieszyńska Wenecja. To 
klimatyczne, bezpretensjonalne 
i jedyne w swoim rodzaju miej-
sce, którego nie można pomi-
nąć, zwiedzając miasto. 

Cieszyńska Wenecja to, 
najprościej mówiąc, budynki 
mieszkalne ciągnące się wzdłuż 
sztucznego zbiornika wodnego, 
zwanego Młynówką. Historia 
tego miejsca sięga XVI wieku, 
kiedy to Młynówka zapełniała 
fory wokół wzgórza zamkowego 
oraz napędzała młyny. Wtedy 
też postanowiono osiedlić tam 
miejskich rzemieślników, pozby-
wając się z miasta wytwarza-
nego często podczas ich pracy 
nieprzyjemnego zapachu. Do 
każdego domu prowadzą małe, 
urokliwe mostki, różnego typu 
kładki itp. Obok ciągnie się wą-
ski deptak spacerowy. Wszytko 
to może przywodzić na myśl 
włoską Wenecję. 

Dziś to wyjątkowe miejsce 
wchodzi w skład starego mia-
sta, różni się jednak diametral-

zawsze doskonale przemyślany 
i różnorodny repertuar, za który 
odpowiadał jeszcze do niedaw-
na pełniący funkcję dyrektora 
artystycznego festiwalu wybitny 
trębacz i kompozytor jazzowy 
Tomasz Stańko. 

Przeglądając program tego-
rocznej edycji, zapewne żaden 
amator jazzowego brzmienia 
nie będzie mieć wątpliwości, 
że warto jesienią wybrać się do 
Bielska. Pierwszym koncertem, 
zaplanowanym na 15 listo-
pada, będzie występ jednego 
z  najsłynniejszych brytyjskich 
jazzmanów, znanego z oryginal-
nego łączenia muzyki współcze-
snej i ludowej, Johna Surmana.  

Tego samego wieczoru za-
prezentuje się jeszcze Marcin 
Wasilewski Trio. Znane i cenione 
na świecie trio składające się z 
Marcina Wasilewskiego, grają-
cego na fortepianie, Sławomira 
Kurkiewicza, tworzącego na kon-
trabasie, oraz Michała Miśkiewi-
cza, zasiadającego za perkusją. 

Następny wieczór zapowia-
da się równie ciekawie. Najpierw 
fani muzyki jazzowej usłyszą 
kolejną wielką światową sła-
wę, jednego z najważniejszych 
współczesnych gitarzystów 
jazzowych – Wolfganga Muth-
spiela. Jazzman wystąpi z pre-
mierowym projektem Chamber 
Trio. Na  scenie obok niego zo-
baczymy Matthieu Michela gra-
jącego na trąbce i Colina Vallona 
na fortepianie. Po tym niezwy-

tacje kompozycji najlepszych 
czeskich artystów, jak również 
koncept „Maleńczuk gra Mły-
narskiego”. W ramach festiwalu 
odbywają się również spotkania 
autorskie, realizowane w Powia-
towej i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Rybniku. Podczas tej 
edycji będzie można porozma-
wiać z Filipem Łobodzińskim, 
Magdaleną Grzebałkowską i To-
maszem Samojlikiem. Od 2016 
roku podczas imprezy przyzna-
wana jest Górnośląska Nagroda 
Literacka „Juliusz” dla najlepszej 
książki roku poprzedniego. Tra-
dycyjnie już będzie również oka-
zja spotkać się i porozmawiać 
z tegorocznym jej laureatem.

„DRACH” SZCZEPANA TWAR-
DOCHA NA DESKACH TEATRU 
ZIEMI RYBNICKIEJ I TEATRU 
ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Szczepan Twardoch to pisarz, 
którego dzieła niejednokrotnie 
odbijały się szerokim echem w 
literackim świecie. Twórca po-
dejmujący problematykę Śląska 
i ogólnie tożsamości narodowej 
często skupia się na rozchwia-
nej w tej materii jednostce. 
Przygląda się i buduje studium 
ludzkiej egzystencji, skupiając 
się na jej najciemniejszych stro-
nach. Jego pesymistyczna wizja 
świata jest jednak niezwykłe in-
teresująca, koherentna i uniwer-
salna. Prace Twardocha cechuje 
również dość skomplikowana 

nie od centrum zdominowane-
go przez miejskie kamienice. 
Przekraczając Młyńską Bramę, 
można mieć wrażenie, że opu-
ściło się miasto. Domy są bo-
wiem typowo wiejskie, proste, 
dodatkowo cisza, potok –  moż-
na poczuć się jak na prowincji. 
Niestety, Cieszyńska Wenecja 
swój złoty okres ma za sobą. 
Niegdyś bardziej dbano o domy, 
przyozdabiano mostki kwiata-
mi, na przydomowych ławkach 
siedzieli ludzie, inni spacerowali 
wzdłuż ulicy. Tętniło tu życie. 
Dziś część budynków zamieni-
ła się w lokale gastronomiczne, 
a część stoi pusta, niszczeje. 
Mimo to klimat pozostał  i warto 
Cieszyńską Wenecję zobaczyć, 
żeby się w niej zakochać. 

JAZZOWA JESIEŃ 
W BIELSKU-BIAŁEJ
15–18 listopada

Jazzowa Jesień, organizowana 
w Bielsku od 2003 roku, to jed-
na z ciekawszych imprez tego 
typu w kraju. Od początku swo-
jego istnienia wydarzenie ma za-
sięg międzynarodowy, a na sce-
nę Domu Muzyki Bielskiego Cen-
trum Kultury co roku zapraszani 
są światowej sławy muzycy. Nie 
powinien zatem dziwić fakt, że 
z każdym rokiem festiwal cieszy 
się coraz większą renomą i przy-
ciąga coraz liczniejsze grono mi-
łośników jazzu. Na atrakcyjność 
wydarzenia ma również wpływ 
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X PRZEGLĄD SZTUKI 
NIEPROFESJONALNEJ 
W MIKOŁOWIE
wernisaż 16 października

Kolejny raz Miejski Dom Kultury 
w Mikołowie zaprasza na ciekawe 
wydarzenie artystyczne. Prze-
gląd Sztuki Nieprofesjonalnej to 
impreza, która stanowi nie lada 
okazję dla artystów amatorów 
do wyjścia ze swoją twórczością 
z  domowego zacisza i zaprezen-
towania się szerszej publiczności. 
Sztuka amatorska jest niezwykle 
różnorodna i często zaskakująca, 
gdyż powstaje z daleka od po-
wszechnych kanonów czy panują-
cej mody. Nowych artystów wciąż 
przybywa, a ich pomysły i warsztat 
są często godne podziwu. 

Na wystawę swoje dzieła 
może wysłać każdy, kto nie posia-
da artystycznego wykształcenia 
akademickiego, a swój styl odkrył 
i  rozwinął samodzielnie. Jeden 
twórca może dostarczyć mak-
symalnie trzy prace, wykonane 
w dowolnej technice. A  zatem, 
podobnie jak w poprzednich edy-
cjach, będzie można podziwiać 
prace malarskie, rysunkowe itp., 
jak również różne formy rzemio-
sła artystycznego. Na wernisażu 
zaprezentowane zostaną wszyst-
kie zakwalifikowane dzieła, na-
tomiast specjalnie powołana na 
tę okoliczność komisja wybierze 
i nagrodzi najlepsze z nich.

kłym koncercie będziemy mieć 
okazję usłyszeć Floriana Webe-
ra, znanego każdemu miłośniko-
wi jazzu z wyjątkowo udanych 
improwizacji utalentowanego 
niemieckiego pianistę. 

Następny dzień zapowiada 
się równie emocjonująco. Na 
scenie bowiem pojawi się legen-
darny gitarzysta i kompozytor 
Bill Frisell. Po jego solowym kon-
cercie będzie okazja  posłuchać 
Daveʼa Douglasa. Artysta, znany 
z łączenia różnych gatunków 
muzyki, stworzył bardzo cieka-
wy, zaangażowany społecznie 
projekt. Skomponował dwana-
ście utworów, z których każdy 
opisuje ważny problem społecz-
ny. Trębacz wystąpi z zespołem: 
Jon Irabagon – saksofon, Mary 
Halvorson – gitara, Rafiq Bha-
tia – gitara, Bill Laswell – gitara 
basowa, Ches Smith – perkusja. 

Na zakończenie przewidzia-
no Koncert Jazzu Tradycyjnego, 
wykonany przez Jazz-Band Mły-
narski Masecki. Grupa koncen-
trująca się na przedwojennym 
polskim jazzie przybliży słu-
chaczom najważniejsze utwory 
z tego okresu. 

Ostatnim koncertem tego-
rocznej Jazzowej Jesieni będzie 
występ pianisty, kompozytora 
latynoskiego jazzu i kilkukrotne-
go laureata nagrody Grammy – 
Eddiego Palmieri.

Dąbrowa Górnicza. W tym roku 
po raz pierwszy konkurencję 
festiwalowi stworzy drugi fe-
stiwal, organizowany w klubie 
Rock Out pn. Rock Out & Rock 
Rebelia Festival, podczas któ-
rego usłyszymy zespoły Pro-
letaryat, Jack Crusher, Do góry 
nogami i Srogo.

ŚWIĘTY, KTO KRZEWI 
KULTURĘ

Podobno celem artystów jest 
starać się odszukać kryjówkę 
Boga. Jedni z nich szukają jej 
w dość oczywistym miejscu – 
Częstochowie, gdzie jesień ob-
fitować będzie w jazz, sztukę, 
literaturę i grę aktorską.
Każdy mieszkaniec Często-
chowy wie, że ostatnie kartki 
z kalendarza należy zostawić 
pod wydarzenia cyklu JA-
ZZtochowa, organizowanego 
przez Ośrodek Promocji Kul-
tury „Gaude Mater”. Na kartce 
października warto zaznaczyć 
koncert Stana Fortuny, listopa-
dową kartkę oznaczyć wystę-
pem grupy Henryk Miśkiewicz 
Trio, a grudzień zostawić pod 
adnotację o koncercie Krzysz-
tofa Ścierańskiego. Należy 
znaleźć jeszcze miejsce pod 
wystawy sztuki, m.in.: ekspo-
zycję „Made in Piła” (12.10), 
malarstwo Małgorzaty Do-
mańskiej (10.11) oraz rysun-

ki i grafiki Zdzisława Wiatra 
(8.12). Ostatnie piątki każdego 
miesiąca trzeba zarezerwo-
wać pod cykl „Literacki Piątek”, 
czyli spotkania z autorami,  
a 6 października zakreślić na 
czerwono, gdyż będzie to dzień 
prapremiery sztuki „Poniżej 
pasa” w Teatrze im. Adama 
Mickiewicza.

ACH! W MYSŁOWICACH

Na afiszu Mysłowickiego 
Ośrodka Kultury w ostatnich 
trzech miesiącach roku znaj-
dziemy koncerty, spektakle 
i  wystawy, jednak najciekaw-
szym z wydarzeń będzie li-
stopadowy koncert Katarzyny 
Groniec.
17 listopada o 19.00 na scenie 
MOK usłyszymy mistrzynię 
interpretacji, artystkę pełną 
wdzięku i ironii o niezwykłej 
scenicznej osobowości – Ka-
tarzynę Groniec. Opowie ona 
publiczności muzyczną histo-
rię o ziemi jałowej, utraconej 
i obiecanej, którą zaprezento-
wała na swoim ostatnim albu-
mie „Ach!”. Początki jej kariery 
sięgają musicalu „Metro” w Te-
atrze Dramatycznym. Później 
współpracowała ze scenami 
m.in. teatrów Buffo, Roma czy 
Ateneum. Występowała z naj-
większymi tuzami polskiej pio-
senki aktorskiej, a także zdoby-

KULTURA WYRYTA W DĘBINIE

Szeroko pojęta kultura wyry-
ła się w świadomości miesz-
kańców Zagłębia, którzy ko-
jarzą październik z Dąbrow-
skim Festiwalem Kultury 
ZagłębieWood.
3 października o 18.00 roz-
pocznie się 7. edycja Dą-
browskiego Festiwalu Kultury 
ZagłębieWood, zrzeszające-
go najważniejsze instytucje 
i miejsca kultury w mieście. 
Gwiazdami muzycznymi tego-
rocznego festiwalu będą m.in.: 
Miuosh z Orkiestrą FDG, Stani-
sława Celińska, Lao Che, Oly., 
Peter J. Birch, Dagadana czy 
zespół Akurat. W programie 
całomiesięcznej imprezy znaj-
dą się również spotkania au-
torskie m.in. z Jerzym Bralczy-
kiem i Piotrem Bukartykiem, 
recital Krzysztofa Daukszewi-
cza, detektywistyczna gra tere-
nowa, przegląd filmów podróż-
niczych, spektakle „Scenariusz 
dla trzech aktorów” i „Dziennik 
przebudzenia”, a  także wy-
stawy tematyczne – łącznie 
22 imprezy. Szczegółowe in-
formacje można znaleźć na 
oficjalnej stronie głównego 
organizatora – Urzędu Miasta 

XI FESTIWAL GÓRSKI 
ADRENALINIUM W ŻYWCU
19–21 października 

Kolejny już raz kino Janosik 
w  Żywcu zaprasza wszystkich 
miłośników spontanicznego po-
dróżowania, ekstremalnych wy-
praw i sportu. A więc wszystkich 
tych, którzy nie boją się wyzwań 
i lubią aktywnie spędzać czas.

Corocznie w ramach festi-
walu zobaczyć można najcie-
kawsze filmy, zebrane z różnych 
międzynarodowych festiwali 
górskich, podróżniczych czy 
ekologicznych. Obok projekcji 
będzie można posłuchać i po-
rozmawiać z ludźmi, dla których 
adrenalina jest niemal codzien-
nością. Chodzi o podróżników, 
alpinistów czy sportowców. 
W tym roku jednym z gości festi-
walu będzie polski taternik i alpi-
nista Marcin „Yeti” Tomaszew-
ski. Festiwalowi towarzyszyć 
będzie również wystawa foto-
graficzna, która według organi-
zatorów będzie swoistą podróżą 
sentymentalno-adrenaliniową.

Jak co roku uczestnicy 
wydarzenia zapraszani są 
do namiotu festiwalowego, 
gdzie na najmłodszych czekać 
będą warsztaty, gry i zabawy 
o tematyce podróżniczej, a na 
starszych koncerty muzyczne. 
W  tym roku wystąpią dwa ze-
społy: Biff i Hańba. 

ZAPRASZA 
MAGDALENA 
CIESIELSKA
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dio-Video-Sfera. Dzieci będą 
mogły poznać nowoczesne 
zabawki edukacyjne i pobawić 
się nimi, np. robotem Photon 
EDU, magicznym dywanem, 
klockami Lego Mindstroms 
czy studiem nagrań z fortepia-
nem cyfrowym, a wszystko to 
przy muzycznej oprawie Bos-
skiego Romana. Jednak naj-
pierw – 2 października o 11.00 
– warsztaty scenariuszowe 
dla młodzieży ze Zbigniewem 
Masternakiem, który opowie 
o recepcie na idealny scena-
riusz filmowy. Z kolei starsi 
wielbiciele kultury na scenie 
Młodzieżowego Domu Kultury 
zobaczą spektakle teatralne 
„Kłamstwo” i „Szalone nożyczki”.

TEATRALNE 
TRANSFORMACJE

Październik, listopad i grudzień 
w Sosnowcu to premiery na 
deskach Teatru Zagłębia oraz 
inne kulturalne wydarzenia na 
scenie sali koncertowej Muza.
5 października o 19.00 w za-
bytkowym Teatrze Zagłębia 
odbędzie się premiera sztuki 
„Duchologia Polska”, która sta-
wia naprzeciw siebie ideolo-
gię z baśnią, naukę z mitem 
i wiarę z magią, a wszystko 
po to, by pokazać, co by było, 
gdyby transformacja w Pol-
sce od roku 89 miała zupełnie 

inny przebieg. W tym samym 
miesiącu i na tych samych 
deskach publiczność będzie 
mogła zobaczyć również spek-
takle „Ostra jazda” oraz „Upio-
ry”, a w listopadzie premierę 
spektaklu „Mesjasze” w reż. 
Anety Groszyńskiej – kopro-
dukcji Teatru Zagłębia i Malta 
Festival Poznań. Gdyby komuś 
było mało, to sosnowiecka 
Muza zaprasza na X Festiwal 
Metalfest (6.10), koncert Shau-
na Bookera (7.10), Michała Je-
lonka (12.10), koncert „Muniek 
i przyjaciele” (27.10), „Bodo 
Musical” z Dariuszem Kord-
kiem (17.11), recital Anny Marii 
Jopek (18.11), koncert „Allegro 
Tribute to Szpilman” (1.12) czy 
występ Michała Bajora (7.12). 

20 LAT Z TCK

Od października Tarnogórskie 
Centrum Kultury świętować bę-
dzie 20-lecie swojego istnienia, 
w ramach którego odbędzie się 
wiele imprez kulturalnych.
Tarnogórskie Centrum Kultu-
ry to jedno z najważniejszych 
miejsc na kulturalnej mapie 
miasta. Od października odby-
wać się tam będą jubileuszowe 
koncerty, spektakle teatralne 
oraz wystawy sztuki, które 
nawiązywać będą do zdobień 
frontu budynku, czyli mozaiki 
Stefana Suberlaka. Szczegóło-

wy program wydarzeń można 
znaleźć na oficjalnej stronie 
TCK. Po okrągłych urodzinach 
instytucji przyjdzie pora na ob-
chody 100-lecia Niepodległości 
Polski, w ramach których przy-
gotowywane są projekcje filmo-
we, a także spotkania z  auto-
rami: Anną Bikont i  Tomaszem 
Michniewiczem. Ostatni mie-
siąc 2018 roku będzie stał pod 
znakiem imprezy „Makaty – kul-
turalnie bliżej świata”, która bę-
dzie okazją do poznania kultury 
krajów skandynawskich.

W TYCHACH – GRA GITARA!

Zarówno w Miejskim Centrum 
Kultury w Tychach, jak i w ty-
skim pubie Underground gitary 
będą grały „pierwsze skrzypce” 
w repertuarach jesienno-zimo-
wych, głównie za sprawą kon-
certów oraz Festiwalu „Śląska 
Jesień Gitarowa”.
69 artystów z całego świata, 
grających na gitarach aku-
stycznych, zaprezentuje się 
podczas 17. edycji Śląskiej 
Jesieni Gitarowej, która odbę-
dzie się w MCK w Tychach od 
21 do 27 października. Ponad 
30-letnia tradycja festiwalu 
zobowiązuje, dlatego wśród 18 
festiwalowych wydarzeń – re-
citalów, koncertów, konkursów 
i lekcji mistrzowskich – znajdą 
się dwa prapremierowe wyko-

mie” w Kopalni Guido wystąpią 
m.in. Daniel Spaleniak (15.11), 
Cree i Sebastian Riedel (17.11) 
oraz Quebonafide (7.12). W cy-
klu „Wypromuj się na poziomie” 
zaprezentują się natomiast 
Yanki Blues Band, Great Line 
i Full Light (5, 26.10 i 9.11). 
Dodatkowo na gości muzeum 
czekać będzie nocny turniej 
gier planszowych (6.10), a tak-
że tematyczna impreza Horror 
Party (27/28.10). Dom Muzyki 
i Tańca 28 października ugo-
ści na swojej scenie niezwy-
kłego solenizanta – Garou, 
romantycznego macho świę-
tującego 20-lecie pracy twór-
czej. W listopadzie i grudniu 
na tej samej scenie wystąpią 
m.in.: Kortez (15.11), Edyta 
Górniak akustycznie (24.11), 
artyści polskiej sceny w pro-
jekcie „Wodecki symfonicznie” 
(27.11) oraz znakomita Glenn 
Miller Orchestra (19.12).

wała główne nagrody podczas 
Festiwalu Młodych Talentów 
w  Poznaniu i Festiwalu Pio-
senki Aktorskiej we Wrocławiu. 
Będzie to z całą pewnością nie-
zapomniany wieczór.

KSIĄŻKI NA RECEPTĘ 
I RECEPTA NA SCENARIUSZ

Czy można cierpieć na brak czy-
tania i uleczyć niechęć do litera-
tury? Wygląda na to, że można, 
zwłaszcza w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Jaworznie.
Ekspert od literatury ubra-
ny w lekarski kitel – w spe-
cjalnym gabinecie – bę-
dzie czekać na dzieci do  
12. roku życia oraz ich rodzi-
ców 10 października o 10.00 
w  jaworznickiej bibliotece 
w  ramach Ostrego Dyżuru Li-
terackiego. Tam wypisywać 
będzie recepty na wartościo-
we tytuły książek specjalnie 
dobrane do wieku pacjenta, 
jego preferencji oraz poprzed-
nich doświadczeń z literaturą 
– wszystko po to, by popula-
ryzować czytelnictwo wśród 
najmłodszych. Dwa dni póź-
niej o 19.00 w tym samym 
obiekcie odbędzie się noc 
multimedialna pod nazwą Au-

nania koncertów gitarowych, 
napisanych na potrzeby wy-
darzenia, w wykonaniu Clarice 
Assad i Marka Piasecznego. 
Festiwal odbywa się w połą-
czeniu z konkursem gitaro-
wym im. J.E. Jurkowskiego. 
Bez gitar nie odbyłyby się rów-
nież koncerty w tyskim Under-
groundzie, podczas których 
wystąpią m.in.: Farben Lehre 
(5.10), Kat i Roman Kostrzew-
ski (13.10), Lipali (20.10) czy 
Percival Schuttenbach (2.12). 
Na scenie Teatru Małego 
w ostatnim kwartale 2018 roku 
zobaczymy spektakle: „Skok 
w bok”, „Pomoc domowa”, „Sel-
fie.com.pl” i „Czy Ty to Ty?”.

Z KULTURĄ NA GRUBIE

Muzeum Górnictwa Węglowego 
oraz Dom Muzyki i Tańca w Za-
brzu jak zwykle szykują bogate 
repertuary na ostatnie miesiące 
roku. Cykle kulturalne, koncerty 
międzynarodowych gwiazd, 
spotkania autorskie i  wiele in-
nych atrakcji czeka na publicz-
ność w różnym wieku.
Muzeum Górnictwa nie tylko 
przygotowało cykl spektakli te-
atralnych dla dzieci pn. „Lufick 
na korbkę” w poszczególne 
środy października i listopa-
da, lecz także cykle muzycz-
ne dla młodzieży i dorosłych.  
W ramach „Muzyki na pozio-

ZAPRASZA 
OLAF OTWINOWSKI
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PAŹDZIERNIK

Maciej Maleńczuk 
7 października, 
sala koncertowa Miasto Ogrodów w Katowicach

Zalewski śpiewa Niemena 
9 października, NOSPR w Katowicach

Spotkanie z legendą: Grzegorz Ciechowski 
9 października, 
Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek” w Katowicach

Cohen i kobiety 
14 października, 
NOSPR w Katowicach

Tribute to… 
19 października, 
Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek” w Katowicach

Queen symfonicznie 
21 października, 
Filharmonia Śląska w Katowicach

Dawid Podsiadło 
27 października, 
Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek” w Katowicach

Garou 
28 października, 
Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu

LISTOPAD

Kult 
3 listopada, 
Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek” w Katowicach

GOORAL 
9 listopada, 
Grzejnik Cafe w Knurowie

Mayday Poland 2018 
10 listopada, 
Hala Widowiskowo-Sportowa „Sposek” w Katowicach

Filharmonia dowcipu i Waldemar Malicki 
10 listopada, 
Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu

Kortez 
15 listopada, 
Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu

Nosowska 
16 listopada, 
Mega Club w Katowicach

Edyta Górniak akustycznie 
24 listopada, 
Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu

Queen symfonicznie 
24 listopada, 
Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

Wodecki symfonicznie 
27 listopada, 
Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu

Gregorian 
29 listopada, 
Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu

GRUDZIEŃ

40-lecie zespołu Pod Budą 
7 grudnia, 
Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu

Koncert z okazji jubileuszu 90-lecia 
Polskiego Radia Katowice 
8 grudnia, 
Filharmonia Śląska w Katowicach

Ryszard Rynkowski 
9 grudnia, 
Mediateka w Tychach

Filharmoniczny wieczór organowy & 
Józef Skrzek 
10 grudnia, 
Filharmonia Śląska w Katowicach

Queen symfonicznie 
17 grudnia, 
Filharmonia Śląska w Katowicach

Miuosh | Smolik 
21 i 22 grudnia, 
NOSPR w Katowicach

Do zabrzańskiego Domu Muzyki i Tańca 
przybędzie ceniony za swój charaktery-
styczny wokal Garou (28 października), 
niezwykle utalentowany i lubiany przez 
polską publikę i krytyków Kortez (15 li-
stopada), a także niemiecki zespół wo-
kalny Gregorian (29 listopada), znany 
z  chorałowych opracowań utworów Me-
talliki, U2, R.E.M. czy Pink Floyd. 

Koniec roku 2018 będzie też czasem po-
wrotu na scenę Dawida Podsiadło (27 paź-
dziernika w Spodku jego wielki koncertowy 
comeback) i Katarzyny Nosowskiej (16 li-
stopada w katowickim Mega Clubie). Miło-
śnicy klasyków polskiej sceny muzycznej 
też nie będą zawiedzeni – świętując swoje 
40-lecie, do Zabrza przyjedzie zespół Pod 
Budą (7 grudnia, DMiT), a w  ramach mu-
zyczno-wokalnych odwiedzin dwa dni póź-
niej będziemy mogli usłyszeć wiele szla-
gierów Ryszarda Rynkowskiego w tyskiej 
Mediatece (9 grudnia).

Szeroki wybór wydarzeń w sezonie je-
sienno-zimowym – aż strach się bać, jaki 
wysyp muzycznych wydarzeń czekać na 
nas może w nadchodzącym 2019 roku!

Po wyczerpującym temperaturami, jak 

i bogactwem wydarzeń sezonie letnim 

nadszedł czas na chwilę wytchnienia 

w zaciszu i chłodzie sal koncertowych.

Jesień to czas wspomnień o tych, któ-
rzy odeszli. Z tej okazji organizowanych 
jest wiele koncertów, które poświęcone 
są wybitnym przedstawicielom polskiej 
(i nie tylko) sceny muzycznej. 9 paździer-
nika młody, ale już bardzo utytułowany 
Krzysztof Zalewski zaśpiewa piosenki 
Czesława Niemena (sala NOSPR). Tego 
samego dnia kilkaset metrów dalej – 
w  Spodku – przebogaty skład (m.in. 
Justyna Steczkowska, Kasia Kowalska 
czy Piotr Cugowski) muzycznie wspomni 
Grzegorza Ciechowskiego. Ponadto cze-
kają nas koncertowe hołdy dla Zbigniewa 
Wodeckiego (27 listopada, Dom Muzy-
ki i Tańca w Zabrzu), Leonarda Cohena 
(„Cohen i kobiety” w katowickim NOSPR, 
14 października) i Queen (21 paździer-
nika i 17 grudnia w katowickiej Filhar-
monii Śląskiej i 24 listopada w Pałacu 
Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej) 
– wszystkie opracowane we wzniosłej 
formie symfonicznej.

Aby nie popaść w melancholijny nastrój, 
warto wybrać się na koncerty artystów 
z ich autorskim repertuarem – a takich uta-
lentowanych wykonawców nie zabranie.
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Od ponad dwudziestu 
pięciu lat listopad 
w województwie śląskim 
kojarzy się raczej 
z artystycznymi emocjami 
niż jesienną pluchą. 
W tym czasie odbywa 
się bowiem Festiwal Ars 
Cameralis – trwająca 
niemal miesiąc impreza 
prezentująca kulturę 
na wysokim poziomie, 
często nieoczywistą, 
nieodkrytą, ale ważną.

XXVII Festiwal 
Ars Cameralis

Informacje o biletach są dostępne na stronie 
www.arscameralisfestiwal.pl

To artyści, którzy w swoich dziedzinach 
osiągnęli niekwestionowany sukces 
i  mocno oddziałują na światową kul-
turę. Obok tych wielkich nazwisk poja-
wiają się również artyści, którzy dopie-
ro rozpoczynają swoją karierę, często 
jeszcze szerzej nieznani, ale skazani 
na zdobycie uznania (do legendy prze-
szedł już szalony koncert pochodzące-
go z Norwegii Sturle Dagslanda).

Nie inaczej będzie w tym roku. Motyw 
przewodni dwudziestej siódmej edy-
cji Festiwalu Ars Cameralis został za-
czerpnięty z wiersza Guillaumeʼa Apolli-
naireʼa. „Cień słońca” – to niecodzienne, 
tajemnicze hasło doskonale oddaje 
charakter listopadowego święta kultury. 
Odsyła do rozważań na temat dwoisto-
ści świata. Miejsce, w którym spotyka 
się światło i ciemność, ze swojej natury 
jawi się jako intrygujące i inspirujące. 
Taka jest też twórczość artystów zapro-
szonych na Festiwal Ars Cameralis.

Pierwszym festiwalowym wydarze-
niem, swoistą zapowiedzią inten-
sywnego listopada, będzie wystawa 
wieńcząca projekt Kulturatrium, arty-
styczną rezydencję w ramach współ-

pracy trzech regionów: Województwa 
Śląskiego, Nadrenii Północnej-West-
falii i  Hauts-de-France. W rezydencji 
uczestniczą Fabien Marques, Alex Gre-
in i Dominik Ritszel. Wernisaż wysta-
wy odbędzie się w Muzeum Zamko-
wym w Pszczynie już w październiku. 
A w samym listopadzie czekają liczne 
koncerty, spotkania literackie, pokazy 
filmów, dyskusje i wystawy. Ciekawym 
wydarzeniem będzie blok tematyczny 
poświęcony punkowi. Na zaprosze-
nie Festiwalu do Katowic przyjadą: 
współautorka książki „Please kill me. 
Punkowa historia punka” Gillian McCa-
in i jeden z głównych bohaterów tejże 
książki – Danny Fields, legendarny 
menedżer, który współpracował m.in. 
z Iggy & The Stooges, The Ramones, 
Jimem Morrisonem czy MC5. Spotka-
nia, podczas których przyjrzymy się 
punkowej fali na świecie i w Polsce, 
uzupełnią koncerty Dezertera i SIKSY.

Równie ciekawie zapowiada się kon-
cert Davida Eugeneʼa Edwardsa i Ale-
xandra Hackego. Pierwszego z nich 
można kojarzyć chociażby z The 
Wovenhand, drugi to współtwórca 
Einstürzende Neubauten. W tym roku 
wydali pierwszą wspólną płytę, którą 
będą promować podczas Ars Camera-
lis. Kolejny artysta – Daniel Blumberg 
– chociaż nie ma jeszcze trzydziestu 
lat, stażem i doświadczeniem scenicz-
nym mógłby obdarzyć kilka innych 
osób. Występ promujący jego album 
„Minus” będzie jedynym koncertem 
w Polsce! To oczywiście nie wszystkie 
wydarzenia Festiwalu Ars Cameralis.

By zrozumieć linię programową Festiwalu Ars Came-
ralis, wystarczy rzut oka na bardzo długą listę arty-
stów, którzy odwiedzili Górny Śląsk. W trakcie dwu-
dziestej szóstej edycji gościliśmy w regionie m.in. 
Davida Lyncha, Jane Birkin, Laurie Anderson, Kronos 
Quartet, Kishina Shinoyamę, Jakeʼa i Dinosa Chap-
manów, Krystiana Lupę, Tindersticks, Johna Zorna, 
Oksanę Zabużko, Eleanor Catton czy Michela Fabera. 

Na zdjęciu David Eugene Edwards i Alexander Hacke
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BIBLIOTEKA ŚLĄSKA w Katowicach 

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

OFERTA EDUKACYJNA 

INTER LIBROS
obejmująca pokazy, prelekcje i prezentacje, 
skierowana przede wszystkim do studentów 
kierunków humanistycznych, uczniów, ale 
także słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku oraz wszystkich pragnących poznać 
bogate i unikatowe zbiory Biblioteki Śląskiej.

Zajęcia, wykłady, prezentacje są 
bezpłatne, prosimy o umówienie się 
przynajmniej z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem

Grupy uczestniczące w zajęciach i wykła-
dach mogą zwiedzić Bibliotekę Śląską, 
a  także uczestniczyć w następujących 
pokazach w Pracowni Konserwacji: Bu-
dowa książki. Części składowe i używane 
materiały, Materiały i techniki introliga-
torskie – naprawa zbiorów bibliotecz-
nych, konserwacja zabytkowych zbiorów 
bibliotecznych, przykładowe techniki 
i materiały.

Informacji udziela:
Dział Zbiorów Specjalnych BŚ, 
tel. 32 20 83 883,
Sekcja Informacji Naukowej BŚ, 
tel. 32 20 83 740,
edukacja@bs.katowice.pl

Pokazy i wykłady związane z dawną książką oraz historią kultury, 
a także dziejami piśmiennictwa Śląska, przykładowe tematy:
• Stare druki – książki pełne tajemnic.
• Biblia w najdawniejszych edycjach.
• Dawne źródła encyklopedyczne i kronikarskie.
• Książka dla dzieci i młodzieży (od XVI do XX wieku).
• Kronika świata Hartmanna Schedla i inne inkunabuły 

Biblioteki Śląskiej.
• Książka się zmienia – wiek XIX.
• Spuścizny rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Śląskiej.
• Teatralia w zbiorach Biblioteki Śląskiej.
• Egzemplarz teatralny dokument słowa i obrazu.
• Karol Estreicher – historyk teatru.
• Teatralne roczniki, kalendarze i wydawnictwa pamiątkowe.

Pokazy i prelekcje, które w przystępny i ciekawy sposób 
przybliżą różnorodne zbiory biblioteczne:
• Najmniejsze i największe – od miniaturowej książki 

do olbrzymiego tomu.
• Z czego uczyli się nasi pradziadkowie – dawne 

podręczniki i elementarze.
• Biblioteki cyfrowe – skarbnica wiedzy dla wtajemniczonych.
• Zanim pojawiła się empetrójka – płyty analogowe, 

pocztówki, kasety.
• Zanim powstała Wikipedia – słowniki i encyklopedie 

wczoraj i dziś.
• Książka nie tylko z papieru.
• Kraszewski, Sienkiewicz, Konopnicka, Morcinek, czyli 

charakter pisma naszych pisarzy i poetów (z autografów 
Biblioteki Śląskiej).

• Przenieśmy się w czasie… – dawne dokumenty w zbiorach 
rękopiśmiennych Biblioteki Śląskiej (świadectwa szkolne, 
dyplomy, dowody osobiste, paszporty, przepustki).

• Nasi patroni. Pokazy ciekawych zbiorów Biblioteki Śląskiej 
związanych z patronami szkół (np. Mikołaj Kopernik, 
powstańcy śląscy, Gustaw Morcinek, Kazimierz Gołba i in.).

Weźmy przykładowo październik. Roz-
pocznie go (5 X) koncert z najczę-
ściej, obok Requiem, wykonywaną 

mszą Wolfganga Amadeusa Mozarta, świet-
nie brzmiącą, zwartą, interesującą w technicz-
nych szczegółach – Koronacyjną KV 317 oraz 
Żałością Maryi Pawła Łukaszewskiego, który 
nawiązując do Pergolesiego, przed wykonaw-
cami postawił duże wyzwanie, zarówno od 
strony wyrazowej, jak i wymagań związanych 
z techniką wokalną. Przed Dniem Zmarłych, 
w niedzielę 28 X, Śląska Orkiestra Kameralna 
i Big Band Józefa Eliasza zaproszą na Zadusz-
ki jazzowe. Ponadto w Filharmonicznym wie-
czorze organowym (14 X) Bogusław Grabow-
ski muzykował będzie wespół z saksofonistą 
Maciejem Sikałą, a Kwartet smyczkowy Su-
bito (17 X) zaprezentuje kalejdoskop muzyki 
filmowej. W październiku na filharmonicznej 
estradzie stanie też dwóch triumfatorów Mię-
dzynarodowych Konkursów Dyrygentów im. 
Grzegorza Fitelberga. Zwycięzca ósmego, 
Eugene Tzigane, kreować będzie (19 X) dzieła 
Ludwiga van Beethovena i Richarda Straussa, 
zaś triumfator szóstego, Massimiliano Cal-
di, poprowadzi orkiestrę (26 X) w utworach 
Stanisława Moniuszki i Piotra Czajkowskiego 
i  fletowej transkrypcji La  Campanelli Niccola 
Paganiniego, której partię solową zagra János 
Bálint, mający w swym dorobku m.in. 25 płyt. 

10 listopada, w przededniu  setnej rocznicy 
odzyskania przez Polaków niepodległości, fil-
harmoników w uroczystym koncercie popro-
wadzi Tomasz Bugaj. Wieczór wypełni muzy-

ka dwóch kompozytorów – Andante spianato 
i Wielki polonez Es-dur op. 22 Fryderyka Chopi-
na (przy fortepianie Piotr Banasik) i Missa pro 
pace Wojciecha Kilara. 

Patron filharmoników, Henryk Mikołaj Górec-
ki, w tym roku (6 XII) skończyłby, a Krzysztof 
Penderecki  (23 XI) skończy 85 lat (Ad multom 
annos, Maestro!). Filharmonicy pamiętają. 
16  listopada wszystkie filharmoniczne ze-
społy rozpoczynają VI Katowickie Dni Hen-
ryka Mikołaja Góreckiego, które potrwają do 
1 grudnia. W sześciu koncertach  będziemy 
mogli usłyszeć m.in. jego najsłynniejszą Sym-
fonię pieśni żałosnych, prawykonanie Koncertu 
klarnetowego jego syna, Mikołaja Góreckiego, 
i Wyspę umarłych Siergieja Rachmaninowa (16 
XI), organowy recital Humberto Salvagnina 
(18 XI), zestawienie arcydzieł patrona oraz 
Krzysztofa Pendereckiego, Karola Szymanow-
skiego i Ericha Korngolda (24 XI), Requiem Giu-
seppe Verdiego (30 XI) i Kapelę Jana Karpiela 
Bułecki z ukochanych przez Góreckiego Tatr 
(1 XII). Zaś w niedzielę 25 listopada Filharmo-
nia zaprasza na specjalny koncert z okazji 85. 
urodzin Krzysztofa Pendereckiego Głosy ze 
Śląska w hołdzie Mistrzowi.

W grudniu w Filharmonii będzie już świątecz-
nie – operowo (7 XII), filmowo (21 XII) i karna-
wałowo (28–30 XII). Tym razem na sylwestra 
prof. Mirosław Jacek Błaszczyk (sam stanie 
na dyrygenckim podium) zaprosił trzech teno-
rów: Adama Zdunikowskiego, Adama Sobieraj-
skiego i Tadeusza Szlenkiera. Będzie się działo!

KU SATYSFAKCJI MELOMANÓW
Dobiegający końca rok w Filharmonii Śląskiej 
im. Henryka Mikołaja Góreckiego przyniesie wiele barw 
i różnorodnych emocji. Każdy, kto lubi muzykę, znajdzie 
w jej propozycjach coś dla siebie. Stali, abonamentowi 
melomani też będą usatysfakcjonowani.

Henryk Mikołaj Górecki i Krzysztof Penderecki 
na zdjęciu A. Zaborskiego. Warszawska Jesień 1961

 FILHARMONIA ŚLĄSKA w Katowicach

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

więcej informacji 
 www.bs.katowice.pl
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MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE w Bytomiu 

od 12 września 2018 r.

OD ŚMIERCI 
NIKT SIĘ NIE WYKRĘCI

Wystawa koncentruje się wokół przedsta-
wień wyobrażenia śmierci w  kulturze ludo-
wej. Zaprezentowane na niej są eksponaty 
pokazujące już niepraktykowane obecnie 
zwyczaje funeralne. Zobaczymy „zwiastuny 
śmierci”, obiekty wkładane do trumny, stroje 
i ornaty żałobne, rekwizyty obrzędowe, a tak-
że współczesne przedmioty kultury maso-
wej, które  wykorzystują symbolikę śmierci. 
Prezentacja podejmuje próbę przełamania 
tabu związanego ze śmiercią i jest dyskusją 
z wszechobecnym współcześnie w życiu spo-
łecznym, ale także w przekazach medialnych 
czy marketingowych, kultem życia i młodości, 
kiedy śmierć to temat na  równi stłumiony 
jak  erotyka w  czasach wiktoriańskich. Jest 
mowa o śmierci nowoczesnej – tej ukrywanej 
i zakazanej; o śmierci w czasach popkultury, 
gdzie jej odrealniona wizja stała się jednym 
z  głównych motywów popularnych powieści 
i filmów; o śmierci ponowoczesnej – tej oso-
bistej, skłaniającej do doświadczenia żałoby 
(także w cyberprzestrzeni, co pokazuje istnie-
nie blogów poświęconych tej tematyce); a tak-
że o śmierci wkradającej się również do sfery 
cyfrowej, gdzie dotyczy portali w mediach 
społecznościowych i e-cmentarzy, na których 
można zapalać wirtualne znicze.  

od 4 października 2018 r.

„ZWYKŁY” BUT WYNIESIONY 
DO STATUSU GODNEGO KRÓLA!

projekt „Jego Wysokość Król But” 
czas trwania projektu: 4.10.2018 – 6.01.2019 
(wystawa „Każdy krok zostawia ślad. Obuwie historyczne 
ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku”) 
4.10.2018 – 17.02.2019
kuratorzy: B. Ceynowa i E. Trawicka (MA w Gdańsku) 
oraz E. Imiołczyk (MG w Bytomiu)

Dwie wystawy, które zaprezentują fenomen cy-
wilizacyjny, jakim jest jeden z  najważniejszych 
elementów stroju ludzkiego – but. Okrycie stóp 
odzwierciedlające mody, upodobania i stosunki 
społeczne na przestrzeni wieków. Prezentacja 
skupi się na stosunkowo mało znanej historii wy-
twarzania i użytkowania obuwia skórzanego od 
średniowiecza po  nowożytność oraz związanych 
z  nim zawodów rzemieślniczych – garbarstwa 
i  szewstwa. Projekt składa się z  dwóch części. 
Pierwsza jest gdańską wystawą „Każdy krok zosta-
wia ślad. Obuwie historyczne ze zbiorów Muzeum 
Archeologicznego w Gdańsku”, druga zaś opiera 
się na eksponatach ze zbiorów Działu Archeologii 
Muzeum Górnośląskiego. Z pewnością zainteresu-
je miłośników zarówno historii, jak i mody.

26 września – 30 grudnia 2018 r.

OBŁUDA, FAŁSZ, 
DWULICOWOŚĆ, MANIPULACJE…

wystawa „Wszystko widzę, nic nie słyszę”
kurator: Agnieszka Bartków

Obłuda, fałsz, dwulicowość, manipula-
cje jako wstydliwe, ale obecne w historii 
ludzkości słabości moralne, wyrażone 
w sztuce w obszarze wielu wątków te-
matycznych – od  przedstawień biblij-
nych do aranżowanych obiektów sztuki 
współczesnej. Wystawa stawia pytania 
o źródła, ale także konsekwencje takich 
zachowań. Ekspozycja to nie tylko pokaz 
wspomnianych wątków tematycznych 
w sztuce, ale  jednocześnie refleksja nad 
współczesnymi normami etycznymi.

do 11 listopada 2018 r.

100 NAJWAŻNIEJSZYCH 
PRZEDMIOTÓW I LUDZKICH HISTORII 
MINIONEGO STULECIA

wystawa „100 x 100. Nasze stulecie” 
pomysłodawca projektu: Leszek Jodliński | 
kurator wiodący: dr Joanna Lusek
zespół kuratorski w składzie: A. Bartków, 
M. Kłych, L. Jodliński, dr J. Lusek

Jakie było minione stulecie z perspektywy 
zwykłego człowieka i otaczających nas 
przedmiotów? Jak zapisało się w naszej 
zbiorowej świadomości? Odpowiedzi na te 
pytania poszukujemy w Muzeum Górno-
śląskim w Bytomiu, gdzie jeszcze tylko do 
11 listopada 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, brzemienny 
w skutki, jeśli chodzi o losy Śląska. Ta wy-
jątkowa prezentacja to 100 starannie, choć 
subiektywnie, wybranych przedmiotów po-
chodzących wyłącznie ze zbiorów Muzeum 
Górnośląskiego. Każdy z tych eksponatów 
otrzymał swoją opowieść, a wielka historia 
została ukazana przez pryzmat jednost-
kowych losów, historii obiektów, czasami 
ich właścicieli, którzy wtedy żyli. Wystawa 
„100 x 100…” uświadamia, jak wielowątkowa 
i elektryzująca była historia Górnego Śląska 
w tym stuleciu. Naszym stuleciu.

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

MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE w Bytomiu 

4/2018
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WYSTAWY CZASOWE 

OSKAR KOLBERG (1814–1890)
KOMPOZYTOR, FOLKLORYSTA, 
ETNOGRAF | Galeria na parterze
wystawa planszowa przygotowana 
przez Muzeum Wsi Radomskiej 
w Radomiu, jego oddział – Muzeum 
im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz 
Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie
czerwiec – październik 2018 r.

KOŚCIOŁY DREWNIANE
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
w pracach Krzysztofa Kopcia
czerwiec – październik 2018 r.

SIELSKIE KLIMATY 2017
WYSTAWA POPLENEROWA | Galeria na piętrze
ze zbiorów Zespołu Szkół Plastycznych 
w Katowicach
czerwiec – grudzień 2018 r.

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

IMPREZY | LISTOPAD - GRUDZIEŃ

Zajęcia zamykające coroczny 
cykl obrzędowy pt. „Cztery pory 
roku w skansenie” dla dzieci szkół 
podstawowych, w ramach których 
prowadzone są:

WRÓŻBY ANDRZEJKOWE | wróżenie 
z wosku, obrzędy andrzejkowe

PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT BOŻEGO 
NARODZENIA | opowieści o dawnych 
zwyczajach, przygotowanie śląskiej 
betlejki, nakrywanie stołu wigilijnego.

Zapisy i dodatkowe informacje: Dział Edukacji 
i Popularyzacji, tel. 32 241 07 18 wew. 204 

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

Bilety w cenie: 10 zł i 7 zł.

więcej informacji 
www.muzeumgpe-chorzow.pl

MUZEUM GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY w Chorzowie

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

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO w Zabrzu 

3 października LUFCIK 
NA KORBKĘ Występ w ramach 
cyklu spektakli teatralnych dla 
dzieci. Łaźnia Łańcuszkowa

5 października KONCERT 
ZESPOŁU YANKI BLUES BAND 
Wydarzenie w ramach cyklu 
„Wypromuj się na poziomie”. 
Kopalnia Guido

6 października PLANSZÓWKI 
Nocny turniej gier planszowych. 
Kopalnia Guido

10 października LUFCIK 
NA KORBKĘ Występ w ramach 
cyklu spektakli teatralnych dla 
dzieci. Łaźnia Łańcuszkowa

13 października KONCERT 
w ramach cyklu „Muzyka 
na poziomie”. Kopalnia Guido

17 października LUFCIK 
NA KORBKĘ Występ w ramach 
cyklu spektakli teatralnych dla 
dzieci. Łaźnia Łańcuszkowa

19 października DZIEŃ 
SENIORA Łaźnia Łańcuszkowa

26 października KONCERT 
ZESPOŁU GREAT LINE 
Wydarzenie w ramach cyklu 
„Wypromuj się na poziomie”. 
Kopalnia Guido

27 października HORROR 
PARTY Zabawa tematyczna. 
Kopalnia Guido

28 października HORROR 
PARTY DLA DZIECI Zabawa 
tematyczna dla najmłodszych. 
Łaźnia Łańcuszkowa 

23 listopada WYDARZENIE 
MUZYCZNE w ramach cyklu 
„Wypromuj się na poziomie”. 
Kopalnia Guido

24 listopada ANDRZEJKI 
DLA DZIECI Impreza tematyczna. 
Łaźnia Łańcuszkowa

BERY BOJKI NA GRUBIE 
Zwiedzanie tematyczne 
z okazji Andrzejek. Park 12C

28 listopada LUFCIK 
NA KORBKĘ Występ w ramach 
cyklu spektakli teatralnych dla 
dzieci. Łaźnia Łańcuszkowa

30 listopada ANDRZEJKI 
Zabawa tematyczna. Kopalnia 
Guido

1 grudnia GALA BOKSU 
Kopalnia Guido

2 grudnia KARCZMA DLA BAJTLA 
Biesiada dla dzieci, gry i zabawy
z okazji Barbórki. Łaźnia Łańcuszkowa

6 grudnia MIKOŁAJKI Spektakl 
teatru, Lufcik na Korbkę, 
spotkanie ze św. Mikołajem, gry  
i zabawy. Łaźnia Łańcuszkowa

7 grudnia koncert 
QUEBONAFIDE  w ramach 
cyklu „Muzyka na poziomie”. 
Kopalnia Guido

14 grudnia KONCERT 
ŚWIĄTECZNY: koncert chóru 
Resonans con tutti i Orkiestry 
MGW. Łaźnia Łańcuszkowa

15 grudnia ŚWIĄTECZNE 
ZWIEDZANIE. Park 12C

BERY BOJKI NA GRUBIE 
Zwiedzanie tematyczne 
z okazji Halloween. Park 12C

3 listopada BOLEK I LOLEK 
W KOPALNI Spotkanie w ramach 
współpracy ze Studiem Filmów 
Rysunkowych w Bielsku-Białej. 
Łaźnia Łańcuszkowa

9 listopada KONCERT ZESPOŁU 
FULL LIGHT Wydarzenie 
w ramach cyklu „Wypromuj się 
na poziomie”. Kopalnia Guido

10 listopada 100 LNIA Zwiedzanie 
podziemi Sztolni. Projekcja filmu 
„Animowana historia Polski”. 
Łaźnia Łańcuszkowa

12 listopada ZWIEDZANIE 
PODZIEMI wraz z dodatkowymi 
atrakcjami. Park 12C

14 listopada LUFCIK 
NA KORBKĘ Występ w ramach 
cyklu spektakli teatralnych dla 
dzieci. Łaźnia Łańcuszkowa

15 listopada KONCERT 
DANIELA SPALENIAKA w ramach 
cyklu „Muzyka na poziomie”. 
Kopalnia Guido

17 listopada KONCERT CREE 
I SEBASTIAN RIEDEL w ramach 
cyklu „Muzyka na poziomie”. 
Kopalnia Guido

CZARNY PECH Zwiedzanie 
tematyczne, gry i zabawy. 
Park 12C

40



42 43

DOM TKACZA
OD SUKNA PO JEDWAB

Dom Tkacza
o./ Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej 
ul. Jana III Sobieskiego 51
43-300 Bielsko-Biała

Wierna rekonstrukcja drewnianego bu-
dynku z połowy XVIII wieku (oryginalny 
spłonął w 1986 roku), typowego dla daw-
nej zabudowy przedmieść Bielska. Do po-
czątku XX wieku mieszkali w nim tkacze 
wyrabiający na ręcznych krosnach słyn-
ne bielskie sukna. Wewnątrz odtworzono 
warsztat i mieszkanie zamożnego mi-
strza sukienniczego – starszego cechu 
– z przełomu XIX i XX wieku.

Od sukna po jedwab
Ekspozycja strojów ludowych ze zbiorów 
etnograficznych Muzeum. Noszono je 
w okresie międzywojennym w bliższych 
i dalszych okolicach Bielska i Białej: na 
Śląsku Cieszyńskim, w pobliżu Pszczyny 
oraz w historycznej Małopolsce, m.in. 
w Wilamowicach. 

do 30 grudnia 2018 r.

NIEPODLEGŁA
OD CZYTELNI POLSKIEJ 
DO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zamek książąt Sułkowskich
ul. Wzgórze 16
Wystawie towarzyszą dwa oprowadzania kuratorskie 
prowadzone przez dr. Jacka Proszyka – 
11 listopada 2018 r. o godz. 11.11 i 15.00. Wstęp 15 złwernisaż 4 października 2018 r. | 17.00

JOANNA FODCZUK-GARCIA
I „BIELSZCZANIE” W KALIFORNII 
– JAN KOTT I STANISŁAW SUŁKOWSKI

Stara Fabryka
o./ Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej 
pl. Żwirki i Wigury 8
43-300 Bielsko-Biała 
Wystawa czynna: 5 października – 30 grudnia 2018

Wystawa poświęcona trzem postaciom, 
które nigdy się nie spotkały, a które łączą 
sztuka i dwa miejsca na ziemskim globie: 
Bielsko i Kalifornia. To w pierwszym rzę-
dzie wystawa prezentująca dorobek ma-
larski i realizacje przestrzenne pochodzą-
cej z Bielska, a od ponad dwudziestu lat 
tworzącej w Kalifornii Joanny Fodczuk-
Garcii (ur. 1971). Tu też bytowali w  róż-
nych okresach swego życia towarzyszący 
jej w tytule i na wystawie panowie, będący 
już postaciami historycznymi – Jan Kott, 
sławny krytyk i teoretyk teatru, krytyk lite-
racki, eseista, poeta i tłumacz, oraz ksią-
żę Stanisław Sułkowski, artysta malarz, 
przedstawiciel specyficznego, barwnego 
rodu, wymykającego się stereotypowemu 
postrzeganiu arystokracji. Ten, skądinąd  
przypadkowy, mariaż – acz nie do koń-
ca – stanowi interesujący przyczynek 
do narracji o nietuzinkowych postaciach 
posiadających bliższe lub dalsze związki 
z Bielskiem.

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
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Fragment wystawy Niepodległa. Od Czytelni Polskiej 
do Rzeczpospolitej Polskiej | fot. J. Proszyk

Wystawa wpisuje się w uroczystości rocz-
nicowe związane ze 100-leciem odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Na ekspozycji 
zaprezentowane zostały polonika z czasów 
austriackich, eksponaty związane z burzli-
wymi dziejami I wojny światowej oraz cza-
sem przemian politycznych i oczekiwaniem 
na plebiscyt w 1920 roku. To wyjątkowa 
okazja, by zobaczyć eksponaty ze zbiorów 
naszego Muzeum, które na co dzień nie są 
prezentowane na stałej wystawie. Została 
ona podzielona na trzy tematyczne części. 
W pierwszej widz zapozna się z polonikami 
pochodzącymi z czasów austriackich do 
1914 roku. Zaprezentowana została uni-
katowa mapa, na której można prześledzić 
dzieje Rzeczpospolitej w czasach rozbio-
rów. Następnie pamiątki patriotyczne oraz 
eksponaty związane z działalnością pol-
skich organizacji na terenie Bielska i Białej 
– w szczególności Polskiego Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” z jego sztanda-
rem. Na uwagę również zasługują informa-
cje i eksponaty dotyczące historii i działal-
ności Czytelni Polskiej w Białej oraz Domu 
Polskiego w Bielsku, a także jego założycie-
la ks. Stanisława Stojałowskiego. Kolejna 
część opowiada o czasie wielkiej wojny, 
gdy Bielsko i Biała stały się miastami szpi-
tali wojskowych i uchodźców. Przedsta-
wiając szpitale wojskowe, po raz pierwszy 
została zaprezentowana sylwetka bielskie-

go lekarza i wybitnego chirurga dr. Eugeniu-
sza Reacha, który był jednym z pionierów 
współczesnej chirurgii rekonstrukcyjnej. 
Opowiadając o uchodźcach z Galicji, którzy 
uciekali przed frontem, warto zaznaczyć, 
że miasto Biała od jesieni 1914 roku stało 
się siedzibą najważniejszych urzędów C.K. 
Namiestnictwa Galicyjskiego ze Lwowa, 
które ewakuowano przed działaniami bo-
jowymi. Nie zabrakło lokalnych pamiątek 
związanych z wymarszem ochotników 
bialskich do Legionów Polskich oraz afiszy 
o wojennej i polskiej tematyce niepodległo-
ściowej. W ostatniej sali zwiedzający mogą 
zapoznać się z  eksponatami związanymi 
z odzyskaniem niepodległości przez Polskę 
oraz przyłączeniem Bielska wraz ze Ślą-
skiem Cieszyńskim do II Rzeczpospolitej. 
Między innymi wyeksponowana została 
oryginalna ulotka Rady Narodowej Księ-
stwa Cieszyńskiego, która proklamowała 
30 października przynależność Księstwa 
Cieszyńskiego do wolnej, niepodległej, 
zjednoczonej Polski. Nie zabrakło afiszy, 
eksponatów i cytatów z 1918 roku, które 
opowiadają o problemach, przez jakie Biel-
sko i Biała przechodziły, nim ugruntowały 
swoje miejsce na mapie II Rzeczpospolitej. 
Na wystawie stałej eksponaty nawiązują-
ce do tematyki odzyskania niepodległości 
przez Polskę zostały oznaczone biało-czer-
wonymi kotylionami. 
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26 października 2018 r. – 27 stycznia 2019 r.

MUZEUM ŚLĄSKIE ORAZ AKADEMIA 
SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH 
ZAPRASZAJĄ NA ŚWIĘTO GRAFIKI
Organizator konkursu: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 

Kurator: dr hab. Grzegorz Hańderek

Komitet Organizacyjny Konkursu: Marcin Białas, Anna Cichoń, Marcin Hajewski, 

Grzegorz Hańderek, Artur Oleś

Rada Programowa (artyści oraz teoretycy sztuki z różnych środowisk twórczych): Agnieszka Cieślińska-

-Kawecka (ASP w Warszawie), Tomasz Daniec (ASP w Krakowie), Sebastian Dudzik (UMK w Toruniu), 

Paweł Frąckiewicz (ASP we Wrocławiu), Mirosław Pawłowski (UA w Poznaniu), Marta Anna Raczek-

-Karcz (Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki), Adam Romaniuk (ASP w Katowicach)

Raz na trzy lata zdarza się okazja, by zobaczyć, 
jak ewoluuje polska grafika i zapoznać się 
z najnowszymi trendami w tej dziedzinie sztuki. 
Najbliższą będzie wystawa pokonkursowa 10., 
jubileuszowej edycji Triennale Grafiki Polskiej, którą 
będzie można oglądać w Muzeum Śląskim w Katowicach.

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

więcej informacji 
www.muzeumslaskie.pl
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MUZEUM ŚLĄSKIE w Katowicach

Triennale Grafiki Polskiej jest katowicka Akademia Sztuk 
Pięknych we współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach. 

10. edycja Triennale Grafiki Polskiej obejmuje konkurs, wy-
stawę pokonkursową, warsztaty edukacyjne i towarzyszące, 
publikację monograficzną, a także wystawy w różnych loka-
lizacjach na terenie miasta. W konkursie mogli wziąć udział 
artyści, absolwenci uczelni artystycznych oraz studenci 
ostatnich roczników studiów artystycznych. Zgłaszali swoje 
prace powstałe w ciągu ostatnich trzech lat, które nie zostały 
dotąd nagrodzone w ramach innych konkursów i przeglądów 
o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Do wysta-
wy głównej jury selekcyjne konkursu wytypowało 97 prac. 
Najlepsze spośród nich wyłoni i uhonoruje nagrodami regula-
minowymi i fundowanymi jury międzynarodowe, które będzie 
obradować w dniach 23–24 października w Katowicach. 

Wystawy towarzyszące odbędą się w różnych lokalizacjach 
na terenie Katowic: w Galerii Rondo Sztuki, Galerii Wertykal-
nej i Galerii Koszarowej – należących do ASP w Katowicach, 
a także w Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów, Śląskim 
Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach, Galerii „Elek-
trownia” w Czeladzi oraz Galerii „Szarej” w Katowicach.

Triennale Grafiki Polskiej jest prestiżowym 
przeglądem polskiej grafiki współczesnej, 

ukazującym dokonania artystów tworzących 
w medium graficznym – począwszy od odbi-
tek stworzonych za pomocą klasycznych tech-
nik warsztatowych, takich jak litografia czy 
miedzioryt, poprzez serigrafię i druk cyfrowy, 
aż po animacje i formy przestrzenne. Ambicją 
TGP jest wyłonienie najbardziej interesujących 
tendencji artystycznych w tej dziedzinie sztuki.

Triennale Grafiki Polskiej jest jednym z głów-
nych wydarzeń towarzyszących Między-
narodowemu Triennale Grafiki w Krakowie. 
Jest młodszą, ale w pełni samodzielną „sio-
strą” krakowskiego wydarzenia. Inicjatorem 
tego święta grafiki polskiej był prof. Witold 
Skulicz, współtwórca Międzynarodowe-
go Biennale Grafiki w  Krakowie, założyciel 
Stowarzyszenia Międzynarodowe Trien-
nale Grafiki w Krakowie i gorący zwolennik 
współpracy z katowickim środowiskiem 
graficznym. Od 2015 roku organizatorem 

MUZYCZNA UCZTA 
DLA MELOMANÓW 
W MUZEUM ZAMKOWYM W PSZCZYNIE
W nadchodzących miesiącach Muzeum Zamkowe 
w Pszczynie szykuje muzyczną ucztę dla wszystkich 
melomanów. Repertuar przewidzianych koncertów 
będzie bardzo różnorodny, począwszy od jazzu, przez 
muzykę barokową, nastrojowe recitale fortepianowe, 
po magiczny świat opery i operetki.

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

MUZEUM ZAMKOWE w Pszczynie

roku, stworzy kościół Parafii Ewangelicko-Au-
gsburskiej w Pszczynie. Zwieńczeniem festi-
walu będzie koncert pt. „Sławiono wielu – ale 
Telemann był niezrównany” w wykonaniu Ze-
społu Muzyki Dawnej „La Tempesta”, które-
go, podobnie jak koncertu inauguracyjnego, 
będzie można wysłuchać w najpiękniejszej 
kameralnej sali koncertowej naszego regio-
nu – Sali Lustrzanej pszczyńskiego zamku – 
w niedzielę 21 października 2018 roku. 

W 2017 roku Muzeum wzbogaciło ofertę 
o  koncerty fortepianowe z udziałem wybit-
nych pedagogów Akademii Muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego w Katowicach. 
W ramach cyklu zagra wyjątkowy pianista – 
Łukasz Trepczyński. Jego interpretacji dzieł 
Fryderyka Chopina będzie można wysłuchać 
w sobotę 17 listopada 2018 roku.

Zimowe wieczory urozmaicą nastrojowe Kon-
certy Świąteczne. Tegoroczna odsłona wprowa-
dzi słuchaczy w romantyczny świat opery i ope-
retki, gdzie rozbrzmiewać będą najpiękniejsze 
arie i duety. Programy poszczególnych koncer-
tów, poza utworami klasyków, obejmują również 
wspólne śpiewanie kolęd, a dodatkową atrakcję 
stanowi zwiedzanie Muzeum. Zachęcamy do 
wspólnego spędzenia grudniowych wieczorów. 

Festiwal Jazz&Literatura to cykl jazzowych 
koncertów oraz edukacyjno-artystyczne 
warsztaty związane z muzyką i literaturą. 
W tym roku po raz pierwszy Muzeum Zamko-
we w Pszczynie ma przyjemność zaprezento-
wać jeden z festiwalowych koncertów w swo-
ich wnętrzach. GÓRECKI AHEAD to nowa-
torskie odczytanie muzyki Henryka Mikołaja 
Góreckiego. Bracia Oleś i ich gość, Christopher 
Dell, przedstawiają kompozytora w zupełnie 
nowym, jazzowym kontekście, ukazując jego 
dzieło z zaskakującej perspektywy muzyków 
improwizujących. Ta odważna aktualizacja 
twórczości Góreckiego potwierdza jej żywot-
ność i podatność na muzyczne alteracje. Na 
wydarzenie zapraszamy Państwa w sobotę 
13 października 2018 roku.

W tym roku przypada jubileusz prowadzone-
go od 1979 roku festiwalu muzyki barokowej 
– „Wieczorów u Telemanna”. W czterdzie-
stolecie cyklu zaplanowano trzy koncerty. 
W piątek 19 października 2018 roku wystąpi 
Zespół Muzyki Dawnej „Extempore Ensem-
ble” z  programem pt. „Fantazje nie tylko in-
strumentalne”; występ zostanie wzbogacony 
o tańce dworskie w wykonaniu baletu Craco-
via Danza. Scenerię drugiego koncertu, który 
odbędzie się w sobotę 20 października 2018 

| fot. P. Kłosek
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Do końca tego roku w repertuarze 
zaplanowane zostały m.in. polskie 
opery narodowe, dwie premiery: „Don 

Desiderio” i „La Traviata”, spektakularny, 
podwójny balet „Szeherezada/Meda” czy 
zachwycający bajkową oprawą spektakl 
„Romeo i Julia” (zdobywca tegorocznej Zło-
tej Maski). Będą propozycje szczególnie ad-
resowane do młodego melomana, do dzieci 
i młodzieży. Nie zabraknie oczywiście cy-
klicznych spotkań, na których będzie moż-
na porozmawiać z twórcami i artystami.

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodle-
głości jest doskonałą okazją do prezenta-
cji polskich oper narodowych, jak również 
twórczości polskich kompozytorów. Tych 
akcentów nie zabraknie na scenie Opery Ślą-
skiej. Zobaczymy „Straszny dwór” (6.10) Sta-
nisława Moniuszki, na pewno pojawi się też 
„Halka”. Te spektakle to także wstęp do Roku 
Moniuszkowskiego, który rozpocznie się już 
za kilka miesięcy. Słynną arię Jontka „Szumią 
jodły na gór szczycie” melomani będą mieli 
okazję usłyszeć także w listopadzie i grudniu.

W ramach Międzynarodowego Festiwalu 
Kultury Herbaty, którego partnerem jest 
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, 
zaprezentowana zostanie „Madama Butter-
fly”. Operę zobaczymy 13.10 o godz.18.

Powróci też muzyczny spektakl „Czekając 
na Chopina” – interaktywna realizacja Mi-
chała Znanieckiego, przenosząca melo-
manów w czasy XIX-wiecznych salonów, 
kiedy to słuchacze towarzyszą ówczesnym 
wielbicielkom kompozytora. Przedstawie-
nie zobaczymy dokładnie w 169. rocznicę 
śmierci Fryderyka Chopina – 17.10 o godz. 
11 i 18.

Pierwsza premiera tego sezonu na deskach 
bytomskiego teatru, „Don Desiderio”, także 
wpisuje się w klimat ducha niepodległości. 
Skomponował ją bowiem książę Józef Mi-
chał Ksawery Poniatowski. Kompozytor 

i jednocześnie śpiewak operowy urodził się 
w Rzymie, ale pochodził z rodziny ostatnie-
go króla Polski. 

„Don Desiderio” zobaczymy już 20 paździer-
nika o godz. 18. Kompozycja Poniatowskie-
go po raz pierwszy została zaprezento-
wana 178 lat temu w Teatro dei Ravvivati 
(Piza). Debiut przed polską publicznością 
odbył się 140 lat temu na deskach Teatru 
Miejskiego we Lwowie. Krytycy docenili 
dzieło młodego wtedy, bo 24-letniego twór-
cy. Komizm opery porównywano do twór-
czości spotykanej u Rossiniego, a muzyka 
wpisywała się w styl bel canto. Mimo to 
opera nie gościła dotąd w repertuarze pol-
skich teatrów operowych. Współcześni me-
lomani mogli ją bliżej poznać dopiero dwa 
lata temu, podczas XII Festiwalu Muzyki 
Polskiej w Krakowie. 

Arię tytułowego pechowca zaśpiewał wte-
dy urodzony na Ukrainie Stanislav Kuflyuk 
(baryton), a partnerowała mu jako Angioli-
na, urzekająca sopranem koloraturowym, 
Joanna Woś. Obie gwiazdy usłyszmy także 
podczas bytomskiej premiery. Kierownic-
two muzyczne objął Jakub Kontz, reżyse-
ruje Ewelina Pietrowiak, a pieczę nad sce-
nografią i kostiumami ma Aleksandra Gą-
sior. „Don Desiderio” będzie grany do końca 
października (21, 26, 27 i 29.10).

Aby poznać kulisy przygotowań do premie-
ry, warto przyjść na spotkanie z reżyserką, 
w ramach cyklu „Opera blisko Ciebie: Poroz-
mawiajmy o Operze…” (14.10, godz. 16).

W repertuarze listopadowym i grudniowym 
pojawią się, wprowadzające już w nastrój 
świąteczny, balet „Dziadek do orzechów” 
i opera „Cyganeria”. Natomiast pod koniec 
tego roku zaprezentowana zostanie druga 
premiera sezonu, „La Traviata”  Giuseppe 
Verdiego w reżyserii Michała Znanieckiego. 

Zapraszamy!

JESIEŃ 
W OPERZE SLĄSKIEJ
74. sezon artystyczny w Operze Śląskiej w Bytomiu 
to klasyki, ale także premiery i najbardziej oklaskiwane 
spektakle ostatnich miesięcy. Operowa jesień 
z pewnością będzie mocno urozmaicona.

więcej informacji 
www.opera-slaska.pl

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

OPERA ŚLĄSKA w Bytomiu
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REGIONALNY INSTYTUT KULTURY w Katowicach

Regionalny Instytut Kultury w Kato-
wicach zachęca do zapoznania się 
z ofertą kolejnej edycji warsztatów 

teatralnych I i II stopnia, która skierowana 
jest do nauczycieli prowadzących teatry 
szkolne, początkujących instruktorów te-
atralnych oraz wszystkich zainteresowa-
nych. Wcześniejsze edycje cieszyły się du-
żym zainteresowaniem wśród nauczycieli 
w subregionie katowickim. 
Tematy warsztatowe: Scenografia i budowa 
lalki | Elementy reżyserii | Praca nad scenariu-
szem | Drama | Żywe słowo w spektaklu | Ele-
menty teatru lalkowego |  Elementy teatru ru-
chu | Elementy teatru tańca | Teatr muzyczny 
| Teatr fizyczny i charakteryzacja w teatrze.

Zapisy i szczegółowe informacje: 
RIK w Katowicach, ul. Teatralna 4, 
www.rok.katowice.pl (szczegółowe informacje 
w zakładce „szkolenia”), tel. 32 201 77 79, 
jkowalskikrawczyk@rik.katowice.pl. 

Regionalny Instytut Kultury w Katowi-
cach zachęca również do zapoznania się 
z  ofertą cyklu wyjazdowych warsztatów 
teatralnych – przyjeżdżamy do szkół 
i  domów kultury. Oferta skierowana jest 
do teatrów dziecięcych, młodzieżowych 
i  dorosłych – w formie wesołych eduka-
cyjnych zabaw teatralnych. 
Tematy warsztatowe:Inspirowanie do powsta-
nia zespołu teatralnego | Co to znaczy dobry 
teatr | Spektakl i aktor | Praca z młodym akto-
rem | Żywe słowo, czyli jak przygotować się do 
konkursu recytatorskiego | Warsztaty scena-
riuszowe, happening i performance w teatrze.

Zapisy i szczegółowe informacje: 
RIK w Katowicach, ul. Teatralna 4, 
www.rok.katowice.pl (szczegółowe 
informacje w zakładce „szkolenia”), 
tel. 32 201 77 79, 
aradosz@rik.katowice.pl. 

Ponadto w trosce o kondycję i rozwój Teatru 
Amatorskiego w województwie śląskim Re-
gionalny Instytut Kultury rozpoczął prace 
przygotowawcze do organizacji Wojewódz-
kiego Sejmiku Teatrów Amatorskich – „Te-
atr Amatorski – nowe otwarcie” planowa-
nego na koniec marca 2019 roku. Regio-
nalny Instytut Kultury w Katowicach wspo-
maga teatralny ruch amatorski poprzez 
patronat organizacyjny nad konkursami 
recytatorskimi i krasomówczymi, organiza-
cję warsztatów teatralnych dla  różnego po-
ziomu odbiorców, a także poprzez patronat 
nad przeglądami i festiwalami teatralnymi. 
By móc skutecznie pomagać, chcielibyśmy 
poznać potrzeby i zasoby amatorskiego ru-
chu artystycznego nie tylko w instytucjach 
kultury, ale w szkołach i organizacjach po-
zarządowych. Pragniemy Sejmik poprze-
dzić badaniami, które stworzą obraz stanu 
teatralnego ruchu amatorskiego na naszym 
terenie i będą platformą do dyskusji o stanie 
i potrzebach teatru nieprofesjonalnego. Aby 
trafnie wyznaczyć kierunki badań i zakres 
kierowanej pomocy, powołaliśmy grupę ini-
cjatywną złożoną z aktywnych instruktorów 
praktyków z różnych środowisk. Pierwsze 
spotkanie 25 czerwca potwierdziło celo-
wość tych działań. Następne odbędzie się 
25 września o godzinie 18.00 w RIK.

RIK przygotował też ankietę skierowaną 
do instytucji kultury, szkół podstawowych 
i średnich, organizacji pozarządowych 
i stowarzyszeń. Można ją pobrać z naszej 
strony internetowej www.rik.katowice.pl 
(zakładka „działania”).

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

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

REGIONALNY INSTYTUT KULTURY w Katowicach

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

NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Czas niezwykły. Obrzędowość doroczna 
na Górnym Śląsku”. 

Najnowsza publikacja Regionalnego 
Instytutu Kultury w Katowicach.

PUBLIKACJA W WERSJI PDF 
DO POBRANIA ZE STRON INSTYTUTU

K siążka wydana w ramach projektu 
etnograficznego Mapa Obrzędowa 
Górnego Śląska – dwuletniej eksplo-

racji, której zadaniem była dokumentacja 
żywych zwyczajów i obrzędów dorocznych 
na terenie historycznej ziemi górnośląskiej, 
leżącej współcześnie w granicach admini-
stracyjnych województwa śląskiego i opol-
skiego. Projekt wpisany jest w program 
badawczy Instytutu poświęcony niemate-
rialnemu dziedzictwu kulturowemu.

Chcemy przybliżyć czytelnikom dawną, 
jak i współczesną kulturę obrzędową, 
materiał wzbogaciliśmy fotografiami, 
w  wielu przypadkach publikowanymi po 
raz pierwszy. Opracowanie sygnalizuje 
aktualną kondycję, znaczenie i osobli-
wość konkretnych zwyczajów. Należy 
dodać, że na przestrzeni ostatnich kil-
kudziesięciu lat opublikowano niewiele 
materiałów ukazujących przekrojowo ob-
rzędowość doroczną na Górnym Śląsku. 
Wychodząc temu naprzeciw, proponuje-
my bogato ilustrowaną publikację, któ-
ra opisuje tajemniczy i pełen symboliki 
„czas niezwykły” – zauważają eksperci 
Instytutu: Robert Garstka i Aleksander 
Lysko, inicjatorzy projektu. Wspólnie 
podkreślają, że wysiłki nie przyniosłyby 
oczekiwanego efektu, gdyby nie otwar-
tość, zaufanie i gościnność wielu osób, 

które chętnie dzieliły się swoją wiedzą, 
dając możliwość uczestnictwa w szere-
gu wyjątkowych wydarzeniach.

Ważne – prócz książki przygotowaliśmy 
ogólnodostępne narzędzie edukacyjne on 
line: www.mapaobrzedowa.pl. Wirtualna 
mapa pozwala odkryć bogactwo zdarzeń 
pielęgnowanych lokalnie, wskazując kon-
kretne ich usytuowanie. Liczymy na roz-
wój mapy, zapraszając wszystkich do jej 
współtworzenia! Elementem uzupełniają-
cym projekt jest także unikatowa wysta-
wa fotograficzna.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa 
bez wsparcia m.in. Muzeum Wsi Opol-
skiej, Muzeum Śląska Opolskiego oraz 
Muzeum Śląskiego w Katowicach – part-
nera strategicznego. Projekt wsparło 
także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Inicjatywę badawczą Mapa Obrzędowa 
Górnego Śląska kierujemy do pasjonatów 
tradycji, edukatorów, animatorów kultu-
rowych oraz wszystkich mieszkańców 
zainteresowanych (roz)poznaniem nie-
materialnego dorobku kulturowego histo-
rycznej ziemi górnośląskiej. Liczymy, że 
będzie inspiracją dla dalszych poszuki-
wań i dociekań regionalistów.
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Pierwsza z wrześniowych 
propozycji Regionalne-
go Instytutu Kultury w 

Katowicach, która odbyła się 
w „Galerii fotograficznej” w sie-
dzibie RIK, to prezentacja prac 
fotograficznych Zbigniewa Sa-
wicza. Wystawa była połączo-
na z ważnym wydarzeniem w 
życiu artysty. 7 września został 
wręczony twórcy medal „Za-
służony Kulturze Gloria Artis” 
nadawany przez Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
osobie lub instytucji wyróżnia-
jącej się w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej, działalności 
kulturalnej lub ochronie kultury 
i dziedzictwa narodowego. 

Wystawa „Symbole czasu” 
Zbigniewa Sawicza to próba 
opowiedzenia o pewnym, baj-
kowym, nieco mistycznym miej-

scu, które rozmyło się we współ-
czesnym krajobrazie Śląska. 
Ikonicznym niegdyś symbolom, 
jakimi były huty, czy kopalnie, 
nadano obecnie nowe funkcje. 
Te pierwotnie uległy znacznemu 
zatraceniu i rozmyciu poprzez 
zmianę funkcji użytkowania, de-
strukcję obiektów czy zniknię-
cie z kanonu krajobrazu Śląska 
przemysłowego. Dzięki pracom 
Sawicza możemy przypomnieć 
sobie – to nieco starsze po-
kolenie – gdzie pracowaliśmy, 
jak wyglądało kiedyś życie na 
Śląsku, jak bawiły się dzieci, 
gdzie mieszkano, lub wzbudzić 
spóźniony zachwyt, zadziwienie 
wśród młodego pokolenia nad 
tym, co pozostało obecnie.

„Symbole czasu” są refleksją nad 
miejscem człowieka w otaczają-
cej go przemysłowej przestrzeni 

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

SAWICZ 
– SYMBOLE CZASU

lat 70. Autor wprowadził odbior-
ców w opowieść o ciężkim prze-
myśle, wplatając w nią jednocze-
śnie wątki o miejscu zamieszka-
nia pracowników, nie uciekając 
od prezentacji surowości osiedli 
robotniczych. Dodatkowo efekt 
wzmocnienia uzyskał przez 
zastosowanie techniki czarno-
-białych zdjęć. Jego uwadze 
nie umknęły detale – surowość 
i  pozorna monotonia układu ce-
gły, para wyciskająca się z ko-
minów i kotłów czy wzlatujący 
w przestrzeń gołąb. Wychwytuje 
momenty – kobiety wyglądające 
przez okna, kury dziobiące wy-
jałowioną ziemię podwórek, lot 
bala kopanego przez umorusane 
dziecko. Wszystko to zamyka 
jedno zdjęcie z zieloną rośliną 
uczepioną korzeniami w niebyt 
metalowej skrzynki. Wszystko 
i tak odżyje… 
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17–18 i 25 listopada 2018 r.

27. POSIADY GAWĘDZIARSKIE 
ORAZ 30. KONKURS 
GRY NA UNIKATOWYCH 
INSTRUMENTACH LUDOWYCH
Jeleśnia, Milówka, Wieprz
sekretariat  imprezy:
ROK w Bielsku-Białej: rok@rok.bielsko.pl

Posiady Gawędziarskie
Tradycyjne spotkanie beskidzkich gawę-
dziarzy. Podczas konkursowych przesłu-
chań uczestnicy występują w trzech ka-
tegoriach: dzieci, młodzież oraz dorośli. 
Głównymi celami konkursu są: popula-
ryzacja samorodnej twórczości ludowej 
i podtrzymywanie tradycji gawędziarstwa 
ludowego oraz inspirowanie i zachęcanie 
uczestników do własnej gwarowej twór-
czości literackiej. 
W konkursie mogą wziąć udział gawę-
dziarze zamieszkali na terenie Beskidu 
Śląskiego, Beskidu Żywieckiego oraz pa-
sma Babiej Góry.

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

18–21 października 2018 r.

14. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
CHÓRÓW IM. KAZIMIERZA 
FOBERA „GAUDE CANTEM”
Bielsko-Biała, powiaty bielski i cieszyński
sekretariat imprezy:
Polski Związek Chórów i Orkiestr 
o./ w Bielsku-Białej | gaudecantem@
gmail.com | www.gaudecantem.pl | 
współorganizator: ROK w Bielsku-Białej 

Do konkursowych przesłuchań kwalifiko-
wanych jest kilkanaście chórów z  kraju 
i zagranicy. W programie liczne koncerty 
w  Bielsku-Białej i okolicznych miejsco-
wościach, a  także warsztaty prowadzo-
ne przez wybitnych fachowców.

12 października – 30 listopada 2018 r.

WYSTAWY
Galeria Sztuki ROK

„Inspiracje drewnem i kamieniem” – 
wystawa rzeźby polsko-słowackiej

IX pokonkursowa, ogólnopolska wysta-
wa malarstwa na szkle (mająca na celu 
uczczenie setnej rocznicy niepodległości 
Polski) Wystawa w ramach projektu „Ko-
lorowy Świat” 

więcej informacji 
www.rok.bielsko.pl
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Konkurs Gry na Unikatowych Instrumen-
tach Ludowych
Cykliczne wydarzenie, w którym mogą 
wziąć udział instrumentaliści zamieszkali 
na terenie Beskidu Śląskiego, Beskidu Ży-
wieckiego oraz pasma Babiej Góry.
Głównymi celami konkursu są: popula-
ryzowanie autentycznej muzyki ludowej, 
ożywianie ludowego muzykowania, za-
chęcanie do budowy ludowych instru-
mentów muzycznych, inspirowanie dzieci 
i młodzieży do podejmowania nauki gry 
na instrumentach ludowych, zachęcanie 
nauczycieli i instrumentalistów do poszu-
kiwania starych, archaicznych melodii.
W konkursie mogą uczestniczyć instru-
mentaliści ludowi grający na: źdźble żyt-
nim, poprzecznych piszczałkach i rożkach 
z kory wierzbowej, fujarkach, glinianych 
świstawkach (sulkach), ptaszkach (sło-
wikach i kurkach), pasterskich trąbkach 
klarnetowych, wszelkiego rodzaju rogach 
bydlęcych, rogach pasterskich, trombitach 
żywieckich i cieszyńskich, piszczałkach 
bez bocznych otworów melodycznych 
oraz z bocznymi otworami melodycznymi, 
piszczałkach dwoistych (podwójnych), gę-
ślach, drewnianych i metalowych dzwon-
kach, fujarkach szałaśnych, okarynach, 
heligonkach, dudach, gajdach oraz skrzyp-
cach (pod warunkiem gry na nich w trady-
cyjny, ludowy sposób). Uczestnicy (soliści 
i kapele) występują w trzech kategoriach: 
dzieci, młodzież oraz dorośli.

19–21 października 2018 r.

FESTIWAL GÓRSKI 
ADRENALINIUM 2018

kino Janosik, Żywiec

Festiwal Górski ADRENALINIUM to trzy-
dniowe święto dla wszystkich aktyw-
nych, lubiących ruch, sport, podróże, 
a  przede wszystkim adrenalinę. Widzo-
wie mają okazję obejrzeć najlepsze filmy 
z festiwali górskich, podróżniczych i eko-
logicznych oraz uczestniczyć w spotka-
niach z ludźmi z pasją: alpinistami, wspi-
naczami, podróżnikami. Oprócz spotkań 
i filmów w kinie co roku organizatorzy 
zapraszają do namiotu festiwalowego, 
a  w nim: warsztaty dla dzieci, gra miej-
ska, wydarzenia muzyczne i koncerty. Fe-
stiwalowa starszyzna zabierana zostanie 
w podróż muzyczną, dzięki dźwiękom ze-
społów BiFF i Hańba. Festiwal rokrocznie 
się rozwija, zmienia, podobnie jak punkty 
programu, ale jedno pozostaje niezmien-
ne – wyjątkowa atmosfera ADRENALI-
NIUM. W trakcie festiwalu odbędzie się 
również wystawa fotograficzna, która bę-
dzie swoistą podróżą sentymentalno-ad-
renaliniową. Do zobaczenia w Janosiku!
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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
W ramach Konkursu Poetyckiego

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

Konkurs towarzyszy Ogólnopolskiemu Kon-
kursowi Poetyckiemu, adresowany jest do 
młodych osób w wieku od 15 do 25 lat. 
Celem tego konkursu jest popularyzowa-
nie twórczości polskich autorów, w tym 
poezji Haliny Poświatowskiej. Szczególnie 
doceniane będą przez jurorów aranżacje 
muzyczne do wierszy Poświatowskiej oraz 
do wierszy laureatów poprzednich edycji 
Konkursu Poetyckiego. Konkurs służy też 
promowaniu uzdolnionych muzycznie, wo-
kalnie młodych ludzi.
Przesłuchania konkursowe odbędą się 18 paź-
dziernika br. (od godziny 16.00), a wręczenie 
nagród laureatom i koncert towarzyszący 
15 listopada o godz. 16.00 w Regionalnym 
Ośrodku Kultury w Częstochowie. 
Jurorami konkursu będą muzycy i aktorzy. Za-
praszamy solistów i duety wokalne.
Na zgłoszenia czekamy do 12 października. 

6 października 2018 r.

ETNOSTRADA SPOTKANIA 
FOLKLORYSTYCZNE
Projekt dofinansowany ze środków Województwa Śląskiego

Sala widowiskowa Miejskiego Dom Kultury 
w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 50/68
Szczegóły www.rok.czestochowa.pl

„Etnostrada” to przedsięwzięcie realizowane 
z gminami współpracującymi z Regional-
nym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie, 
mające formę przeglądu zespołów tanecz-
no- śpiewaczych regionu północnego wo-
jewództwa śląskiego. Prezentacja zespo-
łów folklorystycznych ma na celu ukazanie 
różnorodności kulturowej oraz pobudzenie 
tożsamości i przynależności terytorialnej. 
Poprzez taniec, śpiew, grę na instrumentach, 
kulinaria czy sztukę ludową zostaną nakre-
ślone różnice kulturowe, jak również wza-
jemne wpływy oraz przenikanie 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 również 
oryginalność koncepcji artystycznej. Twórcy 
najlepszych prezentacji zostaną uhonoro-
wani nagrodami finansowymi. Występy sce-
niczne zostaną uzupełnione i wzbogacone 
warsztatami z zakresu sztuki ludowej. Zwień-
czeniem „Etnostrady” będzie występ zespołu 
RZOZ z Podhala. Zespół założony przez Bar-
tłomieja Koszarka w Bukowinie Tatrzańskiej 
łączy muzykę rockową z góralską 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 dostęp-
nych środków – narzędzi takich jak telefon 
komórkowy, aparat fotograficzny z funkcją 
nagrywania, tablet, kamera. Konkurs skiero-
wany jest do młodzieży oraz osób dorosłych, 
amatorsko zajmujących się filmem, niebędą-
cych uczniami czy absolwentami szkół filmo-
wych, niezajmujących się zawodowo projek-
towaniem 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

We wrześniu wiersze zostały przekazane do 
oceny jurorom, w październiku planujemy 
zorganizować spotkanie z jurorami w celu 
ustalenia werdyktu. Warto wspomnieć, że 
w ubiegłorocznej edycji konkursu łącznie 
w obu kategoriach konkursowych otrzymali-
śmy ok. tysiąca wierszy od dwustu autorów. 
Jurorzy Konkursu Poetyckiego:
Joanna Mueller – poetka, literaturoznaw-
czyni i  krytyczka literacka. Absolwentka 
polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim
Janusz Drzewucki – krytyk literacki, poeta, 
wydawca, dziennikarz, redaktor licznych 
książek poetyckich, redaktor działu poezji 
miesięcznika „Twórczość”
Wojciech Kass – poeta, eseista, autor kilku-
nastu książek poetyckich. Laureat licznych 
nagród literackich, w tym za dorobek po-
etycki. Jako redaktor związany z dwumie-
sięcznikiem literackim „Topos”. 
Zapraszamy do naszej instytucji na program słow-
no-muzyczny „Moja dobra droga” autorstwa Wło-
dzimierza Galickiego i Artura Modrzejewskiego. 
Program przygotowany na podstawie wierszy Woj-
ciecha Kassa, z najnowszego tomiku poety. W tych 
dniach zapraszamy również na warsztaty literackie, 
spotkanie z jurorami Konkursu Poetyckiego oraz 
wernisaż prac fotograficznych inspirowanych po-
ezją. Natomiast 17 listopada zapraszamy do Filhar-
monii Częstochowskiej na uroczystość wręczenia 
nagród laureatom i koncert/spektakl towarzyszący. 

4/2018



56 57Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego | Rynek 10, 40-003 Katowice

TEATR ŚLĄSKI im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

więcej informacji 
www.teatrslaski.art.pl

37. ROCZNICA 
PACYFIKACJI 
KOPALNI WUJEK
Patronat narodowy nad tegorocznymi 
obchodami objął Andrzej Duda, 
prezydent RP

ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

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

16 grudnia 2018 r. o godzinie 11 pod Krzyż Pomnik 
Górników w Katowicach przybiegnie około pół 
tysiąca uczniów wraz z opiekunami, którzy będą 

reprezentować szkoły z województwa śląskiego. Uczniowie 
będą mieli na sobie koszulki z wizerunkiem jednego z górni-
ków zastrzelonych w czasie pacyfikacji kopalni Wujek.

Oficjalne obchody rozpoczną się o godz. 14 mszą świętą 
w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Piękna 8, Ka-
towice). Następnie o godz. 15.15 odbędzie się przemarsz 
pod Krzyż Pomnik Górników przy kopalni Wujek. Na godz. 
15.45 zaplanowano uroczystości pod Krzyżem Pomnikiem 
Górników, gdzie będzie miał miejsce apel poległych oraz 
składanie wieńców i kwiatów. 

Komitet organizacyjny obchodów: Społeczny Komitet Pa-
mięci Górników KWK „Wujek” w Katowicach Poległych 
16  grudnia 1981 r., Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność”, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.
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ZOBACZ WIĘCEJ!
SEZON 2018/2019 W TEATRZE ŚLĄSKIM

DRACH – prapremiera głośnego tytułu Szczepana 
Twardocha w reżyserii Roberta Talarczyka. Spektakl 
powstaje w koprodukcji z Teatrem Ziemi Rybnickiej. 
Pierwsze pokazy jesienią (20 i 21 października 
w Rybniku, premiera katowicka: 27 października).

TU I TERAZ – druga odsłona przeglądu teatralnego 
na Scenie w Galerii. Wśród gości m.in.: Teatr „Rudzi” 
(„Nazywam się Wojna”), Fundacja ZARZEWIE („Witaj 
w moim domu. Medytacja o kobiecie z wydm”) 
czy projekt Karoliny Szczypek („TATARAK/MARTA”, 
Akademia Teatralna im. Zelwerowicza).

111. URODZINY TEATRU – świętujemy kolejne urodziny 
sceny w Katowicach. W ramach prezentu wydajemy 
antologię dramatów napisanych dla Teatru Śląskiego, 
a w jubileuszowy wieczór 13 października zagramy dla 
widzów najgłośniejszy tytuł minionego sezonu: „Pod 
presją” w reżyserii Mai Kleczewskiej.

DZIADY – współczesna inscenizacja Mickiewiczowskiego 
dramatu, z główną rolą Grzegorza Przybyła, co roku 
prezentowana jest w listopadzie na Dużej Scenie. 
Gramy tym razem od 7 do 11 listopada. 
Bilety dostępne w kasie oraz on-line.
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ZAMEK CIESZYN

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

TEATR ROZRYWKI w Chorzowie

Grudzień 2018 | DUŻA SCENA

2 nd 20.00 Aga Zaryan – koncert

6 cz 9.00 Zorro

6 cz 11.00 Zorro

7 pt 11.00 Zorro

8 sb 18.00 Zorro

9 nd 17.00 Zorro

13 cz 19.00 Bulwar Zachodzącego Słońca

14 pt 19.00 Bulwar Zachodzącego Słońca

15 sb 19.00 Bulwar Zachodzącego Słońca

16 nd 17.00 Bulwar Zachodzącego Słońca

26 śr 17.00 Bulwar Zachodzącego Słońca

31 pn 21.00 Koncert Sylwestrowy 2018

MAŁA SCENA

1 sb 19.30 Historia filozofii po góralsku

2 nd 18.00 Historia filozofii po góralsku

6 cz 17.00 Bajka o małym złomiarzu

6 cz 19.30 Szkoła Bluesa

7 pt 17.00 Bajka o małym złomiarzu

9 nd 20.00 Szkoła Bluesa

18 wt 19.30 Co za radość kolędować

19 śr 19.30 Co za radość kolędować

26 śr 14.30 Co za radość kolędować

Listopad 2018 | DUŻA SCENA

5 pn 18.00 Zapiski z wygnania
Gościnnie: Teatr Polonia

5 pn 20.30 Zapiski z wygnania
Gościnnie: Teatr Polonia

12 pn 18.00 Bóg Mordu
Gościnnie: Teatr 6. Piętro

12 pn 20.30 Bóg Mordu
Gościnnie: Teatr 6. Piętro

18 nd 19.00 Zorro – premiera

19 pn 19.00 Beatles Legends Show – 
The Backwards – koncert

20 wt 19.00 Zorro

21 śr 19.00 Zorro

22 cz 19.00 Zorro

23 pt 19.00 Zorro

24 sb 19.00 Zorro

25 nd 20.00 Kuba Badach – koncert

28 śr 19.00 STAŃCZYK. MUSICAL

29 cz 19.00 STAŃCZYK. MUSICAL

30 pt 19.00 Kostrowa Russian National Ballet

MAŁA SCENA

2 pt 19.30 Koncert zaduszkowy

3 sb 19.30 Koncert zaduszkowy

4 nd 18.00 Koncert zaduszkowy

7 śr 10.00 Czarno na Białym

8 cz 10.00 Czarno na Białym

10 sb 19.30 Szkoła Bluesa

11 nd 18.00 Szkoła Bluesa

październik 2018 | DUŻA SCENA

1 pn 19.00 Malinowa – koncert 
Stanisławy Celińskiej

2 wt 19.00 Jak odnieść sukces w biznesie, 
zanadto się nie wysilając

3 śr 19.00 Jak odnieść sukces w biznesie, 
zanadto się nie wysilając

5 pt 10.00 Kot w butach

6 sb 16.00 Kot w butach

7 nd 16.00 Kot w butach

8 pn 17.30 Serca na odwyku

8 pn 20.15 Serca na odwyku

10 śr 19.00 STAŃCZYK. MUSICAL

11 cz 19.00 STAŃCZYK. MUSICAL

12 pt 19.00 STAŃCZYK. MUSICAL

15 pn 20.00 Kortez – koncert

16 wt 19.00 Billy Elliot

17 śr 11.00 Billy Elliot

18 cz 11.00 Billy Elliot

19 pt 19.00 Billy Elliot

20 sb 19.00 Billy Elliot – ostatni spektakl

21 nd 16.30 Ludzie inteligentni

21 nd 19.00 Ludzie inteligentni

23 wt 17.30 Tydzień nie dłużej
Gościnnie: Teatr Kwadrat

23 wt 20.00 Tydzień nie dłużej
Gościnnie: Teatr Kwadrat

25 cz 19.00 Producenci

27 sb 19.00 Producenci

28 nd 17.00 Producenci

30 wt 19.00 Producenci

31 śr 19.00 Producenci

MAŁA SCENA

6 sb 19.30 Mariacka 5

7 nd 18.00 Mariacka 5

8 pn 19.30 Mąż mojej żony
Gościnnie: Formacja Artystyczna KANDYD 2

UWAGA! Repertuar może ulec zmianie        www.teatr-rozrywki.pl

REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW
BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
| tel. +48 32 346 19 31 do 3 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00
KASA BILETOWA 
| tel. +48 32 346 19 34 czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–20.00*
(*w dniach, w których nie odbywają się spektakle – w godz. 10.00–18.00) 
w soboty, niedziele i święta – dwie godziny przed pierwszym spektakle

17 października – 9 grudnia 2018 r.

GOSPODARZE. 
CIESZYŃSCY PRZEDSIĘBIORCY 
W PIERWSZYCH LATACH NIEPODLEGŁEJ

Wystawa zwraca uwagę na rzadko po-
ruszany temat udziału lokalnych przed-
siębiorców w budowaniu niepodległego 
Państwa Polskiego. Ekspozycja skupia się 
przede wszystkim na okresie międzywo-
jennym, ale ukazuje też późniejsze losy 
prezentowanych firm i zakładów. Wpływ na 
formę i dobór udostępnianych materiałów 
miał stan zachowanych źródeł, z jakimi 
zetknęli się organizatorzy podczas pracy 
nad wystawą. Duża część pamiątek prze-
padła bezpowrotnie w okresie drugiej woj-
ny światowej i w czasach PRL-u. Być może 
są jeszcze zachowane przedmioty czy 
zdjęcia, które dopiero czekają na odkrycie, 
spoczywając na strychach i w szufladach. 
Organizatorzy mają nadzieję, że wystawa 
rozpocznie proces przypominania i opisy-
wania dziejów cieszyńskiej przedsiębior-
czości. Tym bardziej że jest to temat wy-
wołujący zainteresowanie mieszkańców, 
często byłych pracowników wspomnia-
nych firm, a także potomków założycieli 
czy po prostu pasjonatów lokalnej historii. 

16 grudnia 2018 r

ZAPROJEKTUJ ŚWIĘTA

Święta to zapachy, kolory, smaki… To 
czas spotkań z  rodziną, przyjaciółmi, 
sąsiadami. Dlatego tradycyjnie w przed-
świąteczną niedzielę zapraszamy do 
Zamku Cieszyn, by razem z  bliskimi 
tworzyć, smakować, oglądać i  czerpać 
radość ze wspólnie spędzanego czasu. 
W programie wydarzenia nie zabraknie 
warsztatów – w tym pieczenia cieszyń-
skich ciasteczek oraz bożonarodzenio-
wego kiermaszu. Przedświątecznemu 
międzypokoleniowemu spotkaniu bę-
dzie towarzyszyło rozstrzygnięcie XII 
Konkursu na cieszyńskie ciasteczka. Te 
tradycyjne są drobnymi, misternie zdo-
bionymi wypiekami, jednak  w konkursie 
mogą uczestniczyć także miłośnicy ku-
linarnych eksperymentów oraz poszuki-
wacze nowych smaków i form. Konkurs 
ma dwie kategorie: tradycja i ekspery-
ment. Na zwycięzców czekają atrakcyj-
ne nagrody.  

więcej informacji 
www.zamekcieszyn.pl

12 pt 10.00 Bajka o małym złomiarzu

13 sb 19.30 Żywoty Świętych Osiedlowych

15 pn 19.30 „Farorzy trzech” 
z cyklu „Górny Śląsk Świat Najmniejszy”

17 śr 19.30 Żywoty Świętych Osiedlowych

21 nd 18.00 Historia filozofii po góralsku

23 wt 19.30 Historia filozofii po góralsku

26 pt 10.00 Szkoła Teatru – Lekcja 1.

31 śr 10.00 Szkoła Teatru – Lekcja 3.

12 pn 18.00 Przegląd Obserwatorium ENTREE

13 wt 18.00 Przegląd Obserwatorium ENTREE

14 śr 18.00 Przegląd Obserwatorium ENTREE

15 cz 18.00 Przegląd Obserwatorium ENTREE

16 pt 18.00 Przegląd Obserwatorium ENTREE

17 sb 17.00 Lodowy Pałac
Gościnnie: Teatr Pawła Głowatego i Jego Przeciwników

18 nd 18.00 Lodowy Pałac
Gościnnie: Teatr Pawła Głowatego i Jego Przeciwników

22 cz 10.00 Bajka o małym złomiarzu

25 nd 17.00 Osobowość zaburzona
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ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” 
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9 grudnia 2018 r.

DZIEŃ ELWIRY KAMIŃSKIEJ
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie – siedziba Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
Wstęp wolny za okazaniem wejściówek dostępnych 
w Recepcji Zespołu – więcej informacji www.zespolslask.pl 
oraz pod nr. tel. 34 310 64 06

 Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny  od 2015 roku 
obchodzi dzień poświęcony tańcu w zespole Śląsk – Święto Ogniska 
Artystycznego, które nosi imię zasłużonej dla kultury polskiej artystki 
Elwiry Kamińskiej. W trakcie uroczystego koncertu w Koszęcinie spo-
tykają się na scenie profesjonalni artyści, uczniowie szkół baletowych, 
tancerze amatorzy oraz najmłodsi adepci sztuki tanecznej. Przy orga-
nizacji tegoż wydarzenia zespół Śląsk ściśle współpracuje z Ogólno-
kształcącymi Szkołami Baletowymi w Polsce. Uczniowie w specjalnym 
koncercie dedykowanym pamięci zmarłej artystki prezentują swoje 
najlepsze choreografie w profesjonalnej reżyserii i z zachowaniem naj-
wyższych norm jakości pracy artystycznej. Sam spektakl ma charak-
ter unikatowy ze względu na możliwość spotkania młodych tancerzy 
z różnych środowisk szkolnych w koncercie niebędącym żadną z do-
tychczas realizowanych form konkurencji. Ważnym dla zespołu pozo-
staje integracyjny fakt spotkania i możliwość wspólnego zaprezento-
wania się na scenie dzieci, młodzieży oraz artystów zawodowych.

więcej informacji 
www.zespolslask.pl

Pałac 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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– Maluję świat, który odchodzi, umiera, 
gdzie więcej jest snu, zdarzeń z dzieciń-
stwa, świat w pejzażu przedindustrialnym. 
Na moich obrazach nie ma drutów telefo-
nicznych, kabli, anten satelitarnych, samo-
chodów, samolotów – tego wszystkiego, co 
zaprowadzi człowieka z powrotem na drze-
wo, jeżeli nadal będzie się tak intensywnie 
rozwijał pod tym względem – tymi słowa-
mi swoją twórczość opisywał Jerzy Du-
da-Gracz, malarz, rysownik, scenograf, 
wykładowca i wyjątkowy twórca. – Choć 
porównywano go do Pietera Bruegla, to 
nikt tak jak on nie potrafił obnażyć ludzkich 
wad. Karykaturalnie zdeformowane posta-
cie, czytelne symbole i groteska w każdym 
pociągnięciu pędzla to jego cechy charak-
terystyczne – opowiada Iwona Strzele-
wicz-Ziemiańska, kuratorka wystawy. 
– Tematami malarskich felietonów Je-
rzego Dudy-Gracza były nie tylko głupo-
ta, nietolerancja, zakłamanie, chamstwo, 

lenistwo i ślepa fascynacja pieniądzem, 
ale również ból istnienia. Najbardziej wi-
dać to w Golgocie Jasnogórskiej, która 
w jego interpretacji jest drogą krzyżową 
Polski i Polaków pełną współczesnych 
odniesień. Wbrew pozorom każde jego 
dzieło jest pełne miłości do ojczyzny 
i  człowieka – wyjaśnia kuratorka. Duda-
Gracz pozostawił po sobie ponad trzy ty-
siące dzieł, które łącznie tworzą siedem 
cykli malarskich. Prezentowane były 
w  najsłynniejszych muzeach i galeriach 
na całym świecie, a teraz część z nich za-
wiśnie w nowoczesnych przestrzeniach 
Galerii Sztuki Pałacu Kultury Zagłębia. 
W trakcie trwania ekspozycji odbędą się 
oprowadzania kuratorskie oraz specjalne 
warsztaty dla dzieci i młodzieży pt. „Ja 
w  bieli i czerwieni”. Dajmy sobie szansę 
zachorować na Polskę i sztukę wybitne-
go artysty, zwłaszcza że wstęp na wysta-
wę jest bezpłatny.

BĄDŹMY CHORZY 
NA SZTUKĘ
„Jestem chory na Polskę” to tytuł wystawy dzieł autorstwa 
Jerzego Dudy-Gracza, którą zwiedzać będzie można 
od 12 października do 30 listopada 2018 roku w Galerii 
Sztuki Pałacu Kultury Zagłębia. Zaraźmy się sztuką 
jednego z największych polskich artystów XX wieku!

Wernisaż wystawy z udziałem Agaty Dudy-Gracz 
odbędzie się 12 października o godzinie 17.30.

| INSTYTUCJE PARTNERSKIE 



62 634/2018Muzeum w Gliwicach | ul. Dolnych Wałów 8a | 44-100 Gliwice | tel. 32 230 73 66

INSTYTUCJE PARTNERSKIE | MUZEUM w Gliwicach

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

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

26 października | godz. 17.00
Wykład trzeci: Z czego śmiano się 
w średniowieczu
Prowadząca: Aleksandra Niedźwiedź 

23 listopada | godz. 17.00 
Wykład czwarty: Liberał w socjalizmie? 
Mieczysław F. Rakowski i jego czasy 
Prowadzący: Michał Przeperski

14 grudnia | godz. 17.00 
Wykład piąty: Kobiety w Koronie królów 
– ujęcie na ekranie i w historii 
Prowadzący: Marek Teler 

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

W czasie, kiedy za oknem coraz ciemniej 
i  bardziej szaro, zapraszamy do Muzeum 
na spotkania przybliżające sztukę, architek-
turę i zabytki Gliwic. Prowadząca wykłady 
Ewa Pokorska-Ożóg, miejska konserwator 
zabytków, odkryje przed nami świat cera-
micznych ozdób. Poznamy sekrety miejsc 
na co dzień niedostępnych i przyjrzymy się 
najbliższej przestrzeni z innej perspektywy. 

5 października | godz. 17.00
Spotkanie pierwsze: Ceramika u rzeźnika

16 listopada | godz. 17.00
Spotkanie drugie: Kruche piękno

7 grudnia | godz. 17.00
Spotkanie trzecie: Dlaczego tak lubimy secesję?

CYKL WYKŁADÓW: 
LAUR DLA NIEPODLEGŁEJ
Muzeum w Gliwicach – Willa Caro
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona

Przypadający w tym roku jubileusz od-
zyskania przez Polskę niepodległości 
jest jedyną w swoim rodzaju okazją nie 
tylko do wspólnego przeżywania i oka-
zywania radości z życia w niepodległym 
państwie, ale też do pogłębiania wiedzy 
na temat tego bezprecedensowego wy-
darzenia i II Rzeczpospolitej..

13 października | godz. 16.00
Wykład siódmy: Wojna obronna Polski 
1939 r. – fakty i mity

17 listopada | godz. 16.00
Wykład ósmy: „Silni, Zwarci, Gotowi” – 
Wojsko Polskie po odzyskaniu niepodległości

15 grudnia | godz. 16.00
Wykład dziewiąty: Czy II RP musiała 
ulec zagładzie?

CYKL WARSZTATÓW: 
IKONA – OKNO PEŁNE BLASKU

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

Zajęcia przygotowała i prowadzi Wioleta Marchew-
ka-Jędrzejowska – doktor teologii, której przedmio-
tem badań jest starożytność chrześcijańska.

14 października | 
godz. 11.30 dla dzieci od lat 5 z opiekunami

godz. 13.30 dla młodzieży od lat 13 i dorosłych
Spotkanie piąte: Ikony Matki Bożej – 
Matka Boska Częstochowska i Matka 
Boska Ostrobramska

18 listopada | 
godz. 11.30 dla dzieci od lat 5 z opiekunami

godz. 13.30 dla młodzieży od lat 13 i dorosłych
Spotkanie szóste: Ikony świętych

9 grudnia | 
godz. 11.30 dla dzieci od lat 5 z opiekunami

godz. 13.30 dla młodzieży od lat 13 i dorosłych
Spotkanie siódme: Ikona Narodzenia

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

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

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

20 października | 
godz. 11.30 dla dzieci od lat 5 z opiekunami

godz. 13.30 dla młodzieży od lat 13 i dorosłych
Spotkanie czwarte: Warsztat artysty 
renesansu. Tworzymy własne farby

24 listopada | 
godz. 11.30 dla dzieci od lat 5 z opiekunami

godz. 13.30 dla młodzieży od lat 13 i dorosłych
Spotkanie piąte: Technika opracowana do perfekcji?
Czas na formę! Sztuka XVII, XVIII wieku

15 grudnia | 
godz. 11.30 dla dzieci od lat 5 z opiekunami

godz. 13.30 dla młodzieży od lat 13 i dorosłych
Spotkanie szóste: Dołączamy do Salonu 
Odrzuconych – impresjonizm i ekspresjonizm

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

13 października | godz. 11.30 i 13.30
Spotkanie pierwsze: Kiedy Śląsk był na równiku...

17 listopada | godz. 11.30 i 13.30
Spotkanie drugie: Kraina wygasłych wulkanów

PROJEKT EDUKACYJNY: MAŁY MUZEALNIK 
– kontynuacja. Skarby z naszych zbiorów
Muzeum w Gliwicach  – Zamek Piastowski
Koszt 1 zł od osoby | liczba miejsc graniczona | zapisy tel. 783 560 006 

6 października | godz. 11.00 i 13.00
Spotkanie pierwsze: Gdzie jest Muzeum? – Oddziały 
Muzeum w Gliwicach na mapie miasta

10 listopada | godz. 11.00 i 13.00
Spotkanie drugie: Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego. 
Wczesnorenesansowe dzieło włoskiego mistrza – Sapientia Dei
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