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Grupa Oneiron – zwana także Ligą Spostrzeżeń Duchowych 
– była niezwykłą, barwną formacją w realiach przaśnego 
PRL-u. Stanowiła intelektualne podziemie, gromadzące się 
na strychu pracowni artystycznej Andrzeja Urbanowicza 
i Urszuli Broll w katowickiej kamienicy przy Piastowskiej 1. 
W Oneironie (czyli „Śnialni”) mistyka Wschodu spotykała 
się z filozofami greckimi; kabała flirtowała z surrealizmem, 
op- i pop-artem oraz psychodelią; rockowe kawałki dysku-
towały z buddyzmem zen; natomiast zakazana literatura 
równie dobrze poszerzała świadomość, co eksperymenty 
narkotyczne. Krąg przyjaciół Urbanowicza tworzyli: Antoni 
Hallor, Henryk Waniek, Zygmunt Stuchlik, Tadeusz Sławek, 
Andrzej Szewczyk, Jerzy Illg czy Ireneusz Kulik. Wspólne 
duchowe poszukiwania tak wspomina w wywiadzie Zyg-
munt Stuchlik: „(…) nas już wcześniej interesował ten cały 
śmietnik współczesnej cywilizacji, czyli ezoteryka, gnosty-
cyzm, obie magie – biała i czarna, różne zjawiska paranor-
malne, ale również filozofia i religie Wschodu. Dużo czasu 
poświęcaliśmy psychoanalizie Carla Gustava Junga. Z An-
drzejem Urbanowiczem byliśmy – chyba było to w 1965 
roku – na Targach Książki w Warszawie. Na austriackim 
stoisku były wszystkie dzieła Junga. Oczy nam rozbłysły 
i z głupia frant wypełniliśmy zamówienia na te książki, bez 
większej nadziei, że je dostaniemy. Ku naszemu zdumieniu 
zaczęły przychodzić. I to za darmo! Andrzej z Urszulą Broll, 
wtedy żoną Andrzeja, która zna dobrze niemiecki, zaczęli je 
tłumaczyć i powielać. Ja zabrałem się do przekładu książki 
Junga o fenomenie psychicznym latających talerzy, o zja-
wiskach zwanych UFO” (s. 12-15).

Mimo że grupa nie funkcjonuje już od ponad 50 lat, jej 
dokonania potwierdzają, że marzenia połączone ze ślą-
skim brutalizmem industrii są mieszanką wybuchową 
uskrzydlającą umysły. 
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się osobiście. Przyznaję, że nie jest 
to zadanie łatwe. Moje nadzieje są 
oczywiste: umożliwić rozwój najważ-
niejszym ośrodkom kultury. I poma-
gać wszystkim w krzewieniu polskiej 
tradycji, w przypominaniu jej naj-
młodszemu pokoleniu, w kształto-
waniu odpowiednich postaw. Chciał-
bym też zmienić sposób podejścia 
do kultury, tak by kierować środki 

tam, gdzie są najbardziej potrzebne, 
i  w miejsca, które wcześniej przez 
lata były niedoinwestowane.  

W tym roku, a także w 2020 i 2021, 
będziemy świętować setne rocznice 
powstań śląskich. Jakie formy uho-
norowania tych ważnych rocznic są 
dla pana marszałka najistotniejsze?
Właściwe upamiętnienie trzech po-
wstań śląskich i ich uczestników jest 
dla mnie kluczowe. Tak, okazją jest 
okrągły jubileusz 100 lat, jakie mija-
ją od pierwszego zrywu na Górnym 
Śląsku. Ale czy przypadkiem co roku 
tak naprawdę nie powinniśmy nieco 
staranniej dbać o tę część naszej hi-
storii? Ja uważam, że jak najbardziej 
tak. Dlatego nie ukrywam, że trzylet-
nie obchody trzech powstań są dla 
mnie bardzo istotne. W tym czasie 
dobrze byłoby owe powstania po-
kazać z  różnych stron, pod wieloma 
kątami, ale, co ważne, w nowocze-
sny i innowacyjny sposób. Poszu-
kamy też odpowiedniej formy, żeby 
tym tematem zainteresować młod-
szych. Mówi się, że dzisiaj młodzież 
nie obejdzie się bez smartfonu czy 
tabletu. Uważam, że, po pierwsze, do 
przypominania o  powstaniach moż-
na jak najbardziej wykorzystać naj-
nowsze technologie i powszechne 
instrumenty, takie jak właśnie tele-
fony komórkowe. A po drugie – mło-
dzież interesuje się historią, o ile się 
jej ją we właściwy, interesujący spo-
sób poda. I to już jest nasze zadanie.

Kultura jest 
nie do przecenienia 

Właściwe upamiętnienie 
trzech powstań śląskich 
i ich uczestników jest 
dla mnie kluczowe – 
mówi marszałek Jakub 
Chełstowski

Jakub Chełstowski – Marszałek 
Województwa Śląskiego 

MICHAŁ SIKORA: 
Zdecydował się pan marszałek, co 
jest unikatowe, osobiście kierować 
kulturą w województwie śląskim. 
Z  jakimi nadziejami podjął się pan 
tego zadania? 

JAKUB CHEŁSTOWSKI:
Zacznijmy od tego, że dla mnie kul-
tura to nie tylko przedstawienie te-

atralne, wystawa w muzeum czy 
seans filmowy. Kultura ma znacz-
nie większe, szersze znaczenie. Jej 
rola w kształtowaniu społeczeństwa 
jest nie do przecenienia. Zwłaszcza 
przy okazji honorowania ważnych 
rocznic, tak jak właśnie w przypadku 
powstań śląskich. Takie rozumie-
nie „kultury” leżało u podstaw mojej 
decyzji, by tymi obowiązkami zająć 

 wywiad z Jakubem Chełstowskim
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Z muzyką przez wieki. 
75-lecie Filharmonii 
Śląskiej

Chciałbym, aby Filharmonia 
Śląska była pierwszą 
w Polsce, a nawet na świecie, 
interaktywną instytucją 
kultury – mówi dyrektor 
Adam Wesołowski
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gdy stąd nie wyjadę. Mam bardzo 
duże poczucie patriotyzmu lokalne-
go. Poprzez pracę próbuję to poka-
zać, żeby pielęgnować to, co mamy, 
i chwalić się tym na zewnątrz. 
Taką pracę wykonuję na różnych 
płaszczyznach, m.in. przez stworze-
nie Festiwalu Gorczyckiego, jednego 
z najwybitniejszych śląskich kom-
pozytorów. Teraz doszedł nam Hen-
ryk Mikołaj Górecki. Pierwsza rzecz 
– pielęgnowanie, chwalenie się tym 
nie tylko w skali ogólnopolskiej, ale 
też międzynarodowej. Współpraca 
ze śląskimi instytucjami i tworzenie 
czegoś pozytywnego. Na początku 
była to tyska orkiestra AUKSO, po-
tem byłem w Krakowie, ale tam też 
ściągałem bardzo wielu śląskich ar-
tystów. A dziś z wielką radością pro-
wadzę Filharmonię Śląską.
Ten śląski pierwiastek coraz bar-
dziej się zaznacza także w mojej 
twórczości kompozytorskiej. Podą-
żam w kierunku stworzenia pew-
nego rodzaju odłamu, czegoś cha-
rakterystycznego dla mnie. Łączę 
dźwięki industrialne, które otaczają 
nas na Śląsku, z dźwiękami instru-
mentów klasycznych. Mają one 
równorzędny charakter, nie są tylko 
tłem, ale współtworzą utwór. To jest 
mój nowy pomysł, aby pokazać na-
szą tradycję w sposób nowoczesny. 
Mamy jej sporo w sobie, a jednocze-
śnie jesteśmy otwarci na nowości. 
Widać, jak pięknie rozwija się Śląsk 
na tle innych regionów. Chcemy być 
mocno współcześni, jednocześnie 
nie zapominając o naszych korze-
niach. Ten nurt w mojej muzyce 
pojawił się rok temu i zyskuje coraz 
większą aprobatę. Cieszę się, że 

moje kompozycje wykonywane są 
także poza regionem i krajem przez 
znakomitych artystów z różnych 
stron świata. Mam kolejne zapro-
szenia do Czech, Austrii i Odessy.

Z którym górnośląskim miastem jest 
pan najbardziej związany?
Urodziłem się w Rudzie Śląskiej, ale 
czuję się bytomianinem. Moi dziadko-
wie mieszkali w Bytomiu, a z uwagi na 
to, że spędzałem tam większość swo-
jego dzieciństwa, zacząłem do tego 
miasta przynależeć. Od 14. roku  ży-
cia uczyłem się w Szkole Muzycznej 
w Bytomiu i wtedy na dobre wrosłem 
w to miasto. Formalnie mieszkałem w 
Rudzie Śląskiej, ale czułem się zwią-
zany z Bytomiem, do którego w końcu 
się przeprowadziłem. Gdy wszedłem 
w etap dorosłości i profesjonalny 
rynek muzyczny, zainspirował mnie 
słynny bytomianin, najwybitniejszy 
polski kompozytor barokowy, czego 
rezultatem było stworzenie Między-
narodowego Festiwalu im. Grzegorza 
Gerwazego Gorczyckiego. Artysta 
urodził się w Bytomiu, większość 
swojego życia spędził w Krakowie na 
dworze królewskim. U mnie przez dłu-
gi okres też była podobna sytuacja. 
Jestem bytomianinem, a przez ostat-
nie pięć lat pracowałem też w Krako-
wie z orkiestrą Sinfonietta Cracovia. 
Oczywiście daleko mi do Gorczyckie-
go, ale pewien schemat geograficzny 
się powielił. 

Jakie największe wyzwanie stoi 
przed panem?
Chcę wprowadzić nową strategię 
dla Filharmonii Śląskiej. Przed nami 
dwa olbrzymie projekty. Pierwszy – 

społeczną atmosferą. Wartości, któ-
re wyznają tutaj ludzie, imponują. 
Nasze osiągnięcia są poniekąd uza-
leżnione od tego, z kim współpracu-
jemy. To inni też pracują na nasze 
sukcesy. Wszystko nawzajem się 
napędza. Bez tej koegzystencji po-
między ludźmi nie jesteśmy w sta-
nie nic stworzyć. Umiejętności ludzi, 
ich wizje, ale też po prostu charakte-
ry kreowane przez tradycje to pięk-
no Ślązaków. Wielokrotnie pytano 
mnie – między innymi, gdy praco-
wałem w Krakowie – dlaczego się 
stąd nie wyprowadzę.  Czemu nie 
Kraków, przecież to piękne miasto? 
Pracowałem w Krakowie, ale miesz-
kałem tutaj, bo tu jest mój dom. Ni-

SANDRA BRAKSATOR: Czym jest dla 
pana pasja i miłość do tego, co się 
robi na co dzień?

ADAM WESOŁOWSKI:
Pasja jest dla mnie bardzo istotna, za-
rządza moim życiem i organizuje je w 
pewien uporządkowany sposób. Jeśli 
ktoś bardzo poświęci się swojej pasji, 
i to w połączeniu z pracą zawodową, 
może budzić demony, dobre demony! 

Urodził się pan na Śląsku, tu się 
kształcił i tutaj pracuje. Czym jest dla 
pana Śląsk?
To miejsce jest dla mnie domem. 
Dobrze mi z tutejszą architekturą, 
przyrodą, a przede wszystkim ze 
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Adam Wesołowski – kompozytor, dyrektor 
Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego 
w Katowicach 

projekt artystyczny – będzie zaha-
czał o różne strefy, m.in. edukacyjną 
i społeczną. To nie będzie tylko sztu-
ka wśród ludzi, ale też komunikacja 
z osobami z dysfunkcjami. Edukacja 
nie będzie dotyczyć wyłącznie osób 
związanych ze sztuką. Swoje działa-
nia skierujemy przede wszystkim do 
osób, dla których będzie to szansa 
poznania czegoś nowego. Mamy 
się sztuką bawić. Pokażemy nasze 
tradycje i umiejętności na tle ogól-
nopolskim, a jednocześnie będzie 
to nasz paszport w świat. Projekt 
roboczo nazywa się GÓRECKI CEN-
TRUM, a w rozwinięciu: Narodowe 
Centrum Muzyki Henryka Mikołaja 
Góreckiego. Ma wiele modułów, każ-
dy jest bardzo rozbudowany i jest 
nastawiony na innowacyjność i kul-
turotwórczość. Poza naszą bieżącą 
działalnością pójdziemy dalej – 
w utrwalenie, digitalizację. Chcemy, 
by to wszystko żyło  poprzez rozpo-
wszechnianie po świecie, wprowa-
dzanie polskich, w tym i śląskich, 
osiągnięć do światowej kultury.
Drugi innowacyjny projekt, który 
chcę wdrożyć, ma aspekt społeczny. 
Chciałbym, aby Filharmonia Śląska 
była pierwszą w Polsce, a nawet na 
świecie, interaktywną instytucją kultu-
ry. Na razie nie mogę zdradzić szcze-
gółów, ale każdy, kto wejdzie w mury 
tego budynku, będzie mógł połączyć 
się z nami i od razu współpracować. 
Będziemy dla naszego gościa bardzo 
otwarci i ułatwimy kontakt dzięki urzą-
dzeniom mobilnym. Będzie to przede 
wszystkim wyjście naprzeciw osobom 
z dysfunkcjami, aby usprawnić ich ko-
munikację z nami, ale także szeroka 
propozycja dla innych grup społecz-

nych. Dla każdej – od osób z dysfunk-
cjami po strefę biznesu, melomanów, 
artystów i wielu innych –  mam coś 
ciekawego do zaoferowania. 

Wielkimi krokami zbliża się 75-lecie 
Filharmonii Śląskiej. Czy uchyli pan 
rąbka tajemnicy związanej z obcho-
dami jubileuszu?
Sezon, który rozpocznie się we wrze-
śniu tego roku, będzie właśnie tym 
jubileuszowym. Mamy praktycznie 
wszystko ustalone. Sezon będzie 
miał swoją myśl przewodnią, która 
wiąże się z patriotyzmem lokalnym. 
Popatrzyłem na kontekst całej Fil-
harmonii i w jakim celu została ona 
powołana 75 lat temu. Chcemy więc 
odwołać się do naszych korzeni. Ta 
kulturotwórcza placówka miała pie-
lęgnować miejscową sztukę i upo-
wszechniać ją w kontekście muzyki 
światowej, tak aby społeczeństwo 
miało do niej szeroki dostęp. W ten 
sposób każdy koncert przyszłego se-
zonu będzie rozpoczynać się od utwo-
ru naszego kompozytora. Nuta śląska 
musi zabrzmieć na każdym koncer-
cie, bo chcemy pokazać naszą piękną 
historię i tradycje. W ramach całego 
sezonu odbędzie się także festiwal 
jubileuszowy 75-lecia. Będziemy wy-
chodzić z muzyką do społeczeństwa. 
Zagramy 75 koncertów w przestrzeni 
publicznej. Będziemy grać w miej-
scach, w których do tej pory sztuka 
była nieobecna. Podzielimy to na 
różne strefy, m.in. na wrażliwą spo-
łecznie, czyli domy opieki społecznej, 
domy dziecka. Prócz tego zawitamy 
do miejsc sakralnych, stref użytecz-
ności publicznej, jak urzędy, a także 
do miejsc związanych z transportem. 

Tych miejsc będzie dużo. Co istotne, 
pojedziemy także do małych miejsco-
wości w całym województwie. Chce-
my dotrzeć do takich miejsc, gdzie 
w pobliżu nie ma żadnych ośrodków 
kultury. Dzięki takim wydarzeniom 
będziemy bliżej naszych odbiorców. 
Będzie można podejść do nas i poroz-
mawiać między utworami. Obchody 
jubileuszu zakończymy wielkim kon-
certem we współpracy z wszystkimi 
najważniejszymi instytucjami kultu-
ry naszego województwa w Spodku 
na dziesięć tysięcy osób z premierą 
utworu Mikołaja Góreckiego, syna 
patrona Filharmonii Śląskiej, i jednej 
potężnej symfonii. To będzie wielka 
kooperacja, wspaniałe wydarzenie, 
abyśmy się wspólnie radowali jako 
cały region. 

Jak, według pana, zachęcić młodych 
odbiorców do przyjścia na koncert w 
Filharmonii Śląskiej?
Jednym ze sposobów jest język ko-
munikacji. Odpowiednie słowo, które 
opowie o kontekście utworu czy też 
koncertu, naświetli przekaz zesta-
wionego repertuaru. Podkreślone 
należytym wykonaniem muzyki i od-
powiednim przekazem dobranego 
repertuaru z pewnością odniesie 
sukces, jakim jest zainspirowanie 
słuchacza i dodanie mu energii na 
kolejny dzień. Stronię od określenia 
„muzyka poważna”, bo część utwo-
rów jest naprawdę niepoważna. 
Istotne jest, byśmy nie traktowali 

muzyki jako czegoś nieosiągalnego, 
a coś naturalnego, normalnego. 

Co może pan polecić czytelnikom Re-
gionalnego Informatora Kulturalnego 
na najbliższy kwartał?
Nasza działalność artystyczna ma 
wiele aspektów. Są koncerty piątko-
we, które niosą z sobą coś wyjątkowe-
go w zależności od miesiąca, w  któ-
rym się odbywają. W wyborze muzyki 
kierujemy się kalendarzem. Co innego 
gramy podczas karnawału, a co in-
nego podczas postu. Bliżej wakacji 
będzie to muzyka, która nastraja do 
podróży albo budzi ciekawość kultury 
innych ludzi. Zachęcam, aby zajrzeć 
na naszą stronę internetową. Są tam 
zamieszczone opisy każdego koncer-
tu, jakie jest jego przesłanie. Każdy 
znajdzie dla siebie coś odpowiednie-
go. Jest wiele stref przeznaczonych 
dla młodego odbiorcy, z podziałem 
na wiek przedszkolny i szkolny, aby 
zachęcić do przyjścia do Filharmo-
nii całą rodziną. Bardzo często są to 
koncerty interaktywne – można się 
na nich świetnie bawić, nawet nie 
wiedząc o tym – uczyć się, a do tego 
dużo śmiać. Przychodzimy i wspólnie 
się bawimy, jest interakcja z artysta-
mi, często tworzymy instrumenty na 
żywo. Każdy koncert ma swój pomysł. 

Czego mogę panu życzyć na to 75-lecie?
Spotykania na swojej drodze do-
brych ludzi, abyśmy się wzajemnie 
inspirowali. To wystarczy.
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NASZE 
WSPÓLNE ŚWIĘTO 

W naszym regionie, jak w żadnym 
innym, potrzebujemy dyskusji 
o skutkach rewolucji industrialnej, 
śladu węglowego i epoce antropocenu, 
którą sami wytworzyliśmy – 
przekonuje Alicja Knast

 | wywiad z Alicją Knast

Alicja Knast – dyrektor 
Muzeum Śląskiego w Katowicach 

Raczej przypominamy o znaczącej roli ko-
biet w dziejach Śląska, o których rzadko 
się mówi i sprowadza często do ról domo-
wych. Oprócz tego planujemy stworzyć – 
w ostatnim tygodniu sierpnia – duże wido-
wisko plenerowe, polegające na wykonaniu 
III symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego, 
które, mam nadzieję, utworzy pewną sym-
boliczną ramę dla upamiętnienia powstań 
śląskich. Ponieważ brakuje nam gestów, 
które mają moc jednoczenia mieszkańców 
regionu, jaką jest np. Godzina „W” w War-
szawie. Myślę, że będzie to nie tylko upa-
miętnienie, ale też czas na refleksję nad 
współczesnością.  

Ciekawie zapowiada się wystawa o górno-
śląskim hip-hopie, która zostanie otwarta 
w Noc Muzeów (18 maja). 
Większość osób w pańskim wieku bardzo 
się ożywia, gdy śledząc nasz program, do-
wiaduje się o tym wydarzeniu. Doskonale 
to rozumiem. Kiedy zapytałam Szymona 
Kobylarza, kuratora tej wystawy, co tak na-
prawdę chciałby powiedzieć poprzez nią, 
odparł: „Hip-hop mnie ukształtował”. Jest 
wiele młodych osób, które z tą tematyką 
czują się mocno związane. Hip-hop na Gór-
nym Śląsku stanowił od samego początku 
element formacyjny w okresie dorastania 
i  wczesnej dorosłości ludzi tutaj mieszka-
jących. Nie tylko budował społeczności, ale 
dawał możliwość ekspresji, co jest tak waż-
ne w momencie wchodzenia w dorosłość 
i potrzeby samostanowienia. 

We wrześniu Muzeum Śląskie zainaugu-
ruje festiwal Biennale Industrii. Czego mo-
żemy się spodziewać? 
Biennale Industrii ma być momentem 
refleksji nad konsekwencjami industria-
lizacji, której głównym motorem był suk-

ces ekonomiczny. Ma podkreślić, w jakim 
stopniu komponent gospodarczy kształ-
tuje życie całych społeczności. Jest to 
krytyczne podejście do industrializacji, do-
pełniające inicjatywy podejmowane przez 
produkt turystyczny, jakim jest Szlak Za-
bytków Techniki. W naszym regionie, jak 
w żadnym innym, potrzebujemy dyskusji o 
skutkach rewolucji industrialnej, śladu wę-
glowego i epoce antropocenu, którą sami 
wytworzyliśmy. Po zeszłorocznym szczy-
cie klimatycznym tym bardziej uważamy, 
że krytyczne przyglądanie się industrii jest 
niezwykle potrzebne, ponieważ może być 
przestrogą przed brnięciem w rozwiązania 
gospodarcze i społeczne, które nie służą 
dobru ludzkości. Poszukiwaniem odpo-
wiedzi na ten problem w formie teatralno-
-muzyczno-wizualno-performatywnej ma 
zająć się właśnie Biennale Industrii. Jed-
nym z  gości festiwalu będzie m.in. ame-
rykański multiinstrumentalista John Zorn 
wraz ze swoim dwudziestoosobowym ze-
społem, co samo w sobie jest już ogrom-
nym wydarzeniem. Myślę, że Biennale In-
dustrii będzie nowym otwarciem kolejnej 
karty w historii Muzeum.    

Muzeum Śląskie zakończy świętowanie 
w styczniu 2020 roku w Teatrze Rozrywki. 
Skąd pomysł na taką lokalizację? 
Dlatego, że przygotowanie przedstawienia 
wymagającego oprawy artystycznej będzie 
wymagało przestrzeni teatralnej. Uzna-
liśmy, że Teatr Rozrywki świetnie się do 
tego nadaje. Jestem przekonana, że swym 
repertuarem przeniesie nas muzycznie do 
czasów, kiedy powstawało Muzeum Ślą-
skie, czyli do lat dwudziestych XX stulecia. 

wane do 2022 roku. Jednym z nich będzie 
wystawa pt. „Niezapomniane”, poświęco-
na kobietom zasłużonym w powstaniach 
i działaniach okołoplebiscytowych, ale też 
tych, które za swoją powinność uznawały 
opiekę nad domem. 

Po części dekonstruujecie archetyp mę-
skiego wojownika? 

MICHAŁ SIKORA:
Muzeum Śląskie skończyło 90 lat. Jakie 
niezwykłe wydarzenia są przez pani insty-
tucję zaplanowane w roku jubileuszowym?

ALICJA KNAST: 
Pomyśleliśmy sobie, że 90 lat obecności 
w  życiu kulturalnym i społecznym to bar-
dzo dużo, ale nie jest to obecność, którą 
współtworzą pozostałe instytucje kultury 
w regionie. W końcu niektóre z nich mają 
dłuższy lub porównywalny rodowód. Cho-
ciażby Akademia Muzyczna będzie za 
chwilę obchodziła 90-lecie istnienia, a Bi-
blioteka Śląska jest nawet o siedem lat 
starsza. Sądzę, że to najlepiej zaświadcza, 
jak istotna była kultura w województwie ślą-
skim II RP. Nasze świętowanie ma przede 
wszystkim pokazać, że instytucje kultury 
tworzą swoisty ekosystem, w którym każ-
da instytucja odgrywa istotną rolę. I tak 
np. kolekcja Centrum Scenografii Polskiej 
oddziału Muzeum Śląskiego nie powstała-
by bez twórczości scenografów współpra-
cujących z Operą Śląską czy Teatrem Ślą-
skim. Wszystkie główne wydarzenia, które 
zaplanowaliśmy, są współorganizowane z 
innymi instytucjami, m.in.: Telewizją Polską 
oddział Katowice, Teatrem Śląskim, Fil-
harmonią Śląską, Operą Śląską, Biblioteką 
Śląską czy Teatrem Rozrywki. Zależy nam 
więc na wspólnym świętowaniu. 

Nie zabraknie także odniesień do święto-
wanego w tym roku stulecia pierwszego 
powstania śląskiego, a w następnych la-
tach drugiego i trzeciego…
Prawda jest taka, że nie byłoby Muzeum 
Śląskiego bez powstań śląskich. Wielki 
trud, zarówno zbrojny, jak i dyplomatyczny, 
podejmowany w celu przyłączenia Gór-
nego Śląska do ziem polskich pragniemy 
uczcić cyklem wydarzeń, które są zaplano-
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PRÓBUJĄC ZŁAPAĆ 
PRAWDĘ ZA OGON

materii, a więc piasku, ziemi zmieszanych z 
farbami, z dodatkiem różnych obcych ele-
mentów, jak szkło, blacha, drut, sznur itp., 
powstała w okresie lat sześćdziesiątych cała 
seria takich obrazów. Gdzie one są? Niektóre 
w muzeach, a inne w  prywatnych zbiorach. 
Sam ich już niewiele posiadam. Pewien waż-
ny dla mnie obraz z tego okresu, który kiedyś 
komuś podarowałem, zaginął w dziwnych 
okolicznościach, więc zrobiłem jego replikę. 
(uśmiech) I mam ją...

Ale przedtem malowałeś inaczej?
Byłem zafascynowany postimpresjoni-
zmem, potem unizmem. Przede wszystkim 
twórczością Cézanne’a. Pokażę ci jeden 
taki obraz z czasu, gdy mieszkałem na wsi. 
(Szperanie na półce za kotarą.) O, popatrz... 
(Moim oczom ukazał się pejzaż wiejski w pełni 
lata, niezwykle pięknie namalowany na płycie 
pilśniowej miękkiej.) Wtedy, żeby szybko za-
rejestrować oglądany krajobraz, malowa-
łem technicznie niechlujnie. Malowałem 
bez gruntowania, dlatego farba trochę się 
łuszczy. (Po chwili obraz wraca na półkę.) 
Zaprzyjaźniłem się wtedy z Klaudiuszem 
Jędrusikiem. Poznałem go, gdy w 1957 roku 
powróciłem z Krakowa do Katowic. Szuka-
łem pracy zarobkowej i dostałem u niego 
etat zaopatrzeniowca w jego zakładzie me-
bli wzorcowych. (uśmiech) U niego spotyka-
łem ludzi z grupy ST.53, poznawałem prace 
Strzemińskiego. Jędrusik pożyczył skrypt 
jego „Teorii widzenia”. W Bibliotece Śląskiej 
znalazłem i wypożyczyłem przedwojenne 
wydanie „Unizmu”. Jędrusik przepisał wtedy 
zawartość książeczki w pięciu egzempla-
rzach, ja robiłem do nich kopie rysunków 
Strzemińskiego. Wtedy też udało mi się do-
stać miejsce w  pracowni Jana Dutkiewicza 
na ASP w Katowicach [zamiejscowy wydział 
krakowskiej ASP – przyp. J.C.] jako wolny 
słuchacz.

mie moich obrazów. Postanowiłem w  tym 
czasie rozpocząć  budowę własnego domu 
w Orzeszu. Na parceli mojej teściowej był 
nieduży kamieniołom, z którego zamierzałem 
brać kamień do budowy piwnic. Kamień trze-
ba było łupać przy pomocy klinów i pyrlika. 
To był piaskowiec. Pewnego razu rozłupa-
łem większy blok i odsłoniła mi się niezwykle 
piękna, mieniąca się barwami powierzchnia 
o ziarnistej fakturze ze skamieniałościami i 
nawet fragmentami zwęglonych, sproszko-
wanych nasion i roślin. Ten fragment skały 
stał się ważną inspiracją. To był impuls. Po-
wstał obraz. Potem następne. Odciskałem 
na nich czasem swoje dłonie – jak odciski 
rąk pierwotnego artysty w jaskiniach. Z takiej 

JERZY CIURLOK: 
Tapiés to czołowy przedstawiciel informe-
lu. Jako tworzywa używał mało malarskich 
materiałów: jakichś proszków, granulatów, 
piasku, ziemi, skrawków i okruchów, nadal 
jednak tworząc obrazy – czyli „rozwiązu-
jąc”, jak zwykł określać proces tworzenia 
obrazu Jan Cybis, ograniczoną powierzch-
nię płótna, płyty, tektury. Czy to pod jego 
wpływem i u ciebie pojawiły się podobne 
materiały, nadające obrazowi sensualny, 
a nie tylko optyczny charakter?

ZYGMUNT STUCHLIK: 
Tak, ale nie tylko. Widziałem wystawę jego 
prac, jednak coś jeszcze zadecydowało o for-
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Bo ciebie z Tapiésem łączy nie tylko infor-
mel, ale także to, że – podobnie jak on – 
nie masz za sobą formalnej edukacji arty-
stycznej w akademii. Skomplikowane były 
twoje edukacyjne ścieżki.
No tak, jak i wielu ludzi w tym niezwykłym 
czasie. Zamiłowanie do sztuki wyniosłem 
z domu. Mój dom to był typowo śląski dom 
– z ostrymi zasadami, poszanowaniem 
starszych, posłuszeństwem wobec nich, 
zwyczajami przekazywanymi od pokoleń. 
Mieszkaliśmy na Brynowie w małym miesz-
kaniu czynszowym blisko kopalni Wujek. 
Rodzina ze strony babki pochodziła z Kato-
wic, bo tam, gdzie dziś jest poczta – na ulicy 
Pocztowej – moi dziadkowie mieli gospo-
darstwo. Mój ojciec miał zdolności i ambicje 
artystyczne: malarskie, rzeźbiarskie, mu-
zyczne. W latach dwudziestych minionego 
wieku rozpoczął naukę u Jana Wałacha [wy-
bitny rzeźbiarz, malarz i grafik – przyp. J.C.] 
w Istebnej, jednak brak środków na pokrycie 
kosztów edukacji zmusił ojca do przerwania 
nauki. Kiedy dziadek kupił mu skrzypce, oj-
ciec miał okazję sprawdzić swoje zdolności  
muzyczne. Zaczął muzykować w katowic-
kich lokalach i wspomagał w ten sposób 
chudy budżet domowy dziadka emeryta. 
W tym czasie przyjęto ojca na studia w Kon-
serwatorium Muzycznym w Katowicach, 
gdzie z przyczyn obiektywnych zaliczył tylko 
dwa lata. Kiedy powrócił z wojny, aby utrzy-
mać własną rodzinę, musiał pracować w ko-
palni. Szedł zawsze na drugą zmianę, grając 
równocześnie codziennie rano w kościele 
jako organista.
Zaraz po wojnie powiedziałem coś w szko-
le po niemiecku i to mściło się na mnie do 
ukończenia tam nauki. W starszych klasach 
odkryto moje zdolności plastyczne i angażo-
wano mnie często podczas lekcji do opisy-
wania eksponatów w gabinecie przyrodni-
czym, do robienia dekoracji i transparentów 

„W okresie kiedy 

zdecydowałem się zająć 

zawodowo sztuką, przekonały 

mnie poglądy katalońskiego 

malarza Antonia Tapiésa na 

temat bezruchu i zmiany. 

Twórca, człowiek niezależny 

i myślący, jest zobowiązany 

do wyjaśniania faktów, jest 

istotą żywą i zmienną jak 

rzeczywistość, nie może więc 

być niewolnikiem programu”.

Zygmunt Stuchlik 

„Curriculum Vitae”
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z okazji licznych wtedy świąt państwowych. 
Miało to oczywiście wpływ na poziom mojej 
wiedzy, wymagany u ucznia zgodnie z pro-
gramem szkoły podstawowej. Podczas 
ostatniej wywiadówki w klasie siódmej ra-
dzono moim rodzicom, by skierowali mnie, 
słabego ucznia, do zawodu. Rodzice zapisali 
mnie jednak, przekornie, do liceum i gimna-
zjum św. Jacka w Katowicach. Stamtąd, 
prawie automatycznie, po zdaniu matury 
trafiłem w 1955 roku do Śląskiego Semi-
narium Duchownego, które swoją siedzibę 
miało wówczas w... Krakowie. Po dwu za-
liczonych latach studiów zweryfikowałem 
moją wcześniejszą decyzję. W 1957 roku 
powróciłem więc do Katowic z mocnym po-
stanowieniem uprawiania malarstwa. Robi-
łem to zresztą od dziecka, również w szkole 
średniej i na studiach w Krakowie. Z roz-
rzewnieniem wspominałem dzień, w którym 
ktoś z przyjaciół podarował mi trzy tubki 
olejnej farby, które dały początek moim eks-
perymentom z kolorami.

Do akademii nie poszedłeś...
Ależ ja zdałem egzamin wstępny po tym roku 
terminowania u Dutkiewicza, ale mnie nie 
przyjęli „z braku miejsc” – a w tle była jednak 
polityka i gimnazjum św. Jacka, i seminarium. 
Obiecałem sobie wtedy, że w tym samym cza-
sie, w którym kończyłbym ASP, dostanę się 
do Związku Polskich Artystów Plastyków, bo 
bez tej przynależności nie dało się wówczas 
uprawiać tego zawodu. Nawet po ukończeniu 
ASP. Można było jedynie być nauczycielem 
rysunku lub wykładowcą na uczelni. ASP da-
wała możliwość wpisania się prawie automa-
tycznie do związku, a ja musiałem to zrobić na 
podstawie prac. To był rok 1967. Komisja przy 
ZPAP w Katowicach odrzuciła mnie jednogło-
śnie. W Warszawie, na podstawie tych samych 
prac, jednogłośnie mnie przyjęto. A wprowa-
dzający mnie Marian Bogusz [wybitny artysta i 

animator życia artystycznego, w czasie wojny 
więzień Mauthausen, po wojnie uczeń Jana 
Cybisa na ASP w Warszawie – przyp. J.C.] rok 
wcześniej zaprosił mnie do udziału w „Kon-
frontacjach 66” w Słupsku – przedsięwzięciu 
artystycznym, które organizował cyklicznie 
w różnych miejscach. Rok wcześniej zorgani-
zował też moją pierwszą indywidualną wysta-
wę w Domu Plastyka w Warszawie.

Ale ciebie zaliczają czasem do surrealistów. 
Tak cię szufladkują. Nie przeszkadza ci to?
Mi to wisi!

Nie dbałeś o jednoznaczność swojego wi-
zerunku jako artysty jakiejś opcji? O kon-
sekwentne podążanie jedną drogą?
Przecież człowiek ciągle się zmienia; jako 
artysta też. Ja stale się zmieniałem i zmie-
niam się nadal.

Niektórzy uczyniliby z tego zarzut...
Ich zmartwienie. Znam takich artystów, 
którzy przez kilkadziesiąt lat malowali ten 
sam obraz w różnych wersjach. To po-
twornie nudne...

Niemniej jednak tamto twoje malarstwo 
było chyba czysto formalne, bez literac-
kiej anegdoty.
Nic podobnego. Zawsze było jakieś przesła-
nie, jakiś kawałek prawdy o świecie, w któ-
rym mi przyszło żyć.

Czy to złączyło cię z Grupą Oneiron?
Nie, to powołało do życia Grupę Oneiron. 
Z nią jest ten problem, że jak nas tam było 
pięcioro, tak jest też pięć różnych wersji jej 
dziejów. To naturalne. Nazwa zaś to pomysł 
Henryka Wańka. Zrodziła się z potrzeby 
w chwili, kiedy zaczęliśmy wystawiać nasze 
wspólne dzieło, czyli 30 czarnych kart. Ale 
nas już wcześniej interesował ten cały śmiet-

nik współczesnej cywilizacji, czyli ezoteryka, 
gnostycyzm, obie magie – biała i czarna, 
różne zjawiska paranormalne, ale również 
filozofia i religie Wschodu. Dużo czasu po-
święcaliśmy psychoanalizie Carla Gustava 
Junga. Z Andrzejem Urbanowiczem byliśmy 
– chyba było to w 1965 roku – na Targach 
Książki w Warszawie. Na austriackim sto-
isku były wszystkie dzieła Junga. Oczy nam 
rozbłysły i z głupia frant wypełniliśmy zamó-
wienia na te książki, bez większej nadziei, 
że je dostaniemy. Ku naszemu zdumieniu 
zaczęły przychodzić. I to za darmo! Andrzej 
z  Urszulą Broll, wtedy żoną Andrzeja, która 
zna dobrze niemiecki, zaczęli je tłumaczyć 
i powielać. Ja zabrałem się do przekładu 
książki Junga o fenomenie psychicznym la-
tających talerzy, o zjawiskach zwanych UFO.

I to wówczas był prawdziwy początek 
Oneironu?
Moim zdaniem jeszcze wcześniej. W 1964 
roku dostałem od Andrzeja list, w którym 
pojawił się postulat utworzenia takiego 
kręgu do wspólnego działania, samokształ-
cenia. Namawiał mnie do tego, trochę po-
pędzał – bo zacząłem wtedy budować swój 
dom – i przestrzegał przed „zagrzebaniem 
się” w sprawach, powiedzmy, prozaicznych 
z uszczerbkiem dla spraw artystycznych 
i intelektualnych. Z Andrzejem poznałem się 
jeszcze w pracowni u Dutkiewicza. Był, oglą-
dał moje prace i zainteresował się. Zaprosił 
mnie do pracowni, która była też mieszka-
niem jego i Urszuli. Tam potem spotykali 
się wszyscy z Oneironu, a jeszcze później, 
od 1970 roku, było też centrum buddyzmu. 
Na początku lat sześćdziesiątych, kiedy 
mieszkałem w Golasowicach, odwiedzili 
mnie, żeby pogadać i zobaczyć, co robię... 
Interesowali się mną. A ja nimi. Urszula przy-
wiozła mi album Paula Klee. Zobaczyłem 
jego prace po raz pierwszy. Zafascynowały 

mnie. Szukałem nadal sposobów przekazy-
wania w pracach mojej prawdy o świecie. 
W 1970  roku, przekonany, że wyczerpałem 
możliwości, jakie dawało malarstwo faktu-
ralne, powróciłem do tradycyjnego warsz-
tatu malarskiego, do rzetelnego rzemiosła 
malarskiego. Zdobywanie środków na życie, 
na dokończenie domu zmuszało jednak 
do podejmowania prac z dziedziny sztuki 
użytkowej. Malowanie obrazów olejnych też 
kosztuje. Praca nad nimi zajmuje wiele go-
dzin i dni. Zacząłem więc malować tańszy-
mi pastelami. Zawsze jednak chodziło głów-
nie o możliwość przekazywania  fragmentu 
prawdy o nas i świecie, w którym żyjemy. To 
było i jest dla mnie ważniejsze od ekspery-
mentów formalnych.

Twojej prawdy?
Ano jasne! Dlatego od dawna uważam, że 
nie ma jednej prawdy. Człowiek może jedy-
nie dążyć do poznania prawdy absolutnej.

PS W tytule jest nawiązanie do uroborosa lub 
urobora – symbolu wywodzącego się ze staro-
żytnego Egiptu i Grecji. Wąż połykający własny 
ogon, zjadający siebie nieustannie i sam z sie-
bie się odradzający. U gnostyków był symbo-
lem duchowej i fizycznej jedności wszechrze-
czy, wiecznej w procesie nieustannej destrukcji 
i odradzania się, a także nieskończoności i jed-
ności przeciwieństw; końca, który jest począt-
kiem. W alchemii odnajdujemy go jako symbol 
nieustannego i zamkniętego procesu prze-
miany materii; urobor jest odpowiednikiem 
kamienia filozoficznego. Pojawia się on także 
w XVII-wiecznym mistycznym dziele Jakoba 
Böhmego z Görlitz i w psychoanalizie Carla 
Gustava Junga. Urobor był też symbolem rzeki 
bez źródła i ujścia, opływającej cały świat, do 
której wlewały się wszystkie wody. Niezwykle 
często można go zobaczyć na obrazach człon-
ków Grupy Oneiron.
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 wywiad z Dorotą Brauntsch

Dorota Brauntsch – zajmuje się (od 2016 r.) fotograficzną 
dokumentacją starych domów rozsianych na ziemi 
pszczyńskiej. W marcu br. wydała nakładem wydawnictwa 
Dowody na Istnienie książkę-reportaż: „Domy bezdomne”

CEGLANE DOMY 
PIĘKNIE SIĘ 

STARZEJĄ

Chciałam się zastanowić, 
czym jest dom, 

zakorzenienie i dlaczego 
stara architektura wiejska 

znika. Są to zagadnienia, 
które można odnieść do 

każdego regionu naszego 
kraju – twierdzi Dorota 

Brauntsch
| fot. A. Gola

tych domów dzielą się na 
dwie grupy. Do pierwszej 
należą ludzie, którzy czują, że to ich siedlisko; są 
mocno w nich zakorzenieni. Druga grupa – więk-
sza – sądzi, że są one po prostu szpetne, które 
najlepiej wyburzyć. Więc te historie są bardzo 
różnorodne, ale w książce skupiam się głównie 
na pozytywnych opowieściach. 

Ile ich pozostało w twoim powiecie? 
W jakim są stanie? 
W gminach obecnego powiatu pszczyńskie-
go, który jest o wiele mniejszy niż historyczna 
ziemia pszczyńska, naliczyłam około trzydzie-
stu, które zostały wpisane w latach sześć-
dziesiątych do rejestru zabytków. Pozostało 
z nich zaledwie kilka. Są oczywiście również 
domy, które nigdy nie znalazły się na „liście 
konserwatorskiej”, ale także są przykładem 

dawnego chłopskiego ceglanego budownic-
twa – myślę, że takich domów pozostało na 
terenie powiatu kilkadziesiąt. W ogóle cegla-
ne budownictwo musielibyśmy rozdzielić na 
domy, które zaczęto budować w drugiej poło-
wie XIX wieku. One najbardziej zachwycają. Są 
to potężne gospodarstwa – te, które znalazły 
się na liście zabytków. A później, wraz z roz-
wojem budownictwa murowanego, zmienił 
się trend. Zaczęto stawiać domy mniejsze, 
o charakterze miejskim, zamieszkiwane przez 
górników czy pracowników fabryk, a nie osoby 
pracujące w polu. Zmiana gabarytów wiązała 
się z utratą funkcji gospodarczej. Ich stan jest 
znacznie lepszy niż tych murowanych w po-
łowie XIX wieku, głównie ze względu na to, że 
były stawiane z cegły fabrycznej, mocniejszej 
i odporniejszej niż cegła polowa, wyrabiana 
ręcznie przez gospodarzy w XIX wieku.

Jak się o nich dowiadywałaś? 
Research robiłam w terenie. Objeżdżałam na 
rowerze wszystkie okoliczne wioski i uwiecz-
niałam stare domy na fotografiach. A przy 
okazji rozmawiałam z ludźmi, prosząc o zgo-
dę na zdjęcia. Gdy zaczynałam, nie znałam 
nikogo, kto byłby tym tematem zaintereso-
wany. Nie posiadałam żadnej sieci kontak-
tów, ale z czasem zaczęłam poznawać coraz 
więcej osób, którym temat znikania starych 
domów także leżał na sercu. Decyzje o wybo-
rze fotografowanych miejsc były przypadko-
we. Tak zrodził się pomysł na książkę. 

Pięknie się starzeją? 
Tak, bo to naturalne materiały. One zawsze 
pięknie się starzeją. Rozmawiałam niedawno 
z Janem Gałaszkiem, konserwatorem zabyt-
ków z pszczyńskiego Muzeum Zamkowego. 

Oboje mamy świadomość tego, że w połowie 
XIX wieku wiele z pszczyńskich domów było 
bielonych, ale wspólnie uznaliśmy, że kiedy 
z  czasem spadły tynki i odsłoniła się czer-
wona cegła na elewacji, te domy stały się 
jeszcze piękniejsze. Bo cegła bardzo dobrze 
działa w krajobrazie. Dlaczego? Opowiadam 
o tym w książce. Czas działa na naturalne 
materiały in plus. Kiedy pokryją się patyną, 
zmurszeją, nabierają charakteru. Radykalna 
renowacja, z użyciem nowoczesnych mate-
riałów, często ukrywa ich naturalne piękno. 

Innymi słowy, wbrew Andrzejowi Bursie 
nie masz w dupie małych miasteczek? 
Pochodzę z małego miasteczka, więc nie 
mogę… Kiedy podjęłam ten temat, zależało 
mi, aby jego lokalność, małomiasteczko-
wość zyskała sens uniwersalny. Chciałam 
się zastanowić, czym jest dom, zakorze-
nienie i dlaczego stara architektura wiejska 
znika. Są to zagadnienia, które można od-
nieść do każdego regionu naszego kraju.

Swoją opowieść o starych domostwach 
zamieściłaś w książce-reportażu „Domy 
bezdomne”. Tytuł ma wyrażać nostalgię 
za poszukiwaniem tożsamości?   
Tak. Jeden z moich bohaterów mówi: „Jeśli 
nie wiesz, skąd jesteś, nie wiesz, kim jesteś”. 
Do lektury zachęcam wszystkich, szczególnie 
tych, którzy pragną sobie odpowiedzieć na 
pytania: czym jest dom oraz gdzie jest moje 
miejsce w świecie? Książka porusza temat 
nie tylko domu, ale zagadnienie tożsamości 
miejsca, krajobrazu kulturowego, tego, w jaki 
sposób dom może budować dobrą przestrzeń 
lub ją psuć. Może to być też ciekawa lektura 
dla kogoś, kto planuje wybudować dom. 

MICHAŁ SIKORA: 
Co jest interesującego w pszczyńskich 
starych domach i ich mieszkańcach? 

DOROTA BRAUNTSCH:
Przede wszystkim piękna architektura. Są to 
pierwsze domy murowane na ziemi pszczyń-
skiej, stawiane w drugiej połowie XIX wieku, 
a zachwycają swoją formą, pragmatycznymi 
rozwiązaniami. Kiedy zaczęłam się przyglądać  
temu budownictwu, zadawałam sobie pytanie, 
w jaki sposób ci ludzie, którzy wcześniej, przez 
kilkaset lat budowali domy z drewna, zaczęli 
tworzyć takie okazałe i zarazem praktyczne bu-
dynki. Są one przykładem solidnej i przemyśla-
nej architektury gospodarczej, stawiane przez 
prostych mieszkańców wsi. Jeśli zaś chodzi 
o samych mieszkańców, jest to szerokie spek-
trum osobowości. Mam wrażenie, że właściciele 
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TALENT 
TRZEBA 
W SOBIE 
WYPRACOWAĆ

Nie znałam Kazimierza Kutza. 
Jak tu się chwalić znajomością 

jednostronną, która w codzienności 
zaowocowała kilkoma zdaniami, 
uśmiechami. „Hej, frelka, dostaliście 
mój mail?” –zapytał kiedyś w prze-
locie. Niestety, nie dostałam. „No to 
poszedł w luft”. Uśmiechałam się do 
tych słów „frelka” i „luft”. Ów zaginio-
ny mail miał być zapewne odpowie-
dzią na jedyny, który odważyłam się 
napisać. Spontanicznie, z podziwem, 
już nie wiem za co, bo mogłabym za 
wiele. Należę do pokolenia, dla któ-
rego pisanie do osoby powszechnie 
cenionej wiązało się z  przekona-
niem, że zabiera się jej cenny czas.

Nazywałam Kazimierza Kutza po 
młodzieżowemu – swoim idolem, 
bo podobało mi się jego poczucie 
humoru, pogodny sposób bycia, 
bez nadęcia i romantycznych ge-
stów, podobał mi się cięty i nieraz 
rubaszny język. Lubiłam jego rzetel-
ną umiejętność obserwowania i dia-
gnozowania rzeczywistości społecz-
nej, politycznej i tej najbardziej pry-
watnej. Był dla mnie też autorytetem 
w dziedzinie filmu, teatru telewizji, 
a ostatnio i w literaturze.

O sobie mówił z humorem, że jest 
zaprzeczeniem tradycyjnego Śląza-
ka i nie może być dla nich żadnym 
wzorcem, bo „jest niewierzący, cho-
dzi na manifestacje z pedałami, ma 
trzecią żonę i nie ma ślubu katolic-
kiego”. Nie wierzył w olśnienia, tylko 
w realną pracę, podkreślał, że talent 
trzeba w sobie wypracować i zna-
leźć siłę, żeby realizować marzenia. 
Kochałam go za wszystko, na co mi 

otworzył oczy, za desperację, z jaką 
walczył o Śląsk, za odwagę, z jaką 
upominał się o pokrzywdzonych, za 
łagodność, z jaką traktował ludzkie 
przywary, bo zawsze to robił wedle 
zasady, że „i śmiech niekiedy może 
być nauką, kiedy się z przywar, nie 
z osób natrząsa”. Wielkość czło-
wieka poznajemy po pustce, którą 
pozostawia po sobie. Nieobecność 
staje się obecnością. To prawda, są 
ludzie, bez których świat staje się 
trudniejszy do zniesienia.

Uczył mnie Śląska, w tonacji mi-
tologicznej i każdej innej. Dzięki 
niemu poczułam, że jestem stąd, 
choć z  piętnem „gorolicy”, jak mnie 
przezywano na podwórku w dzieciń-
stwie. Od czasu śląskiej trylogii („Sól 
ziemi czarnej”, 1969, „Perła w koro-
nie”, 1971, „Paciorki jednego różań-
ca”, 1979) o Górnym Śląsku myślę 
„Kutzem”, zdając sobie sprawę, ile 
w tym jest moich emocji. Nie znam 
drugiego dzieła, które by w tak orygi-
nalny sposób połączyło problematy-
kę uniwersalną z folklorem śląskiego 
regionu. W „Śmierci jak kromka chle-
ba” (1994) opowiadał o pacyfikacji 
kopalni Wujek. Tym filmem złożył 
hołd górnikom i ich odwadze. Liryzm 
obecny w śląskiej trylogii został tu-
taj zastąpiony patosem. Jakby dla 
przeciwwagi podniosłości w tym sa-
mym roku reżyser nakręcił ironiczną 
komedię o ideałach Solidarności, 
którą był „Zawrócony”.

Arcydziełem Teatru Telewizji był wy-
stawiony w 1989 roku dramat Tade-
usza Różewicza „Do piachu”. Sztuka 
napisana w roku 1972, wydana sie-
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Peszka, Jerzego Treli, Anny Dym-
nej, Romana Wilhelmiego, Marka 
Kondrata, Zbigniewa Zamachow-
skiego), którzy ugruntowali dzięki 
niemu swoją pozycję. Nikt jak Kutz 
nie potrafił pokazać absurdów, uwi-
kłania artysty w poszukiwanie wol-
ności i gonitwę za spełnieniem, nikt 
jak Kutz nie łączył ironii z humorem, 
odwagi z goryczą, mitologii ze złu-
dzeniem, pychy ze skromnością, za-
zdrości z podziwem. Nikt wreszcie 
tak jak Kutz nie uciekał od marty-
rologii, koniunktury politycznej i pa-
triotycznych tyrad.

Przez kilkanaście lat czytałam felie-
tony drukowane w katowickim do-
datku „Gazety Wyborczej”. Nigdzie 
nie znajdowałam bardziej prowoku-
jących, gorzkich, dowcipnych i języ-
kowo wysmakowanych. Zgadzałam 
się z Kazimierzem Kutzem, kiedy 
mówił, że przyjęcie Polski do Unii 
Europejskiej ma dla naszego kraju 
znaczenie historyczne, porównywal-
ne z przyjęciem chrześcijaństwa. I 
kiedy grzmiał, że pod Pałacem Pre-
zydenckim symboliczne wartości 
krzyża sięgnęły bruku. Także wtedy, 
kiedy pisał, że prowokacja wobec 
Barbary Blidy jest tragedią całego 
Śląska, i kiedy stanął po stronie Gra-
żyny Szołtysik, która długo dyrekto-
rowała Estradzie Śląskiej, a potem 

Marta Fox – poetka, pisarka, eseistka, publicystka, 
ostatnio wydała tomik wierszy „Lacrimosa”

dem lat później, wystawiona po raz 
pierwszy w Teatrze na Woli, szybko 
została zdjęta z afisza z powodu 
protestów, z jakimi się spotkała. Nie-
mało odwagi wymagało jej przenie-
sienie na ekran, pamiętam, że było 
to poprzedzone dyskusją z udziałem 
i reżysera, i autora. Trzeba było przy-
gotować widzów na odbrązowienie 
pomników, na rozmowę o przestęp-
czej działalności partyzantów, na 
odejście od romantycznych i patrio-
tycznych wizji.

W pamięci mam także Kutzową ada-
ptację dla Teatru Telewizji dramatu 
Christophera Hamptona „Opowie-
ści Hollywoodu”, o tragicznych lo-
sach artystów, którzy wyemigrowali 
z nazistowskich Niemiec, by w tej 
magicznej krainie szukać swojego 
miejsca. Ten spektakl odebrałam 
jako rozliczenie reżysera ze swoim 
rozumieniem sztuki, powinnościami 
wobec niej, pragnieniem wolności, 
osobistymi demonami, wśród któ-
rych misja podszyta bywa polityką, 
a ofiara cynizmem.

Długo by opowiadać, czym dla mnie 
był Kutzowy Teatr Telewizji, także 
z  „Antygoną w Nowym Jorku”, „Ko-
lacją na cztery ręce” czy „Emigran-
tami”, czym były niezapomniane 
role aktorów (Janusza Gajosa, Jana 

pełniła funkcję wiceprezydenta mia-
sta. Była zdaniem Kutza pierwszą 
„ofiarą medialnych procederów pana 
Ziobry”. Doczekał Kutz dnia, kiedy 
prokuratura wycofała się z tysiąca 
sześciuset zarzutów przeciwko niej.

Uśmiechałam się, kiedy ironizował, 
że Roman Giertych jest wielki, bo 
dokonując zmian w kanonie lektur 
szkolnych, stosując zakazy i wyklu-
czenia, przyczynia się do tworzenia 
nowoczesnych elit intelektualnych. 
Szydził, kiedy ów wicepremier w po-
przednim rządzie PiS-u (2007) od-
znaczył prałata Jankowskiego Me-
dalem Komisji Edukacji Narodowej 
„za patriotyczne wychowanie mło-
dzieży”. Doczekał Kutz dni, kiedy, 
jak pisał, „Giertych już zmądrzał”. 
I  nie doczekał Kutz gorzkiej prawdy 
o prałacie. Prałatowi od przepychu, 
molestowania, antysemickich i anty-
unijnych kazań przeciwstawiał księ-
dza Henryka Bolczyka, skromnego 
człowieka, który sprostał wielkiej 
sprawie (był prototypem księdza 
w „Śmierci jak kromka chleba”).

Piekliłam się za „dziadka z Wehr-
machtu” i przytakiwałam Kazimie-
rzowi Kutzowi, kiedy mówił, że za 
to pewien pan już dawno powinien 
zbierać mandarynki na Sycylii. Pod-
pisywałam się obiema rękami pod 

zdaniem, że „połowa człowieka skła-
da się z książek, które przeczytał”. 
I cieszyłam się, kiedy reżyser od-
ważył się wreszcie, w wieku 80 lat, 
zadebiutować „Piątą stroną świata”, 
która stała się biblią dla niejednego 
Ślązaka. Opisał tam duszę Szopienic 
i ludzi, rozbił tym samym mit kolo-
rowego Śląska, który w przeszłości 
stworzył, skupił się na krzywdach, 
ale też historiozoficznie zamyślił. 
Czar jego wspomnień, który przemi-
nął, świetnie wybrzmiał w spektaklu 
zrealizowanym w Teatrze Śląskim.

Pewien prezes powiedział, że „ludzie 
tacy jak Kutz powinni być elimino-
wani z życia publicznego”. Myślę, że 
Kutz parsknął śmiechem, kiedy to 
usłyszał, bo warszawskie elity miał 
gdzieś. Powiedziałabym gdzie, gdy-
bym była mężczyzną.

Panie Kazimierzu, miał Pan rację, pi-
sząc: „Jedynym ratunkiem na przy-
wary starości jest poczucie humoru 
i właściwie dobrane lekarstwa”. Już 
o  tym wiem. Stare ptactwo odla-
tuje na wieki wieków, to też praw-
da. Pozostaje wierzyć, że z wiosną 
wszystko będzie wyglądać lepiej, 
z  wyjątkiem polityki, „bo ta zawsze 
jak z domu wariatów”. Choć kto wie, 
kto wie.
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NIEZATARTY 
ŚLAD MISTRZA

Małgorzata Mazur – zastępca 
dyrektora Regionalnego Insty-
tutu Kultury w Katowicach 

Dwudziestego piątego września tego 
roku przypada setna rocznica uro-
dzin Stanisława Hadyny. Stała się 

ona przyczynkiem do ogłoszenia przez 
Sejmik Województwa Śląskiego 2019 roku 
Rokiem Stanisława Hadyny, założycie-
la Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Jest to 
znakomita okazja, aby w świadomości 
Polaków Stanisław Hadyna zaistniał jako 
wszechstronny twórca – kompozytor, dy-
rygent, literat, pedagog, obdarzony wielo-
ma talentami, a nie tylko jako założyciel 
zespołu Śląsk, następnie jego wieloletni 
dyrektor naczelny i artystyczny, a obecnie 
patron zespołu. Uzdolnienia pedagogicz-
ne i organizatorskie Hadyny ujawniły się 
wcześnie, gdyż w 1945 roku, mając zaled-
wie 26 lat, wraz z ojcem, Jerzym Hadyną, 
nauczycielem i muzykiem, oraz Kazimierą 
Chobotową, również nauczycielką, zorga-
nizował gimnazjum i liceum koedukacyj-
ne w Wiśle, a jednocześnie pełnił funkcję 
kierownika tamtejszego wydziału kultury. 
Następnie rozwijał swoje kompetencje 
kierownicze, pełniąc funkcję dyrektora 
Biura Koncertowego i Wojewódzkiej Dele-
gatury „Artosu” oraz dyrektora Biura Okrę-
gu Związku Zawodowego Muzyków PRL. 
Talent organizacyjny Hadyny, a także jego 
autorska koncepcja zespołu, jako instru-
mentu artystycznego stanowiącego kwin-
tesencję muzyki ludowej, tańca, śpiewu 
i  kostiumów, zaowocowały powierzeniem 
mu w 1952 roku przez ówczesnego wice-
wojewodę śląskiego Jerzego Ziętka misji 
utworzenia Państwowego Zespołu Ludo-
wego Pieśni i Tańca „Śląsk”. Mimo że za-
danie nie było łatwe, to Hadynie w pierw-
szym półroczu 1953 roku udało się prze-
słuchać ponaddwunastotysięczną rzeszę 
kandydatów i wybrać spośród nich 120 
członków chóru oraz 24 tancerzy, znaleźć 
zespołowi odpowiednią siedzibę, a także 

zebrać wyśmienite grono pedagogów, na 
czele z Elwirą Kamińską, odpowiedzialną 
za taniec i choreografię. Pierwszy oficjalny 
występ Śląska miał miejsce 16 październi-
ka 1954 roku na scenie Teatru Śląskiego 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Stalino-
grodzie [Katowice zostały przemianowa-
ne na Stalinogród w 1953 roku i nazwa 
ta funkcjonowała do roku 1956]. Od tego 
czasu nieprzerwanie zespół prezentuje 
w Polsce i na całym świecie różnorodność 
i bogactwo źródeł kultury śląskiej oraz 
piękno folkloru innych regionów Polski. 
Hadyna swój talent kompozytorski ujawnił 
między innymi w dziełach orkiestrowych, 
jako autor Concertina na fortepian i orkie-
strę, dwóch koncertów fortepianowych 
czy poematu symfonicznego „Wiosna”, 
który w dużej mierze poświęcił zespołowi. 
Pieśni „Karlik”, „Ondraszek”, „Starzyk”, „Hej 
tam w dolinie”, „Od Siewierza”, do których 
muzykę napisał Hadyna, stały się wizytów-
ką zespołu Śląsk, także ze względu na ich 
niepowtarzalny styl, nazywany „hadynow-
skim”. Oryginalne brzmienie, głęboko osa-
dzone w tradycji, jest rozpoznawalne po 
dzień dzisiejszy w skomponowanych lub 
opracowanych ponad 250 pieśniach chó-
ralnych i solowych i 30 tańcach, które do 
dzisiaj stanowią trzon repertuaru Śląska. 
Dorobek twórczy Hadyny obejmuje także 
kolędy, pieśni pasyjne, kantaty oraz muzy-
kę do widowiska „Ondraszkowe ostatki”. 
Mało znana jest twórczość literacka Stani-

sława Hadyny, a na tym polu również osią-
gnął liczne sukcesy. Wystarczy przywołać 
tytuł jego pierwszej powieści „Niezatarte 
ślady”, nagrodzonej w 1949 roku na Mię-
dzynarodowym Konkursie Filmowym, na 
podstawie której Aleksander Ford zrealizo-
wał w 1951 roku film „Młodość Chopina”. 
O niepospolitych zdolnościach i erudycji 
Hadyny świadczą nie tylko powieści, re-
portaże, eseje czy słuchowiska, ale także 
dramaty. Na Międzynarodowym Konkur-
sie Teatralnym UNESCO w 1969 roku dru-
gą nagrodę otrzymał dramat o Mahatmie 
Gandhim „Blessed Are of Peacemakers”, 
a „Shattered Dreams”, utwór o Martinie 
Lutherze Kingu, również otrzymał drugą 
nagrodę Międzynarodowego Biennale 
Teatralnego w USA w 1972 roku. Zasko-
czeniem dla wielu osób może być fakt, że 
Stanisław Hadyna rozpoczął w 1938 roku 
na Uniwersytecie Warszawskim studia 
z psychologii i socjologii, a w kolejnych 
latach interesował się filozofią hindu-
ską, wiedzą tajemną starożytnego Egiptu 
oraz ezoteryką. Wszechstronna i bogata 
twórczość Hadyny daje możliwość poka-
zania w artystycznej formie publiczności 
w regionie, w Polsce i na świecie ludowy 
wymiar kultury polskiej. Mam nadzieję, że 
trwający już Rok Stanisława Hadyny bę-
dzie okazją do popularyzacji folkloru także 
wśród młodych odbiorców oraz zachętą 
do odkrywania tego, co jeszcze pozostaje 
z jego twórczego dorobku nieznane.

 | fot. T. Link, Archiwum Zespołu ŚLĄSK
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TAK TRUDNO PISAĆ O KIMŚ 
W CZASIE PRZESZŁYM, 
GDY W USZACH BRZMIĄ SŁOWA, 
ICH CHARAKTERYSTYCZNY 
TEMBR…  
Wspomnienie o Pani Doktor Łucji Ginko

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

Powiedziano i napisano o Pani Łucji 
bardzo wiele, o Jej pracy, zasługach, 

odznaczeniach. Przybliżono życie pry-
watne i odkryto Jej „piękne prywatne nie-
znane światy”. Nie chcę się powtarzać, 
wspomnę o tym, co razem przeżyliśmy 
i o czym niewiele kto wie… Gdy dotarła do 
mnie wiadomość o Jej chorobie, a krótko 
potem o Jej śmierci, byłem wstrząśnięty. 
Przecież kilka dni temu rozmawialiśmy 
i nic nie zwiastowało tego, co się zda-
rzy. Ostatnia nasza rozmowa odbyła się 
w  dzień świętej Łucji… Była to bardzo 
ciepła i długa  rozmowa. Jak zwykle, jak 
co roku, w dniu imienin zadzwoniłem do 
Pani Łucji… Rozmawialiśmy o naszych 
rodzinach, dzieciach i wnukach, o pracy, 
o rzeczach smutnych i wesołych, o zbli-
żających się świętach. Padały życzenia. 
Po tej rozmowie pozostał radosny spokój 
i jasność. Potem przyszły wspomnienia 
o wspólnym tworzeniu Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Katowicach, o pio-
nierskich w skali kraju szkoleniach CAL, 
które wprowadzaliśmy w naszym woje-
wództwie, i o konferencjach „Nowe prze-
strzenie w kulturze”, o wręczeniu Pani 
Dyrektor Lauru imienia prof. Antoniego 
Gładysza przez Polskie Towarzystwo Kul-

tury za wspieranie inicjatyw kulturalnych 
stowarzyszeń, o gorących dyskusjach, 
czy możliwe jest staranie się przez ROK 
o środki z programu POKL z EFS, a potem 
gdy stało się to faktem, o  realizacji pro-
jektu „Kultura – Ku Lepszemu Tworzeniu 
Unijnych Racjonalnych Aplikacji”, który 
został jednym z głównych laureatów 
ogólnopolskiego konkursu, otrzymując 
tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 
2007”, o wielomiesięcznych przygotowa-
niach do Kongresu Kultury na Górnym 
Śląsku we wrześniu 2010 roku i  o  jego 
dynamicznym, zaskakującym przebie-
gu, o  dramatycznym roku 2009… Pani 
Dyrektor była od zawsze orędowniczką 
powstania przy ROK Obserwatorium Kul-
tury, walczyła o nie, od początku widziała 
w jego działalności przyszłość instytucji, 
jej niezbędność w  działaniach na rzecz 
kultury województwa śląskiego i kultury 
naszego kraju. Jej wizje nowoczesnej in-
stytucji, jaką był w  tym czasie ROK, bu-
dziły duże zainteresowanie i szacunek 
różnych środowisk. Trzydziestego maja 
2018 roku gościliśmy Panią Łucję w Re-
gionalnym Instytucie Kultury w Katowi-
cach  na Debacie Jubileuszowej z okazji 
20-lecia idei Centrum Wspierania Aktyw-

ności Lokalnej. To dzięki Jej odważnym 
decyzjom zawdzięczaliśmy rozpoczęcie 
w roku 2003 realizacji trzech cykli szko-
leń dla kadr instytucji kultury Dom Kul-
tury Centrum Animacji Społecznej, które 
odmieniły postrzeganie instytucji kultury 
w naszym województwie i ich sposób my-
ślenia o prowadzeniu działalności. Kiedy 
współpracowaliśmy, wydawało się, że 
Pani Łucja jest wszędzie i o każdej porze 
dnia. Zawsze wymagająca, ale i  zawsze 
wspierająca, rozumiejąca ludzi i wyprze-
dzająca ich potrzeby. Dopiero na pogrze-
bie ukazał mi się Jej drugi świat – ukocha-
na stadnina, przyjaciele i znajomi, nie tylko 
z urzędów, barwne wspomnienia, które 
zawarte zostały w  napisanej przez męża 
Pani Łucji i redagowanej przez Nią książce 
„Jeździecka Dolina Zbrosławice”. Jak trud-
no dziś o ludzi, którzy stanowią opokę, na 
której zawsze można się wesprzeć…

Kuchnia jest bez wątpienia najpiękniejszym 
prezentem, jaki stary świat może podarować 
nowemu. Prawdziwym imperium zmysłów, 
które jak wszystkie imperia ma swój początek, apogeum oraz 
zmierzch – żadne z tych, co kiedyś lśniły blaskiem, nie przetrwały 
inaczej, jak tylko w zabytkach. W pewien sposób produkty tradycyjne 
są takim szczególnym przypadkiem zabytków. Tym bardziej cennym, 
że wciąż żywym, a wręcz jadalnym, bez metki NIE DOTYKAĆ. Produkty 
tradycyjne są ukrytym w starych recepturach śladem przeszłości. 
Ślady czterech subregionów województwa śląskiego zostały zebrane 
i wydane w publikacji „Śląskie od kuchni”, prowadząc czytelnika 
po interesujących zakątkach naszego regionu.

Wyjątkowość tego wydawnictwa opiera się przede wszystkim na jego 
uniwersalności. „Śląskie od kuchni” to nie tylko książka kucharska, 
na którą składa się 141 produktów wpisanych na krajową Listę 
Produktów Tradycyjnych, ale również przepełniony anegdotami, 
faktami i pysznymi zdjęciami przewodnik po tradycjach i kulturze 
regionu. Wychodzi ona naprzeciw współczesnym konsumentom, którzy 
poszukują w kuchni źródeł tożsamości i kultury, stawiając na produkty 
lokalne, kultywujące tradycję.

Projekt publikacji nawiązuje do tradycyjnego zeszytu, symbolizując 
notowane przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
Uzupełnieniem jest typografia, czerpiąca z polskiej kultury wizualnej, 
powojennego wzornictwa druku. W publikacji nie brakuje fotografii 
autentycznych produktów i potraw, przygotowanych na specjalnych 
sesjach zdjęciowych.

Praktyczność zastosowania w kuchni jest niezwykle istotna, dlatego 
publikacja została podzielona na cztery zeszyty (odpowiadające 
kolorystyce województwa śląskiego: żółty –przepisy „Z chaty i familoka”; 
zielony – przepisy „Z pól, sadów i lasów”; niebieski – przepisy 
„Z pokotów, gór i jezior”; czarny – przepisy „Z pieca i piekarnika”), 
które można zawiesić na haczykach, co ułatwi użytkowanie.

Warto również dodać, że publikacja została nagrodzona w 13. edycji 
konkursu Śląska Rzecz, organizowanego przez Zamek Cieszyn, 
w kategorii grafika użytkowa. Za projekt i skład publikacji odpowiada 
Matylda Sałajewska. Opracowanie tekstów: Jadwiga Kocur. 

„ŚLĄSKIE OD KUCHNI” 
JUŻ W SPRZEDAŻY!

Materiały prasowe Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego

do nabycia w sklepie stacjonarnym 
Regionalnego Instytutu Kultury 
w Katowicach (ul. Teatralna 4) 
oraz na www.rik.katowice.pl. 

Cena: 49 zł

| fot. Tomasz Żak UMWS
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ZAPRASZA 
MAGDALENA 
CIESIELSKA

7. MUSIC & SOUL FESTIVAL 
W RYBNIKU | 6–7 kwietnia

W kwietniu, obok wielu 
ciekawych propozycji kultural-
nych, Teatr Ziemi Rybnickiej 
zaprasza na kolejną edycję fe-
stiwalu Music & Soul. 
W tym roku miłośników alterna-
tywnego brzmienia czeka nie-
zwykła niespodzianka. 6 kwiet-
nia o 19.00 wystąpi bowiem 
szwedzka artystka Sophie Zel-
mani. Piosenkarka bardzo rzad-
ko występuje na scenie. Jak za-
uważa Anna Drozd, kurator pro-
gramu muzycznego w Starym 
Teatrze: Uczestniczyć w  koncer-
cie Sophie Zelmani to prawdziwe 
szczęście, ponieważ znana ze 
swojej nieśmiałości artystka sto-
sunkowo rzadko koncertuje. 
W swojej twórczości Zelmani 
inspiruje się folklorem, tworząc 
utwory pełne magii, nostalgii, 
dopełniając je swoją niezwykle 
subtelną barwą głosu. Artystka 
ma na swoim koncie nagrodę 
Grammy w kategorii Najlepszy 
Debiut. 
Niewątpliwie bardziej energe-
tycznie zapowiada się następny 
wieczór. 7 kwietnia o 18.00 wy-
stąpi istniejący od niedawna, ale 
znany dziś już chyba wszystkim 
polski zespół folkowy TULIA. 
Muzycy stosują specyficzną 
technikę śpiewania, charaktery-
styczną dla muzyki ludowej, tzw. 
biały śpiew. TULIĘ tworzą czte-
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ry niezwykłe wokalistki: Joanna 
Sinkiewicz, Dominika Siepka, 
Patrycja Nowicka i Tulia Biczak.

Warto dodać, że oba koncer-
ty poprowadzi znakomity dzien-
nikarz Programu III Polskiego 
Radia Piotr Baron.

21. PRZEGLĄD FILMOWY / FIL-
MOVÁ PŘEHLÍDKA 
„KINO NA GRANICY” / HRANICI 
W CIESZYNIE | 27 kwietnia–3 maja

Przegląd Filmowy „Kino na 
Granicy” to kolejna transgra-
niczna impreza, która zrodziła 
się ze wspólnej inicjatywy Pol-
ski, Czech i Słowacji. Pierwsza 
edycja odbyła się w 1999 roku 
i w porównaniu z dzisiejszym 
festiwalem była dość skromna. 
Wszystko odbyło się w jednym 
kinie, a  uczestnikom zapropo-
nowano zaledwie 11 obrazów 
filmowych. Dziś trudno jest 
sobie wyobrazić taki stan rze-
czy. Od 2010 roku liczba pre-
zentowanych dzieł nie spada 
poniżej stu, a miejsca projekcji 
są co najmniej cztery. Imprezie 
towarzyszy zawsze pięć kon-
certów i mnóstwo różnego typu 
wydarzeń, m.in. konferencje, 
rozmowy z gośćmi, wystawy, 
warsztaty. 

Podczas tegorocznej edy-
cji w ramach retrospektywy 
reżyserskiej pokazane zostaną 
dzieła Marka Koterskiego (m.in. 
„7 uczuć”, „Dom wariatów”, „Ży-
cie wewnętrzne”, „Porno”, „Nic 
śmiesznego”, „Ajlawju”, „Dzień 
świra”, „Wszyscy jesteśmy Chry-
stusami”, „Baby są jakieś inne” 
czy „Lekka tkliwość”) oraz Jana 
Švankmajera (m.in. „Něco z Alen-
ky”, „Lekce Faust”, „Spiklenci sla-
sti”, „Otesánek”, „Śílení”, „Přežít 
svůj život”, „Hmyz”, „Zahrada”, 

„Byt”, „Don Šajn” czy „Otrantský 
zámek”). Gośćmi retrospektywy 
będą również Marcin Dorociń-
ski, słowacki aktor Milan Kňažko 
i czeski aktor Jaromír Hanzlík.

Obok retrospektyw zobaczy-
my nowe filmy z Polski, Czech 
i Słowacji. Natomiast w cyklu 
„Femme fatale” przypomniane 
zostaną m.in. dzieła: „Dzieje grze-
chu” (reż. Walerian Borowczyk), 
„Krótki film o miłości” (reż. Krzysz-
tof Kieślowski), „Szamanka” (reż. 
Andrzej Żuławski), „Zimna wojna” 
(reż. Paweł Pawlikowski), „Nina” 
(reż. Olga Chajdas), „Gra o jabłko” 
(reż. Věra Chytilova).

Ciekawie zapowiada się 
również muzyczna scena tego-
rocznej edycji Kina na Granicy. 
Będzie okazja zobaczyć m.in. 
czeską alternatywną grupę 
rockową Vložte Kočku oraz pol-
skiego muzyka Błażeja Króla. 

Szczegółowy program przeglą-
du dostępny jest na stronie interne-
towej https://kinonagranicy.pl/.

28. MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL TEATRALNY „BEZ 
GRANIC” W CIESZYNIE 
| 1–8 czerwca

Międzynarodowy Festiwal 
Teatralny „Bez Granic” to jedna 
z najważniejszych i zarazem 
najstarszych imprez kultural-
nych organizowanych wspólnie 
przez Polskę, Czechy i Słowację. 
Jego pierwsza edycja odbyła 
się w 1990  roku, a inicjatorami 
przedsięwzięcia byli czeski filo-
zof Jakub Mátl i nowofalowy po-
eta, dramaturg Jerzy Kronhold. 
Do 2004 roku nazwa festiwalu 
brzmiała „Na Granicy”, zmienio-
no ją po tym, jak Polska, Czechy 
i Słowacja weszły w skład Unii 
Europejskiej. 

ZAPRASZA 
SANDRA 
BRAKSATOR

ŚWIĘTOCHŁOWICE – Koncert 
na Dzień Matki

25 maja w Centrum Kultury 
Śląskiej na Zgodzie w Świętochło-
wicach odbędzie się wspaniałe 
wydarzenie muzyczne pod na-
zwą „Zagrajmy, jak… za dawnych 
lat z Radiem Silesia z okazji DNIA 
MATKI”. To dobra okazja na spę-
dzenie ze swoimi biskimi wolnego 
czasu przy dźwiękach muzyki lat 
60., 70. i 80., które z pewnością 
przywołają wspomnienia czasów 
młodości u niejednej osoby. Usły-
szymy ponadczasowe przeboje 
przy akompaniamencie Silesia Or-
chestry. W tę muzyczną podróż za-
biorą nas: Jacek Silski, Kola i Jula, 
Michalina Starosta oraz Bernade-
ta Kowalska. Imprezę poprowadzi 
Michał Łoskot. Bilety w cenie 45 zł 
do nabycia w kasach CKŚ.

GLIWICE – Paskudofonia 
w Podwórku

7 kwietnia o 18.30 w pubie Po-
dwórko na jednej scenie wystąpią 
dwa zespoły: Bez Jacka i  Cztery 
Pory Miłowania. Pierwszy swoimi 
korzeniami sięga lat 80. i  w swej 
twórczości muzycznej bazuje na 
utworach literackich, pisząc muzy-
kę do poezji Leśmiana, Pawlikow-
skiej-Jasnorzewskiej, Gałczyń-
skiego, Tuwima, Wołka, Kubiaka, 
a przede wszystkim do tekstów 
lidera tej grupy – Zbigniewa Ste-
fańskiego. Drugi zespół powstał w 
2014 roku. Jego działalność twór-

cza opiera się głównie na autor-
skiej muzyce członków grupy. Na 
warsztat biorą wiersze Piotra Kon-
czaka, Bogdana Loebla, Edwarda 
Stachury i Piotra Brymasa. Czte-
ry Pory Miłowania w czerwcu 
2017 roku wydały debiutancką pły-
tę pt. „Litania do...”. Bilety w cenie 
od 20 zł dostępne pod adresem: 
www.paskudofonia.pl.

CHORZÓW – Tango w Rozrywce
Tango jest niezwykle sensu-

alnym tańcem, pełnym pasji i dra-
pieżności. Któż by nie chciał go 
spróbować? Każdy, kto chce, może 
to zrobić w Teatrze Rozrywki, który 
otwiera kurs dla wszystkich zainte-
resowanych, bez względu na umie-
jętności. Zajęcia prowadzi tancerz 
tanga argentyńskiego i muzyk 
Piotr Łyszkiewicz. Asystuje mu 
Małgorzata Kral, która przekazuje 
paniom ważną wiedzę w zakresie 
ruchu, ozdobników oraz kobieco-
ści w tangu. Taneczne spotkania 
odbywają się w każdy wtorek lub 
środę o 18.00. Zapisy są przyjmo-
wane zarówno w parach, jak i solo. 
Koszt jednej lekcji to 40 zł, a pakiet 
na cały miesiąc – 140 zł. Dodat-
kowo Rozrywka przygotowała 
dla każdego tangowicza pakiet 
startowy i zniżki na spektakle! Za-
pisy oraz dodatkowe informacje: 
m.pezdek@teatr-rozrywki.pl.

KATOWICE – Rok z Kutzem 
w kinie Kosmos

Instytucja Filmowa „Silesia 
Film” zaprasza na cykl wydarzeń 
pod hasłem „Rok z Kazimierzem 
Kutzem”. Kazimierz Kutz, niezwykle 
barwna i ważna postać, na stałe za-
pisał się na kartach naszej historii 
jako wielki artysta, który w nadzwy-
czajny i prawdziwy sposób utrwalił 
na taśmie filmowej Górny Śląsk. 

W ciągu całego roku odbę-
dzie się 19 wydarzeń, na których 
zostaną wyświetlone filmy re-
żysera oraz inne z nim związa-
ne. Każdy seans poprzedzony 
będzie prelekcją. Na najbliższy 
kwartał zaplanowano następu-
jące projekcje: 11.04 – „Upał”| 
28.04 – „Ktokolwiek wie”| 16.05 
– „Skok”| 30.05 – „Sól ziemi 
czarnej”| 13.06 – „Perła w ko-
ronie”| Wszystkie wydarzenia 
odbywają się o godzinie 18.00. 
Bilety w cenach 14 i 12 zł do na-
bycia w kasie kina Kosmos oraz 
na stronie filmowa.net.

BYTOM – Premiera w Operze Śląskiej
Tuż przed majówką zapra-

szam do Opery Śląskiej. 26 kwiet-
nia o 18.00 odbędzie się premiera 
baletu „Don Kichot” w reżyserii 
Henryka Konwińskiego, który 
w swoim dorobku ma zarówno 
wielkie widowiska, jak i kameralne 
produkcje. Jest wybitnym tance-
rzem, choreografem i reżyserem 
spektakli baletowych, operetko-
wych i musicalowych. Z Operą 
Śląską związany jest od ponad 50 
lat. Historia spektaklu jest oparta 
na powieści Cervantesa i kipi od 
tanecznych popisów oraz prze-
zabawnych scen pantomimicz-
nych. Ta komedia baletowa za-
chwyca ludzi na całym świecie. 
To już kolejna inscenizacja „Don 
Kichota” w bytomskiej operze. 
Pierwsza została zrealizowana w 
1973 roku przez Barbarę Kaspro-
wicz i cieszyła się ogromnym za-
interesowaniem przez kilkanaście 
sezonów. Kolejny pokaz popre-
mierowy odbędzie się 27 kwietnia 
o 18.00. Bilety w cenie od 15 do 
65 zł dostępne w kasie Opery Ślą-
skiej i pod adresem: www.opera-
-slaska.pl.
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ZAPRASZA 
MICHAŁ 
KUBARA

proponowane im role ekspertów 
wysokiej klasy. Wychodzi im to 
tak dobrze, że zyskują uznanie 
burmistrza, a później nawet sa-
mego ministra gospodarki. 

Choć jej temat na dłuższą 
metę do wesołych nie należy, 
„Kariera po polsku” to lekka, nie-
wymagająca komedia, dobrze 
usytuowana w naszych polskich 
realiach. Spora część jej atrakcyj-
ności to zasługa aktorów: Zuzan-
ny Galińskiej, Ewy Kuklińskiej, Da-
riusza Kordka, Sylwestra Macie-
jewskiego i Andrzeja Zaborskiego.

NIEODKRYTY ŚWIAT 
AUTYZMU

Temat autyzmu wydaje się 
dziś być dobrze znany, z dru-
giej strony jednak wciąż budzi 
emocje u tych, którzy nigdy nie 
zetknęli się z tym zaburzeniem. 
Nadal pokutują związane z nim 
mity i uprzedzenia, a osoby do-
tknięte autyzmem oraz ich rodzi-
ny są niekiedy stygmatyzowane. 
Naprzeciw tym problemom wy-
szedł zespół Teatru Rozrywki 
w  Chorzowie, który we współ-
pracy z Regionalnym Ośrodkiem 
Metodyczno-Wychowawczym 
„Metis” w Katowicach zorgani-
zował spektakl pt. „Nieodkryty 
świat” w reżyserii Macieja Cierz-
niaka. Przedstawienie to jest 
elementem Kampanii Społecznej 
„Autyzm. Codzienność... Od Z jak 
Zrozum do A  jak Akceptuj” i jest 
jedyną w swoim rodzaju okazją 
do wejścia w świat osób dotknię-
tych autyzmem. To świat, w któ-
rym codzienne sprawy, dla więk-
szości z nas proste i  oczywiste, 
dla ludzi z autyzmem stają się 
prawdziwymi wyzwaniami. To 
jednak również świat pełen pasji, 
która, właściwie pokierowana, 

„KARIERA PO POLSKU” 
W ZAWIERCIU

Gdy Tadeusz Dołęga-Mo-
stowicz pisał swoją najbardziej 
znaną powieść pt. „Kariera Ni-
kodema Dyzmy”, nie przypusz-
czał zapewne, jak bardzo długo 
będzie ona aktualna. Wprawdzie 
motyw prostaczka, który fartow-
nie dostał się na salony, nie był 
motywem nowym w czasach 
pisarza, ale jego Dyzma był wy-
bitnie polskim, naszym antybo-
haterem. I nadal nim jest. Nie 
brakuje dzisiaj Dyzmów, mniej-
szych i większych, którzy swój 
brak kompetencji nadrabiają aro-
gancją i silnym umocowaniem 
towarzyskim. Nawet zwykły klo-
szard może otrzymać wysoką 
funkcję urzędniczą, jeśli tylko ma 
poparcie i niezbędną dawkę bez-
czelności. O tym między innymi 
opowiada farsa według scena-
riusza Tomasza Jemioły i  w  re-
żyserii Macieja Damięckiego pt. 
„Kariera po polsku”, którą bę-
dzie można obejrzeć 4 kwietnia  
w Miejskim Ośrodku Kultury 
„Centrum” w Zawierciu.

Sprytni żebracy biorą udział 
w intrydze zaplanowanej przez 
żonę burmistrza pewnego małe-
go miasteczka. Kobieta pragnie 
odegrać się na zaniedbującym 
ją mężu i udowodnić mu, że ka-
riera urzędnicza nie wymaga 
szczególnej wiedzy ani doświad-
czenia. Kloszardzi  odgrywają za-

stycznego Wojaczka od począt-
ku zajmowała się działalnością 
kulturotwórczą, promując jedno-
cześnie osiągnięcia kulturalne 
miasta. Instytut organizuje m.in. 
spotkania autorskie, konferencje 
naukowe czy wystawy. Od 1999 
roku Instytut Mikołowski zapra-
sza miłośników literatury na Ty-
dzień Maja Poetyckiego. Jest to 
bez wątpienia jedno z najciekaw-
szych cyklicznych wydarzeń li-
terackich w regionie. Codziennie 
przez cały tydzień odbywają się 
spotkania, dyskusje z poetami 
i pisarzami. Imprezie towarzyszy 
Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
im. Rafała Wojaczka, w którym 
biorą udział młodzi poeci, pre-
zentując swoje trzy nieopubliko-
wane dotąd wiersze.  
Instytut zajmuje się również 
gromadzeniem wszelkiego ro-
dzaju materiałów związanych z 
życiem kulturalno-społecznym 
miasta, a także publikuje pismo 
o charakterze kulturowo-spo-
łeczno-literackim „Arkadia”.

15 lutego o 18.00 odbyła się 
inauguracja Instytutu Mikołow-
skiego w nowej siedzibie. Budy-
nek, w którym dotychczas dzia-
łał Instytut, wymaga gruntow-
nego remontu i funkcjonowanie 
w  nim nadal stało się niemoż-
liwe. Nową siedzibą Instytutu 
– oficjalnie od 15 lutego – jest 
parter willi międzywojennego 
burmistrza Mikołowa Jana Koja 
przy ulicy Konstytucji 3 maja 18. 
Instytut Mikołowski zyskał wię-
cej przestrzeni, w planach jest 
również zagospodarowanie spo-
rego ogrodu. 
W uroczystej inauguracji no-
wej siedziby obok burmistrza 
miasta Stanisława Piechuli 

Festiwal „Bez Granic” przybli-
ża najnowsze trendy panujące 
lub rodzące się w teatrze. Jego 
niewątpliwy sukces przyczynił 
się do powstania innych kultu-
ralnych projektów transgranicz-
nych, m.in. Przeglądu Filmowe-
go „Kino na Granicy” czy cyklu 
konferencji „Dialogi Havlowskie”. 

Festiwal odbywa się co roku 
w polskim i Czeskim Cieszynie. 
W jego ramach prezentowane 
są spektakle teatralne, które 
w  jakimś stopniu się wyróżnia-
ją, często przekraczając granice 
estetyk. Pokazywane są dzieła, 
które wymykają się klasycznym 
schematom, a ich twórcy posłu-
gują się nowymi konwencjami 
czy gatunkami. Obok spektakli 
teatralnych z Polski, Czech i Sło-
wacji można zobaczyć również 
przedstawienia z Austrii, Ukrainy, 
Niemiec i USA. Organizatorzy 
zapewniają także interesującą 
ofertę dodatkową. Jak co roku 
przedstawieniom teatralnym 
towarzyszyć będą konferencje, 
wystawy, koncerty itp. 

Szczegółowe informacje 
o tegorocznej edycji festiwa-
lu „Bez Granic” oraz dokładny 
repertuar można znaleźć na 
oficjalnej stronie: http://border-
festival.eu oraz na Facebooku: 
https://www.facebook.com/fe-
stiwal.BezGranic.Cieszyn/.

INAUGURACJA NOWEJ 
SIEDZIBY INSTYTUTU 
MIKOŁOWSKIEGO

Instytut Mikołowski powstał 
w 1997 roku i od tego czasu 
miejscem jego działalności było 
rodzinne mieszkanie Rafała Wo-
jaczka przy ulicy Jana Pawła II 8. 
Instytucja obok zbierania, dbania 
i opracowywania dorobku arty-

oraz dawnego wiceburmistrza 
Mariana Sworzenia, który m.in. 
doprowadził do utworzenia In-
stytutu, udział wzięli poeci od 
lat związani z tą instytucją. Był 
to więc wieczór pełen poezji, 
w  którym udział wzięli: Krzysz-
tof Siwczyk, Roma Jegor, Marta 
Podgórnik, Joanna Oparek, Ewa 
Olejarz, Marcin Bies, Konrad 
Wojtyła, Bogdan Prejs, Arka-
diusz Kremza, Wojciech Brzo-
ska, Tomasz Bąk, Bartłomiej 
Majzel, Radosław Kobierski 
i Piotr Gajda.

STUDIO FILMÓW 
RYSUNKOWYCH W BIELSKU-
-BIAŁEJ

Na turystycznej mapie 
Bielska-Białej jest wyjątkowe 
miejsce, które od lat przyciąga 
spędzających czas w stolicy 
Podbeskidzia turystów. Chodzi 
o Studio Filmów Rysunkowych 
przy ulicy Cieszyńskiej 24. 

Jego historia rozpoczyna 
się 1 września 1947 roku w Ka-
towicach. Przy redakcji „Trybuny 
Robotniczej” bracia Zdzisław 
i Maciej Lachurowie oraz Włady-
sław Nehrebecki, Leszek Lorek, 
Alfred Ledwig, Mieczysław Po-
znański, Aleksander Rohoziński, 
Wiktor Sakowicz, Rufin Struzik 
i Wacław Wajser  postanawia-
ją otworzyć Eksperymentalne 
Studio Filmów Rysunkowych. 
Po roku studio przenosi się naj-
pierw do Wisły, a potem na stałe 
do Bielska-Białej. 
Pierwszy film pt. „Czy to był 
sen?” powstał w 1948 roku. 
Wielki sukces przyszedł jednak 
dopiero w 1953 roku za spra-
wą „Koziołeczka” Lechosława 
Marszałka. Animacja otrzymała 
pierwszą nagrodę na festiwalu 

w Karlowych Warach oraz wy-
różnienie na festiwalu w Wene-
cji. W 1963 roku pojawiła się na 
ekranach pierwsza animacja pt. 
„Bolek i Lolek” autorstwa Wła-
dysława Nehrebeckiego. Bajka 
okazała się prawdziwym hitem 
i do dziś obok „Reksia” i „Balta-
zara Gąbki” jest to najbardziej 
rozpoznawalne dzieło studia. 
Przygody Bolka i Lolka docze-
kały się pełnometrażowej wer-
sji, również zrealizowanej przez 
bielskie studio. 
Drugiego października 2009 
roku odbyła się premiera ostat-
niej realizacji Studia Filmów Ry-
sunkowych. „Gwiazda Koperni-
ka” w reżyserii Wiesława Kudła-
ka i Andrzeja Orzechowskiego 
jest jedynym filmem zrealizowa-
nym techniką komputerową. 

Dziś Studio Filmów Ry-
sunkowych to muzeum, które 
zaprasza zarówno dzieci, jak i 
dorosłych. Studio zajmuje się 
również cyfrową rekonstrukcją 
i digitalizacją swoich animacji. 
Prowadzi także edukację me-
dialną dla dzieci i młodzieży 
oraz kino studyjne.  
W związku z remontem willi 
Rotha, głównej siedziby studia, 
i budową Interaktywnego Cen-
trum Bajki i Animacji nie wszyst-
ko jest dostępne dla zwiedzają-
cych. Nie działa również kino. 
Plany budowy wyglądają impo-
nująco, ekspozycja ma być bar-
dziej nowoczesna, a muzeum 
połączone z parkiem rozrywki. 
Termin otwarcia Interaktywnego 
Centrum Bajki i Animacji przewi-
dziany został na rok 2020. 
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ZAPRASZA 
LUCYNA 
SOBUSIK

Wiosna zapowiada się wyjąt-
kowo intensywnie pod wzglę-
dem kulturalnym. Koncerty, 
wernisaże, Industriada, Noc 
Muzeum – wiele miast przy-
gotowuje liczne atrakcje dla 
małych i większych. 

W Zabrzańskim Muzeum 
Górnictwa Węglowego jak 
zwykle można wybrać spośród 
szerokiej oferty wydarzeń, które 
z  pewnością przypadną do gu-
stu całym rodzinom. Między 15 
a 20 kwietnia w MGW świętowa-
ny będzie Tydzień Ziemi. To do-
bry moment na edukację ekolo-
giczno- zdrowotną, atrakcja skie-
rowana jest zarówno do dzieci, 
jak i dorosłych. Koniec kwietnia 
MGW uświetni Industriada Live 
– koncert plenerowy połączony 
z oficjalnym otwarciem sezonu. 
To już druga tego typu impreza, 
której inicjatorem jest muzeum. 
Organizator zapowiada wiele nie-
spodzianek dla dzieci i nie tylko. 
Maj rozpocznie się spektakular-
nie – aż pięciodniową majówką. 
Impreza została nazwana Wielką 
Majówką, i chyba nazwę można 
uznać za adekwatną, bo kilka dni 
intensywnej rozrywki z pewno-
ścią zadowoli nawet najbardziej 
wymagających uczestników. 
Niemal tuż po majówce na by-
walców MGW czeka May Tango 
Festiwal. Gorące rytmy oraz peł-
ne emocji tango do zobaczenia 
już 9 maja. W Zabrzu nie mogło-

by zabraknąć corocznej imprezy, 
czyli Nocy Muzeum. Zwiedzanie 
podziemi we wszystkich obiek-
tach MGW odbędzie się 18 maja. 
Sporo emocji przewidziano na 
24 maja, wtedy też odbędzie się 
Festiwal Myślenia. Organizator 
zaprasza na animacje prowa-
dzone przez Ośrodek Metodycz-
ny METIS. Początek czerwca 
przyniesie ze sobą prezent dla 
dużych i małych dzieci, a nawet 
tych zupełnie dorosłych. 7 czerw-
ca w  Zabrzu odbędzie się Indu-
striada. Kto był i ją zna – z pew-
nością pojawi się ponownie, a kto 
nie był – ten będzie miał dosko-
nałą okazję do nadrobienia zale-
głości. Historia, kultura, zajęcia 
edukacyjne i świetna zabawa – 
wszystko to w czasie Industriady 
czeka na zwiedzających. 

W zabrzańskim Domu Mu-
zyki i Tańca również zaplano-
wano kilka bardzo istotnych 
wydarzeń, które zachęcą nas 
do wyjścia z domu. 12 kwiet-
nia o 19.00 będzie można 
obejrzeć komedię w doborowej 
obsadzie pt. „Żona potrzebna 
od zaraz”. Na scenie zobaczy-
my Klaudię Halejcio, Weronikę 
Książkiewicz, Marię Pakulnis 
i Przemysława Sadowskiego. 
Bilety w cenie 60, 80 i 110 zł. 
Dzień później, 13 kwietnia, 
w  DMiT Krzysztof Krawczyk 
będzie świętował 55-lecie swo-
jej pracy artystycznej. Znany 
chyba wszystkim pokoleniom 
artysta wykona swoje najwięk-
sze przeboje. Bilety: od 60  zł. 
W połowie maja na scenie 
pojawi się spektakl stworzony 
na podstawie skeczu „Ucho 
Prezesa”. Internetowy hit, w ra-
mach satyrycznej political fic-

może nawet zaowocować sukce-
sami naukowymi. 

Ludzie z autyzmem zacho-
wują się zupełnie inaczej niż my 
i najczęściej nie umiemy zrozu-
mieć ich sposobu myślenia oraz 
ich reakcji. Dotyczy to zwłaszcza 
autystycznych dzieci, które na 
pierwszy rzut oka uznajemy po 
prostu za niegrzeczne. Niestety, 
nie jesteśmy w stanie posiąść ich 
wrażliwości i odczuwać rzeczy-
wistości na ich sposób. Z pomo-
cą przychodzą nam jednak wy-
stępujący w przedstawieniu zna-
komici artyści śląskich teatrów: 
Izabella Malik, którą ujrzymy na 
scenie, oraz Barbara Ducka i Ja-
rosław Czarnecki, których głosy 
usłyszymy w nagraniach. Spek-
takl przybliży nam świat widziany 
oczami ludzi z autyzmem i pomo-
że go zrozumieć. Skierowany jest 
do wszystkich: do rodziców, opie-
kunów i nauczycieli, ale przede 
wszystkim do dzieci i młodzieży. 
Zwłaszcza młodych ludzi nauczy 
akceptacji dla autystycznych 
koleżanek i kolegów, z którymi 
mogą zetknąć się w szkole. 

Przedstawienie odbędzie 
się 5 kwietnia o godzinie 10.00 
w MCK im. Henryka Bisty w Ru-
dzie Śląskiej. Bilety w cenie 10 zł: 
to naprawdę niewielka cena w 
porównaniu z korzyściami, które 
możemy ze spektaklu wydobyć 
dla siebie. Dla siebie i tym samym 
dla innych, dla tych, którzy cza-
sem tak bardzo różnią się od nas.

TEATR PIASKU TETIANY 
GALITSYNY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Czy można malować pia-
skiem? Albo tworzyć obrazy na 
wodzie? Pewnie brzmi dziwnie, 
ale jest jak najbardziej możliwe. 
Będzie można się o tym przeko-

nać 6 kwietnia o godzinie 17.00 w 
Miejskim Centrum Kultury w Ru-
dzie Śląskiej. Odbędzie się tam 
bowiem show w wykonaniu Tetia-
ny Galitsyny i współpracujących 
z nią artystów. Ta pochodząca 
z  Ukrainy artystka znana jest w 
Polsce przede wszystkim z  wy-
stępu w programie TVN „Mam 
talent!” – w 2013 roku została 
zwyciężczynią szóstej edycji 
tego programu. Jest założyciel-
ką grupy artystycznej Galitsyna 
Art Group i szkoły artystycznej 
Galitsyna Art School. Sławę Tetia-
nie Galitsynie przyniosły obrazy 
tworzone z piasku rozsypanego 
na szkle, które w rękach artyst-
ki po prostu ożywają. Posługu-
jąc się piaskiem, Galitsyna jest 
w stanie opowiedzieć dowolną 
historię, a  towarzyszące jej wy-
stępom efekty świetlne i muzy-
ka dopełniają efektu. Wraz z nią 
wystąpi między innymi jej uczeń 
i rodak – VLODYR, znany przede 
wszystkim jako mistrz szybkiego 
malowania, którego występ rów-
nież mogliśmy obejrzeć w „Mam 
talent!”. 
W Rudzie Śląskiej artyści zapre-
zentują własną adaptację słynnej 
powieści dla dzieci „Mały Książę” 
Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. 
To wspaniałe widowisko dla 
całej rodziny, wykraczające da-
lece poza ramy artystycznych 
definicji, tworzone z użyciem 
piasku, wody, światła i cieni oraz 
przepięknej muzyki. Widzowie 
przeżyją prawdziwie magiczny 
show, który wzruszy i przypomni 
im o uniwersalnych wartościach 
wypływających z  opowieści de 
Saint-Exupéry’ego. Bilety do ku-
pienia w internecie na eBilet.pl, 
kupbilecik.pl, biletyna.pl, bilety24.

Z RUDY ŚLĄSKIEJ 
DO SEWILLI, CZYLI 
MUZYCZNE SPOTKANIE 
Z „DON GIOVANNIM”

Muzyka operowa budzi cza-
sem mieszane uczucia. Wielu 
z nas, przyzwyczajonych do 
wszechobecnego popu, może 
ona mocno zniechęcać. Łatwo 
też nabrać przekonania, że to 
sztuka dla koneserów. Tym-
czasem opera czy operetka 
wbrew pozorom nie wymagają 
wielkiego wyrobienia artystycz-
nego. Jedyne, co trzeba zrobić, 
to dobrze się wsłuchać i dać 
się ponieść wspaniałej muzyce 
oraz efektownym kostiumom 
i  scenografii. Jak uwieść widza, 
nawet tego nieprzekonanego, 
wiedzą najlepiej artyści z grupy 
operowej Sonori Ensemble, któ-
rzy wystąpią 16 maja w MCK 
im. Henryka Bisty w Rudzie Ślą-
skiej o godzinie 18.00.

Sonori Ensemble to zespół 
artystów operowych związa-
nych z Pragą, Berlinem, Krako-
wem i Wrocławiem, a jego skład 
stale się poszerza. Działają od 
2012 roku i mają już na koncie 
około trzystu koncertów w Pol-
sce i za granicą. Występowali 
między innymi z Orkiestrą Filhar-
monii Zielonogórskiej, trzykrot-
nie byli w Nowej Soli w ramach 
Nowosolskiej Jesieni Artystycz-
nej, brali udział w spektaklu 
„Mozartiada” podczas festiwalu 
Drama Teatralna w Tarnobrzegu. 
Razem z orkiestrą symfoniczną 
pod dyrekcją czeskiego dyry-
genta Zdenka Klaudy zaśpiewali 
podczas plenerowej gali „Opera 
pod Gwiazdami” w Sieradzu. 
Występowali ponadto z triem 
stroikowym Reed Connection 

oraz kwartetami NFM Pakamera 
i Lejdis. Grupa Sonori Ensemble 
dwukrotnie wystąpiła we wło-
skim Arezzo, na Arezzo Summer 
Music Festival, oraz na festiwalu 
„Tra cielo e terra” w Rzymie.

 Repertuar grupy jest sze-
roki: od klasycznej opery po po-
pularne pieśni operetkowe i mu-
sicalowe. W Rudzie Śląskiej za-
prezentuje swój autorski projekt 
we współpracy z triem stroiko-
wym Reed Connection pt. „Don 
Giovanni Selection”. Będzie to 
koncert sceniczny, złożony z wy-
branych scen z opery „Don Gio-
vanni” Wolfganga Amadeusza 
Mozarta, z librettem Lorenzo Da 
Ponte na podstawie znanego 
dramatu Molière’a „Don Joan”. 
Piękna muzyka, wspaniałe głosy 
i urok dawnej Sewilli – tego nie 
można przegapić. Bilety do na-
bycia na KupBilecik.pl.

RYSZARD RYNKOWSKI 
NA DZIEŃ MATKI

Do Dnia Matki pozostało 
jeszcze trochę czasu, ale już 
teraz warto pomyśleć o mu-
zycznym prezencie dla naszych 
mam.  Dobrym pomysłem może 
być koncert znanego wszystkim 
i lubianego Ryszarda Rynkow-
skiego, który 27 maja wystą-
pi z okazji Dnia Matki w MCK 
im. Henryka Bisty w Rudzie Ślą-
skiej. Ryszard Rynkowski łączy 
pokolenia. Choć pewnie dla nie-
których jest już nieco staromod-
ny, to jednak trudno dziś wyobra-
zić sobie bez niego polską mu-
zykę popularną. Dlatego kupując 
bilet na koncert dla mamy, warto 
pomyśleć również o sobie. Na 
pewno nie będziecie się nudzić. 
Koncert odbędzie się 27  maja 
o godzinie 18.00. 
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częstochowskiej filharmonii.
Akademickie Centrum Kul-

tury w Częstochowie zaprasza 
wszystkich fanów iluzji na nie-
codzienne wydarzenie. 27 kwiet-
nia o 18.00 odbędzie się Między-
narodowy Festiwal Iluzjonistów 
„Champions of Illusion”. To nie 
lada gratka dla wszystkich, któ-
rzy chcą na własne oczy zoba-
czyć największe gwiazdy współ-
czesnej magii i ich show.

Miejska Galeria Sztuki 
również przewidziała kilka zna-
czących eventów. W dniach 22 
marca–5 maja zostaną zorgani-
zowane z okazji 30-lecia Ośrod-
ka Kultury Filmowej wystawa 
„Historia Polskiej Szkoły Plaka-
tu” oraz wystawy promujące 
częstochowskich artystów i ich 
dorobek: * 16 marca–14 kwiet-
nia „Na zboczu góry idee umie-
rały spokojnie” – wystawa ma-
larstwa Jakuba Jakubowskiego; 
* 18 kwietnia–19 maja – wysta-
wa z okazji jubileuszu 25-lecia 
pracy twórczej Agnieszki Półro-
li-Koćwin oraz w tych samych 
dniach wystawa jubileuszowa 
fotografii Grzegorza Skowronka. 
Pod koniec maja zaplanowano 
wystawę twórczości Jana Le-
bensteina wraz z towarzyszącą 
jej wystawą artystów imigracyj-
nych: Piotra Strelnika i Artura 
Majki. Wystawę będzie można 
oglądać do 30 czerwca.

Ośrodek Promocji Kultury 
„Gaude Mater” w Częstochowie 
zaprasza 11 kwietnia o 19.00 
na Wspomnienie Kaliny – spo-
tkanie z Pawłem Pohoreckim. 
Dzień później, 12 kwietnia, w go-
dzinach 17.00–19.00 odbędzie 
się Konkurs Dobrej Piosenki, 
a  o 20.00 koncert Martyny Ka-

wspólnie podejmą podstawowe 
wyzwania okresu niemowlę-
cego – pobudzanie zmysłów, 
ruchu, mowy. Wspólna zabawa 
nasycona obrazem i dźwiękiem 
zostanie zaaranżowana w bez-
piecznej przestrzeni instalacji 
artystycznych. Warsztaty są 
przygotowaniem do premiery 
spektaklu dla najnajów, który 
Teatr Zagłębia realizuje w  ko-
produkcji z Teatrem Miejskim 
w Gliwicach. Premiera odbędzie 
się na początku czerwca.

W Tarnowskich Górach 
w  Ranczo Baranówka jak zwy-
kle odbędą się ciekawe koncer-
ty. 13 kwietnia wystąpi Anita Lip-
nicka, a 10 maja Kraków Street 
Band. Miejsca na koncerty w Ba-
ranówce wyprzedają się zwykle 
bardzo szybko, więc jeśli ktoś 
planuje miły wieczór z doskona-
łą muzyką, musi się pospieszyć 
z zakupem biletu. 

Wiosnę w każdym aspekcie 
sztuki będzie można poczuć 
w Częstochowie, która przygo-
towała naprawdę wiele cieka-
wych wydarzeń. W Filharmonii 
im. Bronisława Hubermana 
zaplanowano m.in. wernisaż 
wystawy Krzysztofa Żyngiela, 
ps. „Animus” – artysty malarza, 
zwycięzcy licznych konkursów 
ogólnopolskich i międzynarodo-
wych. Dzieła „Animusa” będzie 
można zobaczyć już 11 kwiet-
nia o 18.00 w foyer filharmonii. 
13 kwietnia o 16.00 i 19.00 na 
scenie zagości spektakl „Żona 
potrzebna od zaraz”; organiza-
torem jest Agencja Artystyczna 
NOVAKKA. Ta sama Agencja 
Artystyczna organizuje 19 maja 
o 16.00 i 19.00 spektakl „Prywat-
na Klinika”, również na deskach 

nazwie „Seks dla opornych”. 
Wyższy poziom wtajemniczenia 
w ars amandi w przezabawnej 
formie do zobaczenia 21 maja 
o 18.00. Młodzieżowy Dom Kul-
tury im. Jaworzniaków zaprasza 
13 kwietnia o 19.30 na występ 
Kabaretu Skeczów Męczących, 
który obchodzi 15-lecie swojego 
istnienia. Artyści z pewnością 
postarają się o wyśmienite hu-
mory widzów. Bilety od 60 zł.

Sosnowiecki Teatr Za-
głębia przygotował tej wiosny 
kilka znaczących propozycji 
w  repertuarze. Swoich widzów 
zaprasza m.in. na najnowsze 
przedstawienie najbardziej 
gorącego teatralnego duetu 
ostatnich lat: Jolanty Janiczak 
i Wiktora Rubina. Pokazy „Dead 
Girls Wanted” na zagłębiowskiej 
scenie w  kwietniu i w czerwcu. 
Jak zapowiadają twórcy, widzo-
wie mogą się spodziewać wie-
lu zwrotów akcji i niezwykłych 
połączeń: popowe przeboje 
przeplotą się z ikonicznymi wi-
zerunkami, a absurdalne stru-
mienie świadomości bohaterek 
odsłonią paradoksy opresyjne-
go systemu, w zgodzie z logiką 
którego „dobra dziewczyna to 
martwa dziewczyna”. Poka-
zy spektaklu odbędą się 10 i 
11 kwietnia oraz 1 i 2 czerwca. 
Bilety można zakupić online na 
stronie teatru lub zarezerwować 
w Biurze Współpracy z Widow-
nią. Niezwykłym wydarzeniem 
w kwietniu i maju w Teatrze 
Zagłębia będą warsztaty sen-
soryczne. Adresowane są dla 
najnajów, czyli najmłodszej gru-
py dzieci, od 6 do 24  miesięcy, 
oraz ich opiekunów.  Podczas 
warsztatów dzieci i opiekunowie 

tion w niezmiennie zabawnej 
obsadzie, będzie można zo-
baczyć o 17.15 i 20.30 w dniu 
15 maja. Bilety w cenie 70, 90, 
110,130 i 150 zł w kasie DMiT.

W Jaworznie w Teatrze 
Sztuk na początku kwietnia 
zaplanowano wieczór poetycki 
Jacka Maliszczaka – miesz-
kańca Jaworzna, wielokrotnie 
nagradzanego poety, którego, 
jak sam mówi, inspirują zawiła 
ludzka natura oraz sprzecz-
ności świata. 7 i 28 kwietnia 
oraz 12 maja widzowie będą 
mogli zobaczyć sztukę „Aleba-
ba i Rozbójniczki” – spektakl 
w wykonaniu teatralnej grupy 
Groszki w reżyserii Barbary Wój-
cik-Wiktorowicz. Wieczór pio-
senki francuskiej zaplanowano 
na 13  kwietnia. Nie zabraknie 
słynnych miłosnych piosenek 
i ulotnej atmosfery paryskiej 
kafejki. 11 maja organizatorzy 
zapraszają na charytatywny 
koncert zespołu AXII na rzecz 
Fundacji „Koty z Kociej”, która 
aktywnie opiekuje się bezdom-
nymi kotami z ul. Sienkiewicza, 
potocznie zwanej „Kocią”. Ze-
brane środki zasilą konto funda-
cji, pozwalając tym samym na 
opiekę weterynaryjną i najważ-
niejsze potrzeby podopiecznych 
fundacji. 17 maja o 18.00 widzo-
wie TS będą mogli skosztować 
włoskiej muzyki, a wszystko to 
za sprawą koncertu piosenek 
rodem ze słonecznej Italii. Pod 
koniec maja Ave Teatr zapra-
sza na przeniesiony z powodu 
żałoby narodowej po śmierci 
premiera Jana Olszewskiego 
spektakl komediowy w wykona-
niu Beaty Zarembianki i Dariu-
sza Niebudka o enigmatycznej 

sprzyckiej oraz laureata konkur-
su. 13 kwietnia o 19.00 Teatr 
im. Adama Mickiewicza w Czę-
stochowie organizuje spektakl 
„Wesołe Miasteczko. Agnieszka 
Osiecka – piosenki ostatnie”. 
Wspomnienie artystki poprzez 
jej najlepsze, choć może nie 
najpopularniejsze dzieła to 
wyraz największego uznania 
i nieustającej pamięci o niej. 
Słodko-gorzkie wspomnienia 
dla prawdziwych koneserów.

Tyski Teatr Mały tej wio-
sny zaprasza widzów dużych 
i małych na spektakle i inne wy-
darzenia kulturalne. W dniach 
8–13 kwietnia odbędzie się 
trzecia już edycja Top OFF Fe-
stiwal. To ogólnopolski kon-
kurs dla najlepszych offowych 
spektakli ostatniego sezonu 
teatralnego. Jak zapewnia or-
ganizator, celem festiwalu jest 
stworzenie przestrzeni do roz-
mowy i artystycznej rywalizacji 
dla absolutnej czołówki ruchu 
teatrów alternatywnych. Dyrek-
torem programowym festiwalu 
jest znany krytyk teatralny, re-
daktor Łukasz Drewniak. W tym 
roku będzie można zobaczyć 
m.in. spektakle: „Faust” Teatru 
Przedmieście, „Halo?” Fundacji 
Zarzewie, „Gęstość zaludnie-
nia” Teatru Kana, „Malina” Mar-
ty Malikowskiej, „Krym” Sztuki 
Nowej oraz „Jak być kochaną?” 
Rafała Szumskiego. W ramach 
Top OFF Festiwalu będzie 
można obejrzeć również spek-
takle pozakonkursowe: „Teoria 
smutnego chłopca” Komuny 
Warszawa i  „Hannah Arendt: 
Ucieczka” – koprodukcję Teatru 
Powszechnego w Łodzi i Komu-
ny Warszawa. 

22 kwietnia o 16.00 Teatr 
Mały organizuje spektakl  „Jaś 
i  Małgosia” na podstawie zna-
nej bajki dla dzieci. 25 kwietnia 
o  17.00 Pasaż Kultury „Andro-
meda” zaprasza na spotka-
nie z cyklu „To jest Sztuka!” 
pt.  „Dlaczego raz chude, a raz 
nie? Kobieta w sztuce”. Cykl „To 
jest Sztuka!” powstał z myślą 
o seniorach – są to godzinne 
spotkania, które odbywają się 
raz w miesiącu. Odbiorcy zapo-
znają się z najbardziej znaczą-
cymi zjawiskami i postaciami 
w sztuce w sposób przystępny, 
zrozumiały i ciekawy. Jednak, 
jak zapewnia organizator, swo-
je miejsce znajdzie tam każdy, 
kogo sztuka i kultura interesuje. 
Wstęp wolny, ale warto wcze-
śniej zarezerwować miejsce. 
Pod koniec kwietnia Pasaż 
Kultury „Andromeda” zapra-
sza także do Strefy Dziecka na 
spotkanie „Tenor – męski głos 
na pierwszym planie”, które od-
będzie się 27 kwietnia o 11.00. 
Tego samego dnia o 17.00 
również w Andromedzie  odbę-
dzie się wieczór autorski zaty-
tułowany „Śląskość XXI wieku 
w twórczości Marcina Melona”. 
18 maja o 16.00 Teatr Mały 
zaprasza wszystkich małych 
i  dużych widzów na spektakl 
„Alibaba i 40 rozbójników”, zaś 
25 maja o 18.00 zachęca do 
obejrzenia „Balu w operze”.

W Dąbrowie Górniczej Mu-
zeum Miejskie „Sztygarka” or-
ganizuje bardzo ciekawy cykl 
wydarzeń. 11 kwietnia o 17.00 
warto wybrać się na spotkanie 
z prof. UMKAA dr hab. Anną 
Kargol, która wygłosi wykład 
pt. „Wokół masoników”. Histo-
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Zima niejednemu dała się we znaki 
– melomani jednak mogli skorzy-
stać w tym czasie z bogatej oferty 
koncertów na scenach klubów i 
hal. Wiosna również będzie pod 
tym względem interesująca. Jak 
śpiewała ongiś Ewa Bem słowami 
Elżbiety Horbaczewskiej: „Nie bój-
my się wiosny, zmierzchów kwiet-
niowych. Nie bójmy się wiosny, 
poranków majowych”. Nie bójmy 
się więc – czeka nas wiele wspa-
niałych dźwiękowych atrakcji.
Zapraszam do wiosennej odsłony 
„Brzmienia regionu”.

Można śmiało stwierdzić, że eu-
foryczną świeżość i delikatność 
wprowadzą koncerty wspaniałych 
wokalistek. Młoda, ale już rozpo-
znawana i lubiana Daria Zawiałow 
wystąpi w katowickim kinoteatrze 
Rialto (5 kwietnia). Bardziej uty-
tułowana koleżanka po fachu – 
Mela Koteluk –zgromadzi dużą 
publiczność w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym dziewięć 
dni później (14 kwietnia).

Męskie, charakterystyczne (i cha-
rakterne jednocześnie) wokale 
wiosną zaprezentują: Ørganek 
(scena w MCK, 13 kwietnia), Mu-
niek (solowy koncert w tyskim 
Underground Pubie, 10 maja), 
Piotr Rogucki z Comą (wystąpią 
w MCK 6 kwietnia w ramach trasy 

metalu, czyli zespół Slayer. To będzie 
ostatni w historii koncert grupy w Polsce 
– po zakończeniu trasy bohaterowie po-
stanawiają odpocząć po 38 latach obec-
ności na scenach całego świata.

A jakby tego było mało, to powoli bę-
dziemy wkraczać w czas festiwalowy. 
W budowaniu atmosfery pomogą znane 
i lubiane imprezy studenckie. Wszak maj 
to czas różnorakich juwenaliów. Najwięk-
szym wydarzeniem będą na pewno od-
bywające się w Katowicach Juwenalia 
Śląskie (21–25 maja). Niecały tydzień 
wcześniej swoją formę koncertową bę-
dzie można sprawdzić podczas gliwic-
kich Igrów (17–19 maja). W przypadku 
obydwu imprez szczegóły zaczną po-
jawiać się tradycyjnie niedługo przed 
samymi wydarzeniami, ale juwenalia na 
Śląsku od zawsze zapewniają świetną 
rozrywkę, więc nie powinniśmy się oba-
wiać o ich poziom.

Nieco spokojniejsza dawka festiwa-
lowych atrakcji czeka nas pod koniec 
kwietnia, kiedy to wystartuje uznana 
nie tylko w Polsce, ale i na świecie mar-
ka, jaką jest JazzArt Festival 2019 
(26–30  maja) – koncerty i wydarze-
nia towarzyszące odbywać się będą 
w całym mieście. Kiedy już dotrzemy 
do czerwca, to doczekamy się nie lada 
gratki – na tegorocznym festiwalu Tau-
ron Nowa Muzyka pojawi się m.in. kul-
towy Kraftwerk z programem 3-D.

Wspomniane wydarzenia na pewno 
spowodują, że w sezon letni wejdziemy 
naładowani pozytywną energią. I dobrze, 
bo będziemy jej potrzebowali na nadcho-
dzące w lipcu, sierpniu i wrześniu eventy. 
Dobrej zabawy!

„Witajcie w Naszej Bajce”), a także 
ulubieńcy młodszej części pu-
bliczności – Bars&Melody (poja-
wią się w zabrzańskim CK Wiatrak 
15 maja). Jak widać (i słychać) – 
dla każdego coś ciekawego.

W wiosenne miesiące będzie moż-
na usłyszeć też kultowych arty-
stów i ich przeboje. Powrócą takie 
tuzy muzyczne jak grupa Raz Dwa 
Trzy (specjalny koncert już 4 kwiet-
nia w Centrum Kultury Katowice) 
czy Kayah z Goranem Bregovi-
ciem. Tego drugiego wydarzenia 
nie można przegapić – 6 kwietnia 
w gliwickiej Arenie zabrzmią utwo-
ry z ich jedynej, wspólnej, wydanej 
już dwie dekady temu (sic!) hitowej 
płyty. Niezrównany mistrz polskiej 
piosenki rozrywkowej – Krzysz-
tof Krawczyk – będzie świętował 
imponującą rocznicę – 55 lat na 
scenie. Zabrzański Dom Muzyki 
i Tańca 14 kwietnia stanie się sce-
ną tej celebracji. 

W naszym regionie nie zabraknie 
też zagranicznych legend – mul-
titalent wokalny Bobby McFerrin 
(twórca wspaniałego utworu „Don’t 
Worry Be Happy”) zaprezentuje 
swój program z grupą Gimme  5 
w NOSPR 5 maja. Fani ciężkich 
brzmień na pewno docenią fakt, 
że Arena Gliwice 4 czerwca ugości 
amerykańskich weteranów thrash 
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4 kwietnia, Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek 

w Katowicach | RAZ DWA TRZY „WAŻNE PIOSENKI”

5 kwietnia, kinoteatr Rialto w Katowicach | DARIA 
ZAWIAŁOW HELSINKI TOUR 
5 kwietnia, Ośrodek Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śl. | 

MYSTERY

6 kwietnia, MCK w Katowicach | COMA „WITAJCIE 
W NASZEJ BAJCE”

6 kwietnia, Arena Gliwice | KAYAH & BREGOVIĆ
12 kwietnia, Ośrodek Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śl. | 

RWPL

13 kwietnia, NOSPR w Katowicach | TURNAU BEDFORD 
TOUR

13 kwietnia, MCK w Katowicach | ØRGANEK

14 kwietnia, MCK w Katowicach | MELA KOTELUK 
MIGAWKA ’19 TOUR

14 kwietnia, Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu | KRZYSZTOF 
KRAWCZYK JUBILEUSZ 55 LAT WYSTĘPÓW NA SCENIE

26–30 kwietnia, Katowice | JAZZART FESTIVAL

M
AJ

4 maja, NOSPR w Katowicach | BOBBY MCFERRIN & 
GIMME 5 „CIRCLESONGS”

10 maja, Underground Pub w Tychach | MUNIEK 
I PRZYJACIELE

15 maja, CK „Wiatrak” w Zabrzu | BARS & MELODY

17–19 maja, Gliwice | IGRY 2019

21–25 maja, Katowice | JUWENALIA ŚLĄSKIE

24 maja, Herbateka w Mikołowie | TIM MCMILLAN & 
RACHEL SNOW 

28 maja, NOSPR w Katowicach | CHRIS BOTTI I NARODOWA 
ORKIESTRA SYMFONICZNA POLSKIEGO RADIA

CZ
ER

W
IE

C

4 czerwca, Hala Gliwice | SLAYER

20–23 czerwca, Strefa Kultury w Katowicach | TAURON 
NOWA MUZYKA 2019 

25 czerwca, NOSPR w Katowicach | MIKE STERN POLISH 
BAND 

ria wolnomularstwa na terenie 
Zagłębia to element społecz-
nej i kulturowej tożsamości 
mieszkańców, więc spotkanie 
to nie tylko przeznaczone jest 
dla zwolenników teorii spisko-
wych. 25  kwietnia w ramach 
cyklu „Wyprawy na krańce Zie-
mi” uczestnicy będą mogli wy-
brać się na spotkanie z Afryką. 
18 maja w czasie Nocy Muzeum  
Marek Ptasiński opowie o cere-
monii palenia fajki. Prowadzący 
wyjaśni, dlaczego Indianie palili 
fajkę pokoju, jakie były jej warto-
ści społeczne czy symbolika.

Mysłowicki Miejski Ośro-
dek Kultury zachęca do udziału 
w spotkaniu z jednym z naj-
lepszych standuperów w kra-
ju – Piotrem Bałtroczykiem. 
12  kwietnia o 19.00 zostanie 
zaprezentowany „Mężczyzna 
z kijowym peselem”. 13 kwietnia 
również w MOK odbędzie się Fe-
stiwal Taneczny „Dance Machi-
ne Festival”. 25 kwietnia o 18.00 
MOK Grunwaldzka zaprasza na 
cykl spotkań z wyjątkowymi my-
słowiczanami pt. „Miasto two-
rzą ludzie”. Refleksja nad zmie-
niającym się wizerunkiem mia-
sta i dynamiką rozwoju nie tylko 
dla mieszkańców Mysłowic. 
28  kwietnia o 19.30 MOK Brze-
zinka zachęca do skorzystania 
z  oferty „Teatralnej niedzieli”, 
w  ramach której zobaczymy 
spektakl pt. „Mleczarnia”.

Cykl spotkań z teatrem i nie-
zwykłą dawką humoru w  wy-
konaniu najlepszych aktorów 
śląskich teatrów to gwarancja 
wieczoru spędzonego w wy-
śmienitym nastroju. 26 maja 
w tym samym cyklu wystawiona 
zostanie sztuka  „Oskar i Ruth”.
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JULIANNA AWDIEJEWA

MESJASZ, ZMARTWYCHWSTANIE
Końcówka sezonu Filharmonii Śląskiej im. Henryka 
Mikołaja Góreckiego zapowiada wiele atrakcji, 
także takich, których nie obejmował całosezonowy 
plan. Doszło kilka koncertów, jakie wprowadził jej 
nowy dyrektor Adam Wesołowski. W marcu taką 
nową propozycją stał się pierwszy w Polsce występ 
izraelskiego dyrygenta Daniela Orena, pierwszego 
triumfatora Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów 
im. Herberta von Karajana. A już w kwietniu czeka nas 
nadzwyczajny koncert wielkiej gwiazdy pianistyki, 
triumfatorki Konkursu Chopinowskiego w 2010 roku, 
Julianny Awdiejewej.

 FILHARMONIA ŚLĄSKA w Katowicach FILHARMONIA ŚLĄSKA w Katowicach

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

Felixa Mendelssohna, Karola Lipińskiego 
i Modesta Musorgskiego spotkamy dwóch 
wirtuozów: organów – Andrzeja Chorosiń-
skiego i skrzypiec – Konstantego Andrzeja 
Kulkę. Warto przypomnieć, że od lutowego 
organowego spotkania podczas koncertu 
przeprowadzana jest bezpośrednia trans-
misja z wnętrza organów. Na ekranie mo-
żemy się przyjrzeć, co dzieje się wewnątrz 
instrumentu, gdy wirtuoz na nim gra. To 
taka okołomuzyczna ciekawostka.

Zwiastunem Wielkanocy będzie 12 kwiet-
nia wielki koncert oratoryjny pod batutą 
znakomitego Marka Toporowskiego. Ślą-
ska Orkiestra Kameralna, sekcja instru-
mentów dętych i perkusji Orkiestry Symfo-
nicznej i  przygotowany przez Jarosława 
Wolanina Chór Filharmonii Śląskiej oraz 
Sylwia Olszyńska (sopran), Jakub Burzyń-
ski (kontratenor), Jingxing Tan (tenor) 
i  Paweł Kołodziej (bas) wykonają bodaj 
najpowszechniej znane i lubiane orato-
rium – Mesjasza Georga Friedricha Hän-
dla. Mistrz włożył w to dzieło cały swój 
geniusz i kunszt, dlatego chyba przyćmiło 
wszystkie inne jego kompozycje.

26 kwietnia po raz pierwszy w Filharmo-
nii Śląskiej wystąpi zwyciężczyni m.in. 
XVI  Międzynarodowego Konkursu Chopi-
nowskiego (2010), od którego rozpoczęła 
się jej wielka światowa kariera – Julianna 
Awdiejewa. Zagra u nas IV Koncert forte-
pianowy G-dur op. 58 Ludwiga van Beetho-
vena, który całkiem niedawno włączyła do 
swego stałego repertuaru. Katowice będą 
chyba drugim miejscem po Los Angeles, 

w którym artystka z tym utworem się 
zmierzy. A pisał niegdyś o niej „Financial 
Times”, że „pozwala muzyce oddychać”. 
I  rzeczywiście, Julianna Awdiejewa jest 
zawsze głęboko i bez reszty oddana samej 
muzyce. Artystka zjednuje sobie meloma-
nów nieodpartą uczciwością, dowcipem 
i osądem muzycznym, wyczarowując nie-
skazitelne połączenie klarowności, energii 
i elegancji. Symfonicy pod batutą Czesła-
wa Grabowskiego zagrają jeszcze w tym 
koncercie I Symfonię B-dur „Wiosenną” op. 
38 Roberta Schumanna.

W następnym miesiącu nie powinno się 
przegapić Majówki z Moniuszką, na którą 
przygotowano wiele różnorodnych pro-
pozycji na Rok Stanisława Moniuszki, 
ogłoszony z okazji 200. urodzin twórcy 
nie tylko naszej narodowej opery. 24 maja 
– kolejne muzyczne święto: dyrektor Fil-
harmonii Śląskiej w latach 1998–2018 
prof. Mirosław Jacek Błaszczyk symfo-
ników i  filharmoniczny chór poprowadzi 
w II Symfonii c-moll „Zmartwychwstanie” 
Gustava Mahlera. Solistkami będą Ewa 
Biegas (sopran) i  Agnieszka Makówka 
(mezzosopran). Jak pisał David Breckbill, 
„Symfonia »Zmartwychwstanie« to jedno 
z najbardziej inspirujących dzieł: przy-
stępne, poważne, pełne dramatyzmu i po-
ruszającego piękna. Jego urozmaicenie 
zawsze wydaje się ściśle związane z głę-
bokim przejściem od śmierci do nadziei”.

To tylko niektóre propozycje drugiego kwartału 
tego roku w Filharmonii Śląskiej, w której, jak 
zawsze, będzie się sporo interesującego działo.

Ciekawych koncertów będzie oczywiście 
więcej. 6 kwietnia w Filharmonii Konesera 
pojawi się Art Chamber Ensemble w skła-
dzie: Julita Przybylska-Nowak (fortepian), 
Tomasz Daroch (wiolonczela) i Jarosław 
Pietrzak (skrzypce). W ciekawym ich pro-
gramie usłyszymy: Hebrew Melody na 
skrzypce i fortepian op. 33 Josepha Achro-
na, sonatę na wiolonczelę solo Jerzego 
Fitelberga, syna Grzegorza, który kiedyś 
odwiedził jeden z katowickich konkursów 
dyrygentów imienia  ojca, sonatę na skrzyp-
ce i fortepian Joachima Mendelsona, Kol 
Nidrei op. 47 Maxa Brucha i  Trio fortepia-
nowe nr 2 Silent Voices Benjamina Leesa. 
Dzień później w kolejnym filharmonicznym 
wieczorze organowym w muzyce Johanna 
Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa, 

2/2019
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KINO KOSMOS
9 stycznia 2019 | środa | 18.30ANIMOWANE KINO GATUNKÓW – TOP 10
6 lutego 2019 | środa | 18.30JULIAN JÓZEF ANTONISZ: TEN PARANOICZNY ŚWIAT W SWYM PULSUJĄCYM ODBICIU(z udziałem córek artysty – Sabiną i Malwiną Antoniszczak)
6 marca 2019 | środa | 18.30HOBBY ANIMACJA: KINO DANIELA SZCZECHURY

3 kwietnia 2019 | środa | 18.30ŚNIONE FILMY PIOTRA DUMAŁY (z udziałem artysty)
8 maja 2019 | środa | 18.30KINO-OLO, CZYLI ALEXANDER SROCZYŃSKI SHOW

29 maja 2019 | środa | 18.30MŁODA POLSKA ANIMACJA – TOP 10

ANIMA W KOSMOSIE
HISTORIA POLSKIEJ ANIMACJI

kino Kosmos, Katowice | Bilety: 14 zł i 12 zł

Wybitny znawca polskiej animacji Je-
rzy Armata  co miesiąc zabiera wi-

dzów w wielką podróż po historii polskiej 
animacji. Polska animacja to uznana 
marka na całym świecie, czego najbar-
dziej spektakularnym dowodem są osca-
rowe statuetki dla „Tanga” Zbigniewa 
Rybczyńskiego oraz polsko-brytyjskiego 
„Piotrusia i wilka” Suzie Templeton czy 
nominacje do tej zaszczytnej nagrody 
dla „Katedry” Tomasza Bagińskiego oraz 
polsko-brytyjskiego „Twojego Vincenta” 
Doroty Kobieli i Hugh Welchmana. „Ani-
ma w Kosmosie” to wieczory, podczas 
których najlepszym polskim filmom ani-
mowanym towarzyszyć będą spotkania 
z ich autorami. Gospodarzem cyklu jest 
Jerzy Armata, autor wielu książek po-
święconych animacji.

Każdy z seansów to trwające około 
trzech godzin spotkanie, gdzie Jerzy Ar-
mata konsekwentnie będzie przeprowa-

INSTYTUCJA FILMOWA SILESIA FILM

PROGRAM

3 kwietnia 2019 r. | ŚR | 18.30
ŚNIONE ŚWIATY PIOTRA DUMAŁY

8 maja 2019 r. | ŚR | 18.30
KINO OLO, czyli Alexander Sroczyński Show

29 maja 2019 r. | ŚR | 18.30
MŁODA POLSKA ANIMACJA

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA w Katowicach 

AKADEMIA KREATYWNEGO 
CZYTANIA BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ

Akademia Kreatywnego Czytania to nowy projekt 
śląskiej książnicy, w którym będzie mógł wziąć udział 
każdy mieszkaniec województwa śląskiego. 
A będzie się dużo działo! Szkolenia, warsztaty, 
spotkania z pisarzami, artystami, twórcami 
kultury i wiele innych wydarzeń przygotowujących 
do krytycznego odbioru literatury i świadomego 
uczestnictwa w kulturze.

więcej informacji 
 www.bs.katowice.pl

Wiosną w Strefie Otwartej Biblioteki 
Śląskiej odbędą się spotkania przy-

gotowane wspólnie ze studentami Szko-
ły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu 
Śląskiego. Pierwsze z nich poświęcone 
będzie stereotypom w literaturze, a dru-
gie przekładom „Harry’ego Pottera”. 
5 kwietnia o godzinie 17.00 będzie moż-
na uczestniczyć w promocji książki Pio-
tra Milewskiego „Islandia albo najzim-
niejsze lato od pięćdziesięciu lat”, którą 
poprowadzą Hubert Klimko-Dobrzaniecki 
i prof. Dariusz Rott. Z kolei 9 kwietnia 
wraz z Wydawnictwem Czarne zaprezen-
tujemy najnowszą książkę katowiczanki 
Weroniki Murek, której warsztat literacki 
i poczucie humoru zwróciły uwagę juro-
rów Nagrody im. Witolda Gombrowicza 
za debiut czy Nagrody Literackiej Nike. 
To wydarzenie z pewnością przekroczy 
ramy klasycznego spotkania autorskie-
go. Wiosną zostanie też uruchomiona 
plenerowa czytelnia. Będą się tutaj odby-
wały giełdy książek i komiksów, spotka-
nia autorskie i warsztaty organizowane 
wspólnie z Wydawnictwem Znak w ra-
mach projektu wsparcia bibliotek.

Od kwietnia do października zaproponu-
jemy cykl wykładów i warsztatów dla pra-
cowników śląskich bibliotek publicznych: 
Akademia Kreatywnego Czytania – szkole-
nia dla bibliotekarzy. Działanie uzyskało 
dofinansowanie Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w ramach progra-
mu Partnerstwo dla książki 2019. 

Zaplanowane spotkania poprowadzą spe-
cjaliści z zakresu psychologii, socjologii, 
kulturoznawstwa i biblioterapii. Uczest-
nicy poznają obraz psychologiczny oraz 
socjologiczny czytelników o specjalnych 
potrzebach, m.in. buntującego się nasto-
latka, obcokrajowca, osoby z zaburzenia-
mi psychicznymi czy ludzi, którzy znaleźli 
się w trudnej sytuacji życiowej. Zajęcia 
pomogą bibliotekarzom zrozumieć za-
chowania czytelników i wzmocnić własne 
poczucie kompetencji.

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

dzał lekcje historii polskiej animacji, ba-
zując na swojej wiedzy i ponad 40-letnim 
doświadczeniu w branży. Każdemu ze 
spotkań towarzyszyć będzie prezentacja 
kilkunastu krótkometrażowych animacji, 
a gośćmi będą artyści – legendarni twór-
cy animacji.

Organizatorem seansu jest Instytucja Fil-
mowa „Silesia Film” – instytucja kultury 
Samorządu Województwa Śląskiego. Do 
zadań Silesii Film należy prowadzenie 
pięciu kin studyjnych na terenie woje-
wództwa śląskiego (katowickich kin Ko-
smos, Światowid i kinoteatru Rialto oraz 
mieszących się w Żywcu kina Janosik 
i w Raciborzu kina Bałtyk), a także wspie-
ranie produkcji filmowej (Silesia Film 
Commission) i archiwizacja kopii filmo-
wych (Filmoteka Śląska).
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do 28 kwietnia 2019 r.

OCZAMI MAXA STECKLA
wystawa „Z teki Maxa Steckla. Fotografie ze zbiorów Muzeum 

Górnośląskiego w Bytomiu”

kuratorzy: Mieczysław Dobkowski i dr Wojciech Moś

Wystawa obrazuje fragment bardzo bogatej twórczości 
niemieckiego artysty fotografa Karla-Ludwiga Maxa Stec-
kla. Prezentowane zdjęcia pochodzą z czasów I wojny 
światowej i przedstawiają spotkania cesarzy: austriackie-
go Karola i niemieckiego Wilhelma II oraz wyższych ofice-
rów obydwu armii w Pszczynie.

Max Steckel, pionier fotografii przemysłowej i przyrodniczej, 
przenosi nas w wyjątkową podróż w czasie. Dzięki niemu mo-
żemy podglądać nie tylko spotkania cesarzy Karola i Wilhelma II 
oraz wyższych oficerów obydwu armii w Pszczynie z czasów 
I wojny światowej, ale i doświadczyć świata fotografii retro. 
Max Steckel wykonywał portrety i zdjęcia grupowe oraz wyda-
wał pocztówki z widokami różnych obiektów, które sam foto-
grafował. W swym bogatym artystycznie życiu związany był 
z Królewską Hutą (Chorzowem), Zabrzem i Gliwicami.

Doskonałym uzupełnieniem wystawy jest publikacja „Z wojennej 
teki Maxa Steckla”. Na 76 stronach wydawnictwa zarówno miło-
śnicy historii, jak i fotografii retro odnajdą 35 zdjęć, w tym portre-
towe Maxa Steckla, poprzedzone wstępem Leszka Jodlińskiego 
(„Pytania o Maxa Steckla”) oraz opowieścią o życiu i dokonaniach 
autorstwa jednego z kuratorów wystawy, dr. Wojciecha Mosia.

do 28 kwietnia 2019 r.

KAZIMIERZ KUTZ 
W ROLI GŁÓWNEJ!
wystawa „Kazimierz Kutz. Życie między 

kadrami”

kurator: dr Joanna Lusek

Wystawa „Życie między kadrami”, którą moż-

na oglądać w Muzeum Górnośląskim, stawia 

w  centrum Kazimierza Kutza – wybitnego, 

uznanego reżysera, który obchodzić miał 

w  2019 roku swoje 90. urodziny. Wystawa 

podsumowuje jego bogaty dorobek fil-

mowy. Ekspozycja pozwala nakreślić obraz 

Mistrza na różnych etapach jego kariery, po-

cząwszy od współpracy z Andrzejem Wajdą 

i Jerzym Kawalerowiczem, przez filmy okre-

ślane mianem śląskiej trylogii, po produkcje 

powstałe w późnych latach 90. Na wystawie 

przedstawiamy unikatowe fotografie do-

kumentujące pracę reżysera na kilkunastu 

planach filmowych. Ekspozycję dopełniają 

fragmenty wywiadu rzeki z Mistrzem, filmu 

„I blisko, i daleko” (2018) w reżyserii Wojcie-

cha Sarnowicza.

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO w Zabrzu 

Publikacja to wysmakowane edytorsko 
i zaprojektowane z dbałością o detal 
wydawnictwo, charakteryzujące się 
chociażby takimi smaczkami jak druk 
na srebrze. A wszystko sygnowane na 
okładce autografem samego Maxa Steckla! 
Czeka w sklepach muzealnych (pl. Jana III 
Sobieskiego 2 i ul. Wojciecha Korfantego 34) 
oraz online w cenie 29 zł.

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

3 kwietnia Kopalnia Guido | KONCERT PATRYKA FILIPOWICZA
„Do Ciebie pieśnią wołam Panie” – w ramach Dni Papieskich

5 kwietnia Kopalnia Guido | WYPROMUJ SIĘ 
NA POZIOMIE koncert zespołu Cartel

10-11 kwietnia Kaplica św. Barbary, Kopalnia Guido | 
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

12 kwietnia Kopalnia Guido | WYPROMUJ SIĘ 
NA POZIOMIE koncert zespołu Covernostra

12 kwietnia Kaplica św. Barbary, Kopalnia Guido | DROGA 
KRZYŻOWA

14 kwietnia Łaźnia Łańcuszkowa | TEATRALNA 
NIEDZIELA spektakl „Teo, śląski dinozaur”

24–30 kwietnia Łaźnia Łańcuszkowa, Park 12C | XXVI 
TYDZIEŃ ZIEMI

27 kwietnia Łaźnia Łańcuszkowa | INDUSTRIA LIVE 
koncert plenerowy na rozpoczęcie sezonu

1–5 maja Park 12C | MAJÓWKA

9–12 maja Łaźnia Łańcuszkowa | MAY TANGO FESTIWAL

11 maja PKKL, Park 12C | POKŁADY KSIĄŻEK

18 maja Kopalnia Guido, Sztolnia, PKKL i Park 12C | 
NOC MUZEÓW

24 maja Kopalnia Guido | TURNIEJ SKATA

24 maja PKKL, Park 12C | FESTIWAL MYŚLENIA

27–31 maja PKKL, Park 12C | TYDZIEŃ DZIECKA

1–2 czerwca PKKL, Park 12C | DZIEŃ DZIECKA

7 czerwca Sztolnia | Konferencja EDU TRENDY

7 czerwca Park 12C, PTW | INDU ROZRUCH

8 czerwca Kopalnia Guido, Sztolnia, PKKL i Park 12C | 
INDUSTRIADA

10 czerwca Kopalnia Guido | FESTIWAL MIŁOSZA

30 czerwca | FESTIWAL ORKIESTR GÓRNICZYCH 
im. Edwarda Czernego

MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE w Bytomiu 

zdjęcia wykonał W. Szołtys
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czas trwania festiwalu
30 marca–22 kwietnia

FESTIWAL „ŚLŌNSKI SZWŌNG”, czyli regionalny rozbieg przed wiosną!
Wiosna to czas przebudzenia i powrotu do życia po zimowej stagnacji. 
Pora przypomnieć to, co intryguje, jest twórcze i głęboko zakorzenione 
w historii regionu. Szwōng to rozbieg przed kolejnymi wyzwaniami i dzia-
łanie wykonane z impetem, rozmachem, to początek, ale osadzony w lo-
kalnym doświadczeniu, w tradycji. Przyjdź i czerp inspirację! Przed nami 
już druga odsłona wyjątkowego wiosennego etnomuzealnego festiwalu. 
To pierwsze tego rodzaju zakrojone na tak szeroką skalę przedsięwzięcie 
będące swoistym świętem Górnego Śląska i mające na celu zapoznanie 
z barwną, ale i w ostatnim czasie coraz modniejszą kulturą i tradycją regio-
nu, zarówno w warstwie etnograficznej, wizualnej, jak i muzycznej.
Przez prawie miesiąc będziemy ponownie rozmawiali o kulturze regio-
nu, o tym, co nowego i gryfnego pojawia się w okolicy. Przed nami dwa-
dzieścia wydarzeń i okazja do  uczestniczenia w  koncertach, wystawach 
(w tym 30., jubileuszowej odsłonie wystawy pokonkursowej „Górnośląskie 
kroszonki 2019”), kiermaszu etnograficznym, spacerach i licznych warsz-
tatach i zabawach rodzinnych.

wystawa 
„Beksiński. Lewczyński. 
Schlabs. Pokaz otwarty”

czas trwania wystawy
11 kwietnia–7 lipca 2019 r. 

kuratorki: 
H. Kisielewska (MG Bytom) 
M. Santarek (MN Wrocław)

FOTOGRAFICZNA KONTYNUACJA GLIWICKIEGO „POKAZU ZAMKNIĘTEGO”
W 2019 roku minie dokładnie 60 lat od eksperymentu, który zmienił pozycję 
polskiej fotografii, czyli słynnego gliwickiego „Pokazu zamkniętego” Zdzisła-
wa Beksińskiego, Jerzego Lewczyńskiego i Bronisława Schlabsa. Wystawa 
współorganizowana z Muzeum Narodowym we Wrocławiu stanowi prezenta-
cję fotograficznej twórczości artystów, którzy odcisnęli trwałe piętno w historii 
polskiej fotografii, i jest punktem wyjścia dla pytań o ich późniejszą twórczość, 
a także dla stawiania hipotez i diagnoz dotyczących korelacji między fotogra-
fią i sztukami plastycznymi. Składać się na nią będzie blisko 80 fotografii.
Beksiński, Lewczyński i Schlabs w latach 1957–1961 tworzyli nieformalne 
ugrupowanie artystyczne, którego celem było propagowanie własnej twór-
czości fotograficznej. Mimo zasadniczych różnic w sposobie postrzegania 
otaczającej rzeczywistości kierowała nimi wspólna idea oparta na chęci 
eksperymentowania.
Zdzisław Beksiński, zanim całkowicie poświęcił się malarstwu, stworzył 
wiele znaczących prac fotograficznych przepojonych atmosferą surreali-
zmu wzmocnionego częstokroć sporą dozą ekspresji. Bronisław Schlabs 
świetnie odnalazł się w roli eksperymentatora poddającego tradycyjną 
fotografię niezwykłym metamorfozom. Dał się także poznać jako spraw-
ny animator wydarzeń kulturalnych, w tym jako pomysłodawca „Pokazu 
zamkniętego” z 1959 roku. Z kolei Jerzy Lewczyński, jako jeden z niewielu 
fotografików na świecie, opracował własną koncepcję artystyczną nazwa-
ną przez niego samego „archeologią fotografii”. Spośród całej trójki tylko 
on pozostał wierny fotografii do końca, stwierdzając w jednym z ostatnich 
wywiadów: „Zamieniłem życie na fotografię”.

cykl „Re-wizje. Polska 
sztuka współczesna 
ze zbiorów Muzeum 
Górnośląskiego w Bytomiu”

czas trwania wystaw:

„Re-wizje 1”
21 lutego–19 maja 2019

„Re-wizje 2”
6 czerwca–8 września 2019

„Re-wizje 3”
19 września–29 grudnia 2019

kuratorka: Urszula Mikoś

RE-WIZJE, czyli POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA widziana na nowo
Wystawa „Manewry”, którą można oglądać w Muzeum Górnośląskim do 
19 maja 2019 roku, rozpoczęła tegoroczny cykl „Rewizji”, czyli pokazów prac 
z kolekcji sztuki po 1945 roku w interpretacji współczesnych artystek i arty-
stów. Dwójka z nich, Karol Gawroński i Joanna Rzepka-Dziedzic, odczytała 
na nowo kilkanaście prac wybranych przez kuratorkę z magazynów Działu 
Sztuki Muzeum Górnośląskiego. Odnieśli się oni do przeszłości, filtrując ją 
przez teraźniejszość. Temat interpretacji: I Wystawa Sztuki Nowoczesnej 
w Krakowie (1948/1949).
Wówczas u boku Marii Jaremy, Tadeusza Kantora, Jonasza Sterna, Erny 
Rosenstein czy Jadwigi Maziarskiej, których zobaczyć można także na „Re-
wizjach 1″, swoje prace prezentowali m.in. Jerzy Nowosielski, Alfred Leni-
ca, Janina Kraupe czy Marian Bogusz. A wśród licznych obrazów odnaleźć 
można było także surrealistyczne fotomontaże Fortunaty Obrąpalskiej oraz 
niezwykle plastyczne fotografie Zbigniewa Dłubaka. 
Dzisiaj ówczesne prace i postulaty zyskują nowy wymiar w aranżacji spe-
cjalnie przygotowanej przez współczesnych. Artystów tworzących obecnie 
i powojennych rewolucjonistów sztuki łączy nie tylko wspólna przestrzeń w 
muzeum, wizja rzeczywistości czy też podobna kreska, lecz także stan umy-
słów. Zarówno jedni, jak i drudzy walczą o wolność ekspresji artystycznej, 
choć dzieli ich prawie 70 lat. Interesują ich także sytuacja polityczna, na-
stroje społeczne i atmosfera panująca w kraju. Tytuł „Manewry” nawiązuje 
właśnie do nieustannej buntowniczej natury sztuki, permanentnej gotowo-
ści do walki z zakazami i nakazami, ale też do chęci przekraczania granic 
narzucanych przez krytyków, polityków czy nawet kuratorów.
Celem cyklicznych pokazów „Rewizji” jest z jednej strony prezentacja kolekcji 
sztuki nowoczesnej ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego i przybliżenie zwiedzają-
cym ciekawych zagadnień z historii sztuki, a z drugiej – swego rodzaju gra obiek-
tów historycznych z teraźniejszością i aktualnym spojrzeniem żyjącego artysty.
Trzy pierwsze cykle prezentowane w 2019 roku dotyczyć będą kolejno: sztuki 
zaraz po II wojnie światowej („Manewry”), działalności artystycznej wokół Ar-
senału ’55 („Strategie obronności”) oraz związków twórczych na trasie Kato-
wice – Warszawa w latach 60. XX wieku („Katowice – Warszawa –Katowice”).

wystawa 
„Z miłości do… sztuka 
nieprofesjonalna ze zbiorów 
Muzeum Górnośląskiego 
w Bytomiu”

czas trwania wystawy
23 maja–28 lipca 2019 r.

kuratorka: Urszula Batko

Z MIŁOŚCI DO SZTUKI NIEPROFESJONALNEJ
Wystawa „Z miłości do… sztuka nieprofesjonalna ze zbiorów Muzeum Górno-
śląskiego w Bytomiu”, którą będzie można oglądać od 23 maja 2019 roku, to 
piąta wystawa prezentująca śląską sztukę nieprofesjonalną pochodzącą ze 
zbiorów Działu Etnografii Muzeum Górnośląskiego. Mówi się, że sztuka naiw-
na jest tworzona z potrzeby serca, dlatego w tym roku podejmujemy tematykę 
związaną z miłością. Hasło przewodnie ekspozycji prezentowane jest w wielu 
odsłonach, jak np. miłość matki do dziecka, mężczyzny do kobiety, do Boga, 
do ojczyzny, do sztuki, pracy. Pozwala to na ukazanie różnorodności technik 
oraz problemów, jakie podejmowali artyści w minionym wieku.

MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE w Bytomiu MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE w Bytomiu 

Muzeum Górnośląskie | ul. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom 2/2019
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więcej informacji 
www.muzeumgpe-chorzow.pl

44

WYSTAWA CZASOWA

SMARTFON W KORONCE
OBLICZA KORONKI KLOCKOWEJ 
7 marca–31 sierpnia 2019 r.

Ekspozycja o tematyce rękodzielniczej 
związanej z najstarszą techniką 
koronczarską – koronką klockową. 
Wystawa obejmować będzie zbiory 
koronki śląskiej (m.in. Katowice, Cieszyn) 
oraz elementy zbiorów małopolskiej 
koronki klockowej (Kraków) w ujęciu 
tradycyjnym oraz nowoczesnym.
Podczas wystawy zobaczyć będzie 
można m.in. przykłady architektury 
śląskiej ujęte w formie koronki, 
koronkową biżuterię, dawne formy 
strojów ozdobionych koronką klockową 
oraz stroje współczesne, stworzone 
specjalnie na wystawę z użyciem 
koronki klockowej. Celem wystawy 
jest podkreślenie żywotności koronki 
klockowej na Śląsku, która jako 
technika została wyparta na terenach 
województwa śląskiego przez koronkę 
szydełkową, a także udzielenie wsparcia 
twórczyniom Śląskiego Koła Koronki 
Klockowej z Katowic.

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

MUZEUM GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY w Chorzowie MUZEUM GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY w Chorzowie

2/2019

26 maja | DZIEŃ MATKI W SKANSENIE NA FEST
Impreza organizowana we współpracy z Radiem 
Fest. Koncerty, konkursy i zabawy. Znakomita okazja 
do spotkania dla całych rodzin. 

1–2 czerwca | Z ORĘŻEM PRZEZ WIEKI
Impreza organizowana przez Miasto Chorzów w ramach 
„Dni Chorzowa”. Turnieje rycerskie, pokazy, inscenizacje. 
Prawdziwe święto nie tylko dla miłośników historii. 

10 czerwca | DZIEŃ DZIECKA, CZYLI ZABAWY 
NA WIEJSKIM PODWÓRKU
Występy dziecięcych zespołów, zabawy i gry wiejskie. 
Opowieści o życiu wiejskich dzieci, ich codziennych 
obowiązkach i rozrywkach. 

16 czerwca | ŚLĄSKIE ŚWIĘTO ROWERZYSTY
Zlot grup rowerowych Metropolii. Promowanie roweru 
jako ekologicznego i zdrowego środka komunikacji, 
rekreacji, turystyki i sportu. 

22 czerwca | GÓRNOŚLĄSKIE PREZENTACJE 
CHÓRÓW I ORKIESTR
Tradycyjne pieśni chóralne i dźwięki orkiestr dętych 
w urokliwej scenerii skansenu. 
Organizatorem jest Zarząd Okręgu Chorzowsko-
-Świętochłowickiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. 

23 czerwca | NA ŚWIĘTEGO JANA
Święto ognia, wody i ziół. Sobótkowa zabawa 
w najkrótszą noc w roku i prezentacja właściwych dla 
tego święta zwyczajów, m.in. rozpalania ognisk, szukania 
kwiatu paproci i puszczania wianków na wodzie. 

29 czerwca | OBCHODY ROCZNICOWE 
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
Impreza upamiętniająca powstania śląskie. 

IMPREZY PLENEROWE | 2019

14 kwietnia | WIELKANOC NA ŚLĄSKU
Prezentacja zwyczajów wiosennych i wielkanocnych. 
Warsztaty: wykonywania palm wielkanocnych, zdobienia 
jajek metodą batikową, tworzenia ozdób. 
Konkurs na najpiękniejszą marzannę. Prelekcje związane 
z tradycjami Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych. 
Dla najmłodszych „szukanie zajączka”. 
Kuchnia świąteczna.

28 kwietnia | BIEG „OKO W OKO Z RAKIEM”
II edycja Biegu Charytatywnego organizowanego 
przez Fundację „Oko w Oko z Rakiem”. Celem imprezy 
jest profilaktyka nowotworowa, promocja zdrowego 
odżywiania, zachęcanie do aktywności fizycznej. 
W programie m.in.: bieg na 5 i 10 kilometrów, warsztaty 
kulinarne, gry i zabawy, występy artystyczne. 

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

12 maja | DZIEŃ RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA
Prezentacja rzemiosł, m.in. garncarstwa, wikliniarstwa, 
tkactwa, snycerstwa, szewstwa, kowalstwa. Pokazy 
dawnych prac domowych, m.in. prania na tarze czy 
maglowania. Wszystkiego można dotknąć i poczuć 
tradycję na własnej skórze.

18 maja | NOC MUZEÓW
Motywem przewodnim Nocy Muzeów będzie 
„Zmierzch na wsi”. Goście przeniosą się w magiczny 
świat śląskich podań. 

Muzeum GPE 
zaprasza

zd
jęc

ia
 w

yk
on

ał
 A

. M
iko

sz



46 47

Z CYKLU STARE KINO 
W STARYM ZAMKU

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

Krótka historia filmu polskiego dedyko-
wana 100. rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. Spotkanie prowadzi 
Stanisław Janicki. 

9 kwietnia 2019 r. | 17.00
W programie: „Rejs”, 1970, reż. Marek 
Piwowski, „Sól ziemi czarnej”, 1970, reż. 
Kazimierz Kutz,  „Sami swoi”, 1967, reż. 
Marek Piwowski

14 maja 2019 r. 
W programie: „Matka Joanna od Anio-
łów”, 1961, reż. Jerzy Kawalerowicz, „Jak 
być kochaną”, 1963, reż. Wojciech Jerzy 
Has, „Rękopis znaleziony w Saragossie”, 
1965, reż. Wojciech Jerzy Has

11 czerwca 2019 r.
W programie: „Krzyżacy”, 1960, reż. Alek-
sander Ford, „Pan Wołodyjowski”, 1969, 
reż. Jerzy Hoffman, „Faraon”, 1966, reż. 
Jerzy Kawalerowicz, „Pan Tadeusz”, 
1999, reż. Andrzej Wajda.

2 kwietnia–30 czerwca 2019 r.

ZŁAP KONTAKT ZE SZTUKĄ

„Natura u Leona Wyczółkowskiego”. Prezentacja 
dwóch grafik: „Sosny z Połągi”, ok. 1908, sucha 
igła, odprysk, oraz „Stare sosny”, 1908, litografia

27 kwietnia 2019 r. | 12.00

DZIEŃ WOLNEJ SZTUKI
Zamek Książąt Sułkowskich
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej 
ul. Wzgórze 16, Bielsko-Biała 

Tematem tegorocznego Dnia Wolnej Sztuki 
jest „Miłość”. „Wokół Młodej Polski” to dodat-
kowe hasło naszego spotkania, podczas któ-
rego zastanowimy się nad miłością artystów 
do pejzażu. Punktem wyjścia będą graficzne 
ujęcia sosnowych zagajników autorstwa 
Leona Wyczółkowskiego, prezentowane 
w ramach projektu „Złap kontakt ze sztuką”. 
Dodatkowo zatrzymamy się przed następu-
jącymi eksponatami:

• Stanisław Czajkowski „Pejzaż 
z kapliczką”, 1908, olej na płótnie;

• Julian Fałat „Osiek – pejzaż zimowy”, 
1912, olej na tekturze;

• Stanisław Masłowski „Pejzaż 
z dziewanną”, pastel na papierze;

• Jan Stanisławski „Sad o poranku”, 
pastel na papierze;

• Henryk Uziembło „Widok z Prateru 
w Wiedniu”, 1900, pastel na papierze.

Prowadzenie Kinga Kawczak, wstęp wolny!

wernisaż: 26 kwietnia 2019 r. | 19.00

„AFTERIMAGES/POWIDOKI”

GRZEGORZ SZTWIERTNIA
Wystawa czynna: 27.04–23.06.2019 r.

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

Wystawa będzie pierwszą prezentacją naj-
nowszego cyklu „Polish Village series II/
Polskie miasteczka II”. Cykl ten oparty został 
na okupacyjnych rysunkach Władysława 
Strzemińskiego oraz polichromowanych 
drewnianych reliefach Franka Stelli „Polish 
Village series (1970–1974)”. Bielska prezen-
tacja składać się będzie z obrazów oraz do-
kumentacji przebiegu prac nad projektem. 
Ekspozycja zostanie wzbogacona o mniej-
sze realizacje tematycznie spójne z głów-
nym cyklem i przestrzenną realizację in situ.
Projekt „Polish Village series II/Polskie mia-
steczka II” jest dofinansowany przez MKiDN.
Grzegorz Sztwiertnia (ur. 1968, Cieszyn) jest 
jednym z najlepiej rozpoznawalnych współ-
czesnych polskich artystów wizualnych. 
Jego dorobek twórczy, opisywany wielokrot-
nie przez historyków sztuki, krytyków i kura-
torów, zawiera znaczące realizacje na kilku 
odrębnych polach artystycznych dyscyplin: 
malarstwa i rysunku, obiektu i instalacji 
przestrzennych, wideo i nowych mediów. 

18 maja 2019 r. | 20.00–24.00

NOC MUZEÓW
Zamek Książąt Sułkowskich
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej 
ul. Wzgórze 16, Bielsko-Biała 

Bielskie muzeum po raz kolejny organizuje Noc Muzeów, pełną wra-
żeń i dodatkowych atrakcji dla zwiedzających.

31 maja 2019 r. 

FESTIWAL MUZYKI CROSSOVER
Zamek Książąt Sułkowskich
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej 
ul. Wzgórze 16, Bielsko-Biała 

Festiwal poświęcony muzyce łączącej wiele stylistyk, wychodzącej 
poza granice jednego gatunku, a także zawierającej różne formy 
sztuki. Pomysłodawcami festiwalu są pochodzący z Bielska-Białej 
muzycy tria The ThreeX, którzy z pomocą gminy Bielsko-Biała, Biel-
skiego Centrum Kultury oraz Muzeum Historycznego w Bielsku-Bia-
łej organizują jego kolejną edycję. 

8 czerwca 2019 r. 

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

Industriada to doroczne Święto Szlaku Zabytków Techniki Wojewódz-
twa Śląskiego. Odbędzie się w sobotę 8 czerwca. Na uczestników 
będą czekały liczne atrakcje, m.in. zabawy, oprowadzania, wycieczki, 
prelekcje oraz warsztaty dla najmłodszych. 

czerwiec–sierpień 2019 r. 

NOTATKI Z PODRÓŻY
Fałatówka
ul. Juliana Fałata 34, Bystra 

Wystawa indywidualna akwareli Ryszarda Rogali, współzałożycie-
la i prezesa Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. Na ekspozycji 
zaprezentowane zostaną prace malowane w plenerach najpiękniej-
szych zakątków świata.

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

MUZEUM HISTORYCZNE w Bielsku-Białej

więcej informacji 
www.muzeum.bielsko.pl
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więcej informacji 
www.zamek-pszczyna.pl, www.stajnieksiazece.pl

MUZEUM ZAMKOWE w Pszczynie

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

26 kwietnia–30 listopada 2019 r.

KSIĄŻĘCY DWÓR W PSZCZYNIE 
W OBIEKTYWIE

Wozownia w Stajniach Książęcych
ul. Basztowa 6-8, Pszczyna

Na wystawie zaprezentowanych zostanie około 300 archi-
walnych fotografii z pierwszej połowy XX wieku, które złożą 
się na opowieść o życiu arystokratycznej posiadłości książąt 
von Pless z rodu Hochberg. Będzie można na nich zobaczyć 
zamek w Pszczynie i jego urządzone z przepychem wnętrza, 
park zamkowy, a także członków rodziny książęcej oraz ich 
gości. Istotna część wystawy skoncentruje się wokół tematu 
służby zamkowej i tego, co działo się za kuchennymi drzwia-
mi oraz na zapleczu gospodarczym dworu. Wystawa stanie 
się też okazją do pokazania zdjęć malowniczego zameczku 
myśliwskiego Promnice nad Jeziorem Paprocańskim. Część 
z nich przybliży słynne polowania na żubry czy jelenie odby-
wające się w lasach pszczyńskich z udziałem arystokratycz-
nych gości, w tym cesarza niemieckiego Wilhelma II czy Elż-
biety i Romana Potockich z Łańcuta. Widzowie będą mogli 
ponadto zobaczyć pełne kolorytu sceny rodzajowe upamięt-
niające mieszkańców Pszczyny i okolic. 
Prócz fotografii na wystawie znajdą się oryginalne przedmio-
ty z dawnego wyposażenia zamku w Pszczynie i zameczku 
Promnice, takie jak meble ogrodowe, kafle z kuchni zamko-
wej i zydle, a także karty menu czy zamawiane u londyńskich 
i berlińskich krawców liberie lokajów.
kurator: Sylwia Smolarek-Grzegorczyk

6 kwietnia–9 czerwca 2019 r. 

MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ 

EWA I MACIEJ BERBEKA

Młyn w Stajniach Książęcych,
ul. Basztowa 6-8, Pszczyna

Wystawa prezentuje fotografie z wypraw wy-
sokogórskich wybitnego himalaisty i artysty 
Macieja Berbeki oraz inspirowane wypra-
wami obrazy, kolaże i sztandary jego żony 
– Ewy Dyakowskiej-Berbeki. W kolażach ar-
tystka wykorzystuje fragmenty listów, zdjęć, 
kartek pocztowych wysyłanych przez męża. 
Ekspozycja zaaranżowana została przez 
syna Macieja i Ewy Berbeków, Stanisława. 
Wystawa realizowana jest w ramach festi-
walu Pszczyńskie Spotkania z Przygodą.
Aranżacja: Staszek Berbeka
Współpraca: Dominika Sulińska

Od kilku lat zwiedzający mogą podziwiać użytkowane 
przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie odrestaurowane 
Stajnie Książęce należące niegdyś do kompleksu 
zamkowego. W ich skład, prócz powstałych w XIX wieku 
stajni, wchodzą także pochodząca z tego samego okresu 
wozownia, młyn oraz garaże z początku XX wieku. 
Dziś mieszczą się w nich m.in. wystawy stałe i czasowe.

Z cyklu „W drodze” Ewa Dyakowska-Berbeka

fot. Klatka schodowa w zamku w Pszczynie – widok z korytarza I piętra, 1915 r.
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30 marca–28 lipca 2019 r.

BLISKIE, LECZ Z DALEKIEGO ŚWIATA
HISTORIA UDOMOWIENIA SSAKÓW

Muzeum Śląskie | Łaźnia
Kurator: Renata Abłamowicz

Proces udomowienia ssaków rozpoczął się 
około 40 tysięcy lat temu, kiedy człowiek 
podjął pierwsze próby oswojenia wilka – 
przodka dzisiejszego psa. Dzięki wystawie 
poznajemy pochodzenie zwierząt domo-
wych, dowiadujemy się kiedy, gdzie i w jaki 
sposób nastąpiło ich udomowienie i jak 
dotarły do Europy. Spośród 5500 gatunków 
człowiek zdołał udomowić zaledwie dzie-
więtnaście. W grupie prezentowanych eks-
ponatów znajdują się elementy szkieletów 
zwierzęcych, wyroby z kości, skóry, naczy-
nia i figurki pochodzące sprzed setek i tysię-
cy lat, posiadające znaczenie gospodarcze, 
kultowe, ale i łączące się ze sztuką czy roz-
rywką. Wystawa daje możliwości poznania 
pracy archeozoologów badających zwierzę-
ce szczątki kostne pochodzące z wykopa-
lisk archeologicznych oraz stosowanych 
przez nich technik. Jest to pierwsza tego 
rodzaju wystawa w historii muzealnictwa 
i  wystawiennictwa w  Polsce, której towa-
rzyszy popularnonaukowa publikacja.

9 lutego–28 lipca 2019 r.

TERESA MURAK. JESTEM
Muzeum Śląskie | Galeria jednego dzieła
Kurator: Andrzej Holeczko-Kiehl

„Jestem” to autorskie spojrzenie na Śląsk 
i  jego tożsamości. Krzyż zbudowany z jede-
nastu elementów wykonanych ze stali, pokry-
ty węglem kamiennym wydobytym z kopalni 
Halemba w Rudzie Śląskiej, to obraz sfery du-
cha, sacrum w śląskiej rzeczywistości. Two-
rzywa, z których powstał, odzwierciedlają to, 
co stało się źródłem prosperity, dynamizmu, 
zasobności lokalnej społeczności, ale i prze-
kleństwem tej ziemi, powodem degradacji.

Opisywanie tożsamości językiem dzieła sztu-
ki to kwestie często podejmowane przez Tere-
sę Murak. Człowiek, natura, materiał i symbol 
są w jej twórczości równie ważne. W katowic-
kim dziele integruje je fizyczny wymiar – 70 
centymetrów grubości krzyża – tożsamy ze 
średnim rocznym przyrostem drzewa. Autor-
ka łączy w ten sposób przestrzeń matema-
tyczną, natury i wiary w jedność obrazowaną 
przez symbol krzyża. Ważny jest również 
okres prezentacji dzieła – między zimą a la-
tem, w czasie Wielkiego Postu i Wielkanocy.

Muzeum Śląskie | ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice
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MUZEUM ŚLĄSKIE w Katowicach

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

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

GALERIA SZTUKI POLSKIEJ PO 1945
Galeria została zaprojektowana z myślą o kontynuacji 
Galerii Malarstwa Polskiego 1800–1945 i zamiarem 
zasygnalizowania istotnych zjawisk w dziejach sztuki 
powojennej. Jednocześnie kierowaliśmy się potrzebą 
zaakcentowania wybranych aspektów działalności 
artystycznej tego okresu oraz podkreślenia ich bo-
gactwa, różnorodności i symultaniczności występo-
wania. Poszczególne sekwencje ekspozycji, zacho-
wując częściowo układ chronologiczny, uwzględniają 
wiodące kierunki dialogujące z rodzimą tradycją oraz 
europejską nowoczesnością. Przede wszystkim na 
styku z Galerią Malarstwa Polskiego 1800–1945, 
gdzie prezentujemy dzieła polskiej sztuki powojennej, 
otwierającej się na nurty żywotne w sztuce zachod-
nioeuropejskiej (Alfred Lenica, Zdzisław Stanek, Tade-
usz Kantor).
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E GALERIA PLASTYKI NIEPROFESJONALNEJ

Wystawa ukazuje specyfikę plastyki nieprofesjonalnej na 
Górnym Śląsku. Twórczość ta jak żadna inna wiąże się z 
życiem i bezpośrednimi doświadczeniami artysty, który 
opisuje swoje otoczenie, pracę, relacje z najbliższymi, 
sięgając do podań i wspomnień. Nic zatem dziwnego, że 
śląscy twórcy poruszali tematy specyficzne dla swojego 
regionu. Konstrukcja wystawy osnuta jest wokół metafo-
ry kopalni jako połączenia trzech najbardziej istotnych dla 
śląskiej tradycji obszarów symbolicznych. Szyb kopalniany 
wraz z wieżą wyciągową spinają bowiem strefę podziem-
ną, związaną z aspektem pracy,  powierzchnię, na której 
toczy się życie społeczne, oraz niebo, reprezentujące du-
chowość. Sfery te odzwierciedlają tradycyjną śląską triadę 
aksjologiczną, na którą składają się Bóg, praca i rodzina. 

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

LABORATORIUM PRZESTRZENI TEATRALNYCH. 
PRZESZŁOŚĆ W TERAŹNIEJSZOŚCI

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

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

2/2019



52 532/2019

WIOSNA W OPERZE ŚLĄSKIEJ 
W BYTOMIU BĘDZIE GORĄCA! 
Międzynarodowy konkurs wokalistyki operowej, 
premiera baletowa, najpiękniejsze opery i spektakl 
plenerowy. Kwiecień, maj i czerwiec w Operze Śląskiej 
w Bytomiu zapowiada się niezwykle różnorodnie. 
Propozycje repertuarowe powinny przypaść do gustu 
melomanom w każdym wieku.
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OPERA ŚLĄSKA w Bytomiu

balet i orkiestra Opery Śląskiej wystąpią pod 
dyrekcją Tadeusza Kozłowskiego. 

Przez cały tydzień, od 1 do 7 kwietnia, zapla-
nowane zostały przesłuchania uczestników 
konkursu. To wyjątkowa okazja, aby zoba-
czyć na scenie solistów z całego świata, 
prezentujących bogaty operowy repertuar.  
Przesłuchania będą otwarte dla publiczno-
ści. Pierwszy etap zaplanowano w Akade-
mii Muzycznej w Katowicach, drugi i trzeci 
odbędą się w Operze Śląskiej. Koncert fina-
łowy z udziałem laureatów – 7 kwietnia. 

W kwietniu na deskach Opery Śląskiej bę-
dzie okazja zobaczyć premierę baletową. 
„Don Kichot” – balet w czterech aktach 
– zostanie zaprezentowany 26 kwietnia. 
Libretto: Marius Petipa według powie-
ści Miguela Cervantesa, muzyka: Ludwig 
A. Minkus. Twórcą inscenizacji i choreogra-
fii jest Henryk Konwiński. Ubogi cyrulik Ba-
silio kocha piękną  Kitri, która ma bogatego 
zalotnika i… surowego ojca.  Basilio liczy, 
że uda mu się zdobyć fortunę i zaskarbić 
łaski ojca ukochanej. Tymczasem Don Ki-
chot i jego sługa Sancho Pansa wędrują 
przez Hiszpanię. W jednym z miasteczek 
spotykają wspomnianą parę zakochanych. 
Don Kichot, błędny rycerz ratujący świat, 
chce im oczywiście pomóc. W balecie 
mamy prezentację tańca klasycznego na 
najwyższym technicznym poziomie. Nie 
brakuje tu także tańców charakterystycz-
nych: cygańskich czy hiszpańskich, jak fan-
dango, seguidilla czy bolero. Balet również 
27 kwietnia oraz w repertuarze majowym. 

13 kwietnia Opera Śląska zaprosi widzów na 
spektakl teatralno-muzyczny w reżyserii Micha-
ła Znanieckiego „Czekając na Chopina”, który 
odzwierciedla nastrój salonowych spotkań mu-
zycznych, gdzie nie brakuje zabaw z publiczno-
ścią, wspólnego śpiewania i współprzeżywania. 

Bohaterkami są uczennice, które rozma-
wiają na temat mistrza, wymieniają uwagi 
i komentarze dotyczące jego metody pracy 
i kompozycji. Wykonują niektóre pieśni i pio-
snki, które Chopin skomponował specjalnie 
dla nich podczas różnych sytuacji towa-
rzyskich. George Sand analizuje kompo-
zytorski kunszt utworów Chopina, a  wzru-
szające wspomnienia Delfiny Potockiej są 
pretekstem do przedstawienia niektórych 
utworów mistrza fortepianu. Te nieznane 
rysy postaci Fryderyka Chopina i  jeszcze 
mniej znane utwory muzyczne tworzą sza-
radę muzyki, słowa, myśli i uczuć. Dopiero 
w finale dowiedzieć się można, że była to po 
prostu gra salonowa wymyślona przez Geo-
rge Sand, która zbiera materiały do nowej 
powieści. Czy Chopin się pojawi? 

Dzień później, 14 kwietnia, uwielbiana przez 
publiczność historia najbardziej romantycz-
nych kochanków z Werony – opera „Romeo 
i Julia” Charles’a Gounoda. Spektakl został 
nagrodzony trzema Złotymi Maskami – jako 
Przedstawienie Roku 2017, w kategorii „rola 
wokalno-aktorska” dla Andrzeja Lamperta 
za rolę Romea i za scenografię dla Luigiego 
Scoglia. Opera ta zostanie zaprezentowana 

także w maju, podczas 26. Bydgoskiego Fe-
stiwalu Operowego w Operze Nova.

Również w maju na deski bytomskiego teatru 
wróci „Tosca”. Historia tragicznej miłości śpie-
waczki Toski i malarza Cavaradossiego, którzy 
stają się ofiarami gry prowadzonej przez szefa 
tajnej policji Scarpię, jest  jednym z najpopular-
niejszych dzieł Giacoma Pucciniego.

Czerwiec to miesiąc, który Opera Śląska 
w  szczególności poświęci obchodom Roku 
Moniuszkowskiego. W Wejherowie widzowie 
będą mogli zobaczyć operę „Straszny dwór” 
w wykonaniu bytomskich artystów. Natomiast 
14 czerwca w Bytomiu wielkie widowisko 
plenerowe – opera „Flis”. Data nie jest przy-
padkowa – Stanisław Moniuszko zajmuje 
szczególne miejsce w historii Opery Ślą-
skiej. Dziełem tego twórcy – „Halką” – Opera 
Śląska rozpoczęła działalność 14 czerwca 
1945 roku. „Flis” zostanie poprzedzony happe-
ningiem – świętem ulicy oraz dwoma kame-
ralnymi przedstawieniami nawiązującymi do 
tej opery, a skierowanymi przede wszystkim 
do dzieci i młodzieży. Niespodzianek zwią-
zanych z obchodami 200.  rocznicy urodzin 
polskiego kompozytora będzie dużo więcej! 

31 marca opera „Aida” Giuseppe Verdiego 
zainauguruje IV Międzynarodowy Konkurs 
Wokalistyki Operowej im. Adama Didura. 
To wzruszająca historia o  miłości, zdra-
dzie, namiętności i zemście, rozgrywająca 
się w starożytnym Egipcie. Aida, niewolnica 
etiopska, jest zakochana z wzajemnością 
w Radamasie, egipskim wodzu. Kiedy zosta-
je on dowódcą wyprawy wojennej przeciw 
Etiopii, Aida jest zrozpaczona. Wie, że zwy-
cięstwo ukochanego oznacza klęskę jej ro-
daków. Amneris, córka faraona, również ko-
cha młodego żołnierza i usiłuje zdobyć jego 
uczucia. Aida pod wpływem namowy ojca 
uzyskuje od ukochanego informacje o  pla-
nach armii egipskiej. Zdrada wychodzi na 
jaw i Radames zostaje skazany na śmierć… 

W tej operze znajdziemy wszystko: miłość 
w różnych odcieniach, walkę o kraj, tęsknotę, 
zdradę i powiew historii. Ale nad wszystkim 
jest muzyka. Treść tylko doskonale ją podkre-
śla. Chociaż to fabuła była pierwsza – stwo-
rzył ją francuski egiptolog Auguste Mariette. 
W obsadzie znakomici artyści Opery Śląskiej, 
a także Anna Patrys (Aida), Małgorzata Wa-
lewska (Amneris), Andrzej Dobber (Amona-
stro),  Luis Chapa (Radames). Soliści, chór, 
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Adam Kowalski – zastępca 
dDyrektora Regionalnego 
Instytutu Kultury w Katowicach

Piotr Rygus – pracuje w Centrum 
Dziedzictwa Regionalnego 
Instytutu Kultury w Katowicach

Hasło „park kulturowy” może 
wywoływać u odbiorcy nie-

wertującego na co dzień słowni-
ka pojęć z zakresu dziedzictwa 
kulturowego lekką konsternację. 
Słowo „park” stanowi w tym poję-
ciu niewątpliwą zmyłkę. Słysząc 
je, wyobrażamy sobie po prostu 
uporządkowany zielony teren. 
Przed oczami pojawia się nam 
obraz Świerklańca, najbliższego 
nam parku miejskiego, do którego 
chodzimy na spacery z dziećmi, 
lub Parku Śląskiego. Ten ostatni 
jest przykładem o tyle adekwat-
nym, że ze względu na swoją 
dawną nazwę (Wojewódzki Park 
Kultury i Wypoczynku) wydaje się 
być najbardziej podatnym na sko-
jarzenie z parkiem kulturowym. 
Park kulturowy, park kultury… 
Prawdopodobnie teren zielony, 
na którym organizowane są im-
prezy i wydarzenia kulturalne. Nie 
w tym jednak rzecz. Czym zatem 
jest park kulturowy?  Sprawa jest 
poważna, bo mamy do czynienia 
z formą ochrony krajobrazu kul-
turowego zapisaną w Ustawie 
o  Ochronie Zabytków. Tu jednak 
sprawa się komplikuje, bo poja-
wia się następne pojęcie wyma-
gające wyjaśnienia i zrozumienia, 
mianowicie „krajobraz kulturowy”, 
którego współczynnikiem nie jest 

bynajmniej liczba instytucji kultu-
ry i wydarzeń kulturalnych w kra-
jobrazie naszego miasta. 

Żyjemy w świecie, który ofiarowała 
nam natura – ukształtowanie te-
renu, jego morfologia, rodzaj gleb 
i występujących na nich roślin, 
zasoby wodne, lasy to przestrzeń, 
którą zastaliśmy. Działalność 
człowieka zawsze odciska piętno 
na krajobrazie, ale i z niego wyni-
ka. Niezależnie, czy mamy do czy-
nienia z krajobrazem rolniczym, 
czy przemysłowym, dostrzegamy 
współistnienie środowiska przy-
rodniczego i kulturowego. Skala 
ludzkiej ingerencji w krajobraz 
ma zatem szeroki charakter – od 
względnej synergii po dominację 
czynnika ludzkiego w krajobrazie 
sztucznym. Krajobraz poprzemy-
słowy, który dotyczy wielu miejsc 
naszego regionu, jest niewątpliwie 
jego wyróżnikiem. Powstał w wy-
niku niezwykle dynamicznych 
zmian wywołanych eksploatacją 
zasobów naturalnych i do dziś 
ulega przekształceniom. Dobrym 
przykładem są hałdy czy dawne 
wyrobiska, które przy odpowied-
nim zarządzaniu mogą wnieść 
w  krajobraz zdegradowany zu-
pełnie nową, pozytywną wartość. 
Narzędzie pod nazwą „park kultu-

rowy” powstało właśnie po to, aby 
chronić krajobraz kulturowy oraz, 
cytując ustawę, zachować wyróż-
niające się krajobrazowo tereny 
z  zabytkami nieruchomymi cha-
rakterystycznymi dla miejscowej 
tradycji budowlanej i osadniczej. 

Ruda, najstarsza dzielnica Rudy 
Śląskiej, w której Regionalny Insty-
tut Kultury na mocy porozumienia 
z 2018 roku pomiędzy Zarządem 
Województwa a Urzędem Miasta 
w Rudzie Śląskiej prowadzi dzia-
łania zmierzające do powołania 
parku kulturowego, niewątpliwe 
spełnia opisane w ustawie kryte-
ria. Jest to bowiem miejscowość, 
w  której do dziś zachowały się 
ślady krajobrazów z niemalże 
wszystkich faz jej rozwoju – od 
średniowiecznej osady rolniczej, 
na terenie której występowało 
również górnictwo rud, przez wieś 
robotniczą, rozwijającą się gwał-
townie pod wpływem górnictwa 
węgla, hutnictwa cynku i żelaza, 
po samorządną miejscowość 
o  cechach miejskich. Odnajduje-
my tu więc średniowieczny wrze-
cionowaty układ wsi z reliktami 
układu dawnych pól uprawnych, 
wzgórze z zabudowaniami daw-
nego „zamku”, później dworu i fol-
warku, dawne wyrobiska górnicze 
i szyby (pozostałe po kopalni 
Brandenburg, najstarszej kopalni 
węgla kamiennego wizytowanej 
osobiście przez samego Johanna 
Wolfganga Goethego) i pocynko-
we (związane z działalnością na-
zywanej wówczas ósmym cudem 
świata cynkowni Karol), piękne 
osiedla robotnicze, budynki uży-

teczności publicznej i przestrzenie 
publiczne. W większości budyn-
ków dostrzegamy ową miejscową 
tradycję w postaci lokalnego pia-
skowca i cegły, z których wznie-
siono większość rudzkich kamie-
nic. W tym kontekście XIX-wiecz-
na cegła z odciśniętym na niej 
napisem Ruda, którą odnajdujemy 
m.in. w ruinach rudzkiego domi-
nium, wydaje się wręcz emblema-
tyczna. Rudę szczęśliwie ominęły 
szkody górnicze, dzięki czemu 
do dziś możemy podziwiać więk-
szość jej historycznych obiektów 
i elementów lokalnego krajobrazu. 
Tworzą one nie tylko dziedzictwo 
miasta i dzielnicy. To zasób cenny 
dla wielu przemysłowych miast 
Górnego Śląska, których rozwój 
miał zbliżony przebieg, ale brak w 
nich śladów, które prowadziłyby 
nas w głąb ich historii.

Krajobraz byłby jednak pusty bez 
samych ludzi. Choć ustawa nie 
mówi o dziedzictwie niematerial-
nym, to jednak działalność posta-
ci takich jak Jan Rudzki, hrabiowie 
Ballestrem, Karol Godula, Joanna 
Gryzik, Josef Limburg czy Hans 
von Poellnitz z ich dziełami, le-
gendami i mitologią, niewątpliwie 
ów krajobraz ożywia, wprowadza 
opowieść. Ludzie to jednak także 
przyszli użytkownicy parku, któ-
rzy nie tylko będą ową opowieść 
zawartą w krajobrazie czytać, ale 
także o nią dbać. Jak o książkę 
z  biblioteki, którą przeczytawszy 
z wypiekami na twarzy oddajemy 
nienaruszoną, aby inni czekający 
w długiej kolejce mogli również 
cieszyć się jej treścią. 

Pomysł na to wydarzenie zrodził 
się podczas naszych kolejnych 

inicjatyw związanych z dokumenta-
cją dziedzictwa przemysłowego. Od 
2017 roku prowadzimy wieloletni 
projekt „Ślady ognia”, który ma na 
celu dokumentowanie regionalnych 
tradycji hutniczych. W trakcie reali-
zacji odwiedziliśmy kilka czynnych 
zakładów, pozostając pod wraże-
niem tego, co mogliśmy zobaczyć. 

Instytut uczestniczy od momentu 
swojego powołania w organizacji In-
dustriady – Święta Szlaku Zabytków 
Techniki. W tym wypadku mamy 
jednak do czynienia z tzw. martwym 
przemysłem, który jest już historią. 
Tymczasem wbrew powszechnym 
opiniom nadal stanowi on istotną 
część regionalnej gospodarki, a wie-
le firm po pozytywnie zakończonym 
procesie transformacji należy do 
grona marek rozpoznawanych na 
rynku międzynarodowym. Chcieli-
śmy wykorzystać okazję, jaką dają 
nam czynne zakłady na terenie 
województwa, i  poszerzyć wiedzę 
naszych odbiorów w zakresie dzie-
dzictwa techniki. Prezentując obiek-
ty, w których nadal prowadzona jest 
produkcja, możemy zwrócić uwagę 
na ich pełną wartość. W przyszłości 
może to zaowocować poparciem 

szerszego grona społeczeństwa 
w  staraniach o  zachowanie zagro-
żonych obiektów poprzemysłowych.

Inicjatywa świetnie wpisała się 
w trwającą obecnie modę na tema-
tykę industrialną. Wiele osób pasjo-
nuje się fotografią przemysłową. 
Industriada oraz dostępność do 
obiektów poprzemysłowych znaj-
dujących się na Szlaku Zabytków 
Techniki rozpaliły wśród odbiorców 
apetyt na nowe wrażenie odbior-
cze w zakresie kultury industrialnej. 
„Otwarty przemysł” to idealna okazja 
zetknięcia z żywym przemysłem, 
jego dźwiękiem, zapachem i wy-
jątkowymi atrybutami wizualnymi. 
Dotychczas uczestnicy kolejnych 
wypraw mieli możliwość odwiedzić 
zabudowania Fabryki Sprzętu i Na-
rzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa 
FASING SA w Katowicach, kopalnię 
Bobrek–Piekary Ruch Bobrek w By-
tomiu, zabudowania szybów Pułaski 
i Poniatowski likwidowanej kopalni 
Wieczorek w Katowicach oraz Elek-
trociepłownię CEZ Chorzów SA. 
Udział w wycieczkach jest bezpłatny. 
Liczba miejsc ograniczona, obowią-
zuje kolejność zapisów. Informacja o 
najbliższym zwiedzaniu oraz sposo-
bie zapisu dostępna będzie na profi-
lu Facebook Instytutu. 

OTWARTY PRZEMYSŁ
cykl wycieczek odbywających się po działających 
zakładach produkcyjnych z terenu województwa śląskiego

KILKA UWAG W TEMACIE 
PARKU KULTUROWEGO

2/2019
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i warsztaty, podczas których 
przypomniano, że Kanał to wciąż 
spektakularny i mimo ogromnych 
zniszczeń oraz zaniedbań zaska-
kujący ślad dziejów gospodar-
czych, propagandy i historii poli-
tycznej regionu, ale także, a może 
przede wszystkim, wyjątkowe 
dzieło europejskiej myśli hydro-
technicznej, co starannie zebra-
liśmy i przetworzyliśmy w mapę 
kulturową, swoistą matrycę dla 
przyszłych działań.

ODRAzu czujesz kulturę! Zabyt-
kowa architektura śluz, liczne mo-
sty, jazy, legendarna „delta Kłodni-
cy”, okoliczne dworce, kościółki, 
Czarci Głaz, pałace i wiele innych 
budowli, w tym głównie inżynieryj-
nych oraz hydrotechnicznych z lat 
30. XX wieku, wzbudzają nadal 

niekłamany podziw i z pewnością 
gospodarcze ożywienie Odry po-
ciągnie za sobą rozwój turystyki 
wodnej i  kulturowej w  obrębie 
Kanału. To z kolei zwiększy zapo-
trzebowanie na edukację i wiedzę 
o unikatowym bogactwie techniki 
oraz prapoczątkach i losach Ka-
nału Gliwickiego oraz jego otocze-
nia. Projekty Regionalnego Insty-
tutu Kultury w Katowicach „Ale! 
Kanał!” oraz tegoroczny „ODRAzu 
czujesz kulturę!” mają pomóc 
w  popularyzacji i sieciowaniu 
podmiotów instytucjonalnych, 

aktywistów i  pasjonatów zain-
teresowanych promocją i  upo-
wszechnianiem dziejów Kanału 
jako narzędzia wspomagającego 
rozwój lokalnej i ponadlokalnej 
turystyki wodnej, rowerowej 
i pieszej w ramach tzw. turystyki 
kulturowej i edukacji regionalnej. 
Udrożnienie Odrzańskiej Drogi 
Wodnej ma pochłonąć nawet 
30 miliardów złotych. To na pew-
no gigantyczny plan gospodarczy 
i  biznesowy, ale także turystycz-
ny, kulturalno-edukacyjny, rekre-
acyjny i rozrywkowy.

dr Małgorzata Tkacz-Janik 
– pracuje w Centrum Dziedzictwa 
Regionalnego Instytutu Kultury 
w Katowicach

Prowadząca: Anna Cieplak – pisarka, 
animatorka kultury (laureatka nagród 
Conrada i Gombrowicza, nominowana 
m.in. do nagrody Nike, Nagrody Literackiej 
Gdynia i Paszportu „Polityki”), prowadząca 
warsztaty dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Autorka książek: „Zaufanie”, 
„Ma być czysto”, „Lata powyżej zera”, 
„Lekki bagaż”

ODRA: od rzeki naturalnej 
do kulturalnej*.

WARSZTATY 
TWÓRCZEGO 
PISANIA 
DLA MŁODZIEŻY

Trzecie życie Kanału? Mowa 
o przyszłości Kanału Gliwickiego. 
Zbudowany jako Kanał Kłodnicki, 
unowocześniony i rozbudowany 
jako Kanał Górnośląski (Gliwicki), 
dziś ma szanse znów osiągnąć 
świetność jako nowa autostrada 
wodna, która będzie ważnym ele-
mentem nowoczesnej strategii 
rozwoju rewitalizowanej i rozwi-
janej Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Już w czerwcu 2001 roku Komi-
sja Europejska wydała Białą Księ-
gę na temat europej skiej polityki 
transportowej. Postawiono tam 
przede wszystkim na kolej oraz 
na wspieranie i rozwój transportu 
morskiego i śródlądowego. Europa 
w dobie zmian klimatu pilnie szuka 
alternatywy dla dominującego i ro-
snącego z roku na rok transportu 
drogowego, który jest najbardziej 
szkodliwy  dla środowiska i rela-
tywnie mało efektywny. Nie jest 
to jednak ani nowa, ani oryginal-

na koncepcja. Rozwój rzecznego 
transportu śródlądowego warto 
postrzegać jako element historii 
industrializacji Europy, o czym 
na jakiś czas chyba trochę zapo-
mnieliśmy. Tym bardziej warto 
przypomnieć, że najważniejszym 
w dziejach Odry dokumentem był 
podpisany 200  lat temu, 7 lipca 
1819 roku, tzw. Protokół Bohumiń-
ski. Poprzedziła go nacjonalizacja 
rzek europejskich. Protokół opi-
sywał ogromne przedsięwzięcie, 
którego celem było kompleksowe 
zagospodarowanie Odry, w tym 
zabudowa rzeki dla potrzeb trans-
portu wodnego i ochrony przed 
powodziami. Pełna nazwa tego 
dokumentu brzmiała: „Protokół 
w  sprawie przestrzegania zasad 
przy zabudowie odrzańskiego 
nurtu (org. Protokoll über die beim 
Ausbaue des Oderstroms zu befol-
genden Grundsätze). Mottem Pro-
tokołu, a zarazem celem hydrauliki 
rzek żeglownych był zapis, który 

mówił, że zagospodarowanie Odry 
należy przeprowadzić tak, aby: (…) 
„dwoistą właściwość nurtu rzeki 
zachować, z jednej strony dużą 
wodę powodziową bez szkód prze-
prowadzić, z drugiej przy niskiej 
wodzie głębokość odpowiednią 
dla transportu wodnego osiągnąć”. 

Ale! Kanał! Po dziś dzień Odra to 
najbardziej zindustrializowana 
rzeka w naszym kraju, ale bogac-
two tej industrializacji w  swym 
materialnym i niematerialnym 
wymiarze jest wciąż mało znane. 
Dlatego też Regionalny Instytut 
Kultury w Katowicach już w ubie-
głym roku w projekcie zatytuło-
wanym „Ale! Kanał!” akcentował 
konieczność wysokiego pozycjo-
nowania dziedzictwa hydrotech-
nicznego i kulturowego Kanału 
Gliwickiego w obchodach Samo-
rządowego Roku Odry w  woje-
wództwie śląskim. W siedzibie 
Instytutu odbyły się spotkania 

RIK w Katowicach zaprasza 
szkoły średnie z województwa 
śląskiego do zgłaszania się 
w  celu zapisania grupy na au-
torskie zajęcia literackie prowa-
dzone przez pisarkę i animatorkę 
kultury Annę Cieplak. Młodzież 
powyżej 15. roku życia pozna na 
zajęciach teksty z zakresu litera-
tury współczesnej (prozy, poezji) 
oraz stworzy własne w oparciu 

o alternatywne modele pracy. 
Dzięki zajęciom młodzi ludzie 
nie tylko poznają nowe utwory, 
wykraczające poza zakres lektur, 
ale i – w formie pracy indywidu-
alnej i grupowej – będą wyra-
żać siebie za pomocą narzędzi 
literackich. Będą także rozwijać 
umiejętności twórczego myśle-
nia i podnosić swoje kompeten-
cje komunikacyjne.

Aby zapisać grupę, klasę, grupę 
ze świetlicy środowiskowej czy 
placówki opiekuńczo-
-wychowawczej na warsztaty, 
należy wysłać zgłoszenie na 
adres: acieplak@rik.katowice.pl. 

Warsztaty są bezpłatne 
i z możliwością organizacji 
na terenie placówki 
po uzgodnieniu terminu.

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

REGIONALNY INSTYTUT KULTURY w KatowicachREGIONALNY INSTYTUT KULTURY w Katowicach

*Rozbudowa – od rzeki 
naturalnej do kulturalnej 
– w ten sposób nazywa-
no okres realizacji Pro-
tokołu Bohumińskiego.
Zwrot ten oddaje cel, 
jaki przyświecał au-
torom regulacji Odry 
dwa wieki temu. Nie 
chodziło tylko o odda-
nie człowiekowi rzeki 
gospodarczo użytecz-
nej, ale także bezpiecz-
nej i pięknej.

fot. Ł. Dziuba
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14 kwietnia 2019 r.

26. KONKURS 
NA PALMY 
WIELKANOCNE
Gilowice, kościół pw. św. Andrzeja
Organizatorzy: 

ROK w Bielsku-Białej, Gminny Ośrodek 
Kultury oraz parafia św. Andrzeja w Gilowicach

Konkurs poprzedzony warszta-
tami, na których prezentowane 
są zasady tradycyjnego zdobie-
nia palm. W Niedzielę Palmową 
– po mszy – poświęcone palmy 
są oceniane przez profesjonal-
ne jury. Przy ocenie liczy się 
głównie zgodność zdobnictwa 
z miejscową tradycją. Organiza-
torami konkursu są Regionalny 
Ośrodek Kultury w Bielsku-
-Białej, Gminny Ośrodek Kul-
tury oraz parafia św. Andrzeja 
w Gilowicach.

3–4 kwietnia 2019 | etap powiatowy
24 kwietnia  2019 | etap regionalny
16 maja 2019 | uroczystość wręczenia nagród

XXXI REGIONALNE SPOTKANIA
Z POEZJĄ I PROZĄ WRAŻLIWOŚĆ
NA SŁOWA | dla dzieci i młodzieży

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

Jeden z najstarszych i najwięk-
szych konkursów recytator-
skich/mówienia scenicznego 
w województwie śląskim. Celem 
organizatora jest zachęcenie 
uczestników do obcowania z  li-
teraturą, do poszukiwania war-
tościowych literacko tekstów 
poetyckich i prozy. Konkurs służy 
też rozwojowi ruchu żywego sło-
wa, przyczynia się do wyłonienia 
utalentowanych młodych osób. 
Sprzyja pielęgnowaniu kultury 
języka polskiego, umożliwia zain-
teresowanym uczestnikom i ich 
opiekunom integrację i wymia-
nę doświadczeń. Uroczystość 
finałowa Spotkań będzie zorga-
nizowana 16 maja br., podczas 
uroczystości laureatom zosta-
ną wręczone nagrody, a całość 
uświetni program słowno-mu-
zyczny w wykonaniu osób nagro-
dzonych i muzyków.

14 kwietnia 2019 r. | 15.00

XXV REGIONALNY 
KONKURS NA PALMĘ, 
PISANKĘ I MARZANNĘ
ROK w Częstochowie 
Koordynator: E. Miszczyńska, 
tel. 34 366 59 65
e-mail: folklor@rok.czestochowa.pl 
lub gokdobrowazielona@interia.pl

Konkurs adresowany jest do dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych, chęt-
nie widziani są także twórcy ludowi 
– prace oceniane będą w różnych 
kategoriach wiekowych. Zadaniem 
przedsięwzięcia jest pielęgnowa-
nie lokalnych tradycji związanych 
z okresem wiosennym i wielkanoc-
nym, poszerzanie wiedzy wśród 
dzieci i młodzieży na temat zwycza-
jów i obyczajów. Autorzy prac zgła-
szanych na konkurs powinni inspiro-
wać się tradycjami rodzinnymi oraz 
regionalnymi, w których wyrastali. 
Ponadto organizatorzy starają się 
propagować ideę samodzielnego 
wykonywania rekwizytów obrzędo-
wych, dlatego prace powinny być 
zrobione własnoręcznie przy użyciu 
tradycyjnych technik i materiałów.

Prace można składać do 5 kwietnia 
w GOK w Dąbrowie Zielonej, pl. Ko-
ściuszki 30, lub w ROK w Częstocho-
wie, ul. Ogińskiego 13a.

8–9 czerwca 2019 r.

32. WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD 
DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW 
FOLKLORYSTYCZNYCH
Wisła, Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
ROK w Bielsku-Białej
ul. 1 Maja 8, Bielsko-Biała 
e-mail: rok@rok.bielsko.pl
www.rok.bielsko.pl

Podczas konkursowych wystę-
pów w wiślańskim amfiteatrze 
zespoły prezentują dwudzie-
stominutowe programy oparte 
na folklorze rodzimego regio-
nu. Uczestnikami są uczniowie 
szkół podstawowych i gimna-
zjów, a organizatorami Regio-
nalny Ośrodek Kultury w Biel-
sku-Białej i Wiślańskie Centrum 
Kultury.

17–18 maja 2019 r.

KREATYWNY 
ANIMATOR IV

Podzamcze Ogrodzieniec
ROK w Częstochowie 
Współorganizacja: Fundacja „Stara 
Szkoła” w Ryczowie

Koordynator: M. Chebel
tel. 34 366 59 50
e-mail: chebel@rok.czestochowa.pl

Szkolenie dla instruktorów, ani-
matorów kultury, pracowników 
merytorycznych bibliotek, świe-
tlic, placówek edukacyjnych i kul-
turalnych.

Szkolenie tematycznie obejmuje 
warsztaty z instruktorami z  ta-
kich dziedzin, jak: plastyka, teatr, 
rytmika i taniec, gry logiczne 
i zręcznościowe.

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

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY w Bielsku-Białej

więcej informacji 
www.rok.bielsko.pl

więcej informacji 
www.rok.czestochowa.pl
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REGIONALNY INSTYTUT KULTURY w Częstochowie

FINAŁ: sala Szkoły Podstawowej 
w Dąbrowie Zielonej

17–19 maja 2019 r.

13. OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS RECYTATORSKI 
PRZEBUDZENI DO ŻYCIA
ROK w Bielsku-Białej
ul. 1 Maja 8, Bielsko-Biała 
e-mail: rok@rok.bielsko.pl
www.rok.bielsko.pl

Konkurs „Przebudzeni do Życia” 
jest organizowany od dwunastu lat. 
Adresowany jest do uczniów klas 
siódmych i ósmych szkół podsta-
wowych oraz trzecich gimnazjów. 
To jedyna ogólnopolska impreza 
dla recytatorów w tym wieku. Do 
tej pory w konkursie uczestniczy-
ło ponad dwustu reprezentantów 
z jedenastu województw. W jury 
zasiadali wybitni aktorzy i eksperci 
w dziedzinie sztuki żywego słowa. 
Oprócz przesłuchań konkurso-
wych bardzo ważną część każdej 
edycji stanowiły zajęcia warszta-
towe prowadzone przez jurorów, 
a cennym uzupełnieniem było 
uczestnictwo w najciekawszych 
spektaklach granych akurat na 
bielskich scenach zawodowych. 
Tegoroczny konkurs będzie prze-
biegał podobnie jak wcześniejsze 
edycje. Przesłuchania konkursowe 
zostaną przeprowadzone w sali te-
atru Banialuka. 

ROK w Częstochowie | ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa | tel. 34 324 46 51
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TEATR ŚLĄSKI im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

17–19 maja 2019

X PIKNIK LEŚNO-ŁOWIECKI
„CIETRZEWISKO” 2019
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie 
– siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3, Koszęcin
wstęp wolny

Plenerowa rodzinna impreza, której inspi-
racją jest piękno przyrody i środowiska 
naturalnego. Wydarzenie o wyjątkowym 
klimacie leśno-łowieckim jest okazją, 
by  z  bliska przyjrzeć się pracy leśników, 
myśliwych, drwali i nie tylko – między 
innymi Regionalne obchody Dnia Lasu, 
IX Śląski Festiwal Muzyki Myśliwskiej, 
wspaniała kuchnia, dobra muzyka i niezwy-
kłe atrakcje. Na tej imprezie trzeba być!

28– 30 czerwca 2019

XXI WIELKI PIKNIK ARTYSTYCZNY 
„ŚWIĘTO ŚLĄSKA”
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie 
– siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3, Koszęcin
wstęp wolny

Piknik artystyczny „Święto Śląska” organi-
zowany jest z okazji rocznicy powstania ze-
społu Śląsk i zakończenia kolejnego sezonu 
artystycznego, zapewnia corocznie wspa-
niałą zabawę całym rodzinom.

W tym roku Śląsk zaprosił na scenę m.in. 
The Flying Georgians, Rico Sanchez feat. 
Gipsy Kings Party, Kraków Street Band, ka-
baret Masztalscy i wiele innych topowych 
artystów.

Występ zespołu Śląsk, koncerty gwiazd, 
kabarety, atrakcje dla dzieci, wystawy, ręko-
dzieło, dobra kuchnia, czyli wspaniała plene-
rowa impreza w pięknej pałacowej scenerii, 
którą odwiedza corocznie wielotysięczna 
rzesza widzów. 

27 kwietnia 2019 | 18.00

PREMIERA SPEKTAKLU TANECZNO-
-MUZYCZNEGO „EXODUS” 
DO MUZYKI WOJCIECHA KILARA

Bytomskie Centrum Kultury 
pl. Karin Stanek 1, Bytom
więcej informacji na: www.becek.pl
Koncert biletowany

Spektakl Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
im. Stanisława Hadyny pt. „Exodus”, 
do  muzyki Wojciecha Kilara, z choreo-
grafią opartą na stylistyce tańca współ-
czesnego i tańca ludowego. Projekt jest 
częścią koordynowanego przez Instytut 
Adama Mickiewicza międzynarodowego 
kulturalnego programu Polska 100, reali-
zowanego w ramach programu wielolet-
niego Niepodległa na lata 2017–2022. 

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” 

I fot. I. Dorożański 

PRAPREMIERA!
5 kwietnia 2019

Gramy: 7, 9 kwietnia

MAGDA FERTACZ „ROSEMARY” reż. Wojciech Faruga | Scena Kameralna
Spektakl powstaje w oczywistym dialogu z filmem Romana Polańskiego, który 
swoją opowieść oparł na napięciu między tym, co realne, a tym, co nierzeczywiste. 
Jako widzowie nie wiemy, czy wydarzenia mają miejsce naprawdę, czy są tylko 
fantazją Rosemary. W spektaklu twórcy starają się dotrzeć do źródeł tych fanta-
zmatów i zbadać historię, która kryje się za nimi – opowiedzieć o Rose i jej dziecku, 
dając jednak bohaterce głos, którego Polański jej odmawia.

Gramy: 22, 23, 24, 25, 26 kwietnia

JERZY PILCH „WIELE DEMONÓW” reż. Jacek Głomb | Duża Scena
Tę historię opowiadają demony. Zniknęła Ola Mrak, lat 16, szczupła budowa ciała, 
długie kasztanowe włosy. Ostatni raz widziana 13 września w Sigle na Śląsku Cie-
szyńskim. W dniu zaginięcia ubrana była w dwuczęściową ciemnowiśniową piża-
mę z satyny. Tak ciemnowiśniową, że prawie czarną. „Wiele demonów” to trzymają-
ca w napięciu historia łącząca kryminalną zagadkę, metafizyczne pytania o ludzką 
naturę i mistrzowski humor pisarza z Wisły.

Gramy: 16, 17, 18 kwietnia

SZCZEPAN TWARDOCH „DRACH” reż. Robert Talarczyk | Duża Scena
Opowieść o pięknych, ale i tragicznych losach dwóch rodzin. Josefa Magnora, ślą-
skiego górnika i powstańca, dzieli od Nikodema Gemandera, jego prawnuka i wzię-
tego architekta, ponad 100 lat historii, jednak łączy wiele – od więzów krwi, poprzez 
rodowe fatum, po niezwykły dar autodestrukcji. Losy poszczególnych postaci tej 
nietypowej sagi spajają wojny i powstania, śmierć oraz narodziny, a także miłość, 
zdrady i marzenia, które nigdy się nie spełnią. Przede wszystkim spaja je zaś po-
stać obserwatora i narratora, Dracha, który jest ziemią, który widzi przeszłość 
i przyszłość, który mówi wszystkimi językami, dla którego ludzkie sprawy nie mają 
znaczenia i dla którego wszystko jest teraz.

Gramy: 23, 24, 25 kwietnia | 30 maja

MAREK MODZELEWSKI „INTELIGENCI” reż. Robert Talarczyk | Scena Kameralna
Do czego może prowadzić okopywanie się w jedynie słusznym punkcie widzenia? 
Jakie antagonizmy może ujawnić kameralna rodzinna uroczystość? Czarna kome-
dia o granicach wolności i tolerancji, o narastających społecznych oraz politycz-
nych konfliktach, które przenoszą się do naszych domów i wybuchają w najmniej 
oczekiwanych momentach. Niczym w najlepszych tekstach Yasminy Rezy kame-
ralne rodzinne spotkanie ujawnia skrywane napięcia, a niewinna rozmowa okazuje 
się raczej pretekstem do budowania podziałów niż nawiązywania dialogu.

PRAPREMIERA!
7 czerwca 2019

„KURT GERRON” reż. Wiktor Rubin
Kurt Gerron był wyśmienitym niemieckim aktorem i reżyserem żydowskiego pochodzenia. 
W 1930 roku zagrał w słynnym filmie „Błękitny anioł” u boku Marleny Dietrich. Na początku lat 
trzydziestych XX wieku otrzymał zaproszenie do Hollywood, lecz ponieważ przyszły pracodawca 
nie chciał opłacić mu biletu pierwszej klasy, zdecydował się zostać w Europie. Podczas okupacji 
niemieckiej trafił do obozu koncentracyjnego Theresienstadt, a w 1944 roku otrzymał od nazi-
stów propozycję stworzenia filmu propagandowego ukazującego humanitarne warunki, jakie pa-
nują w niemieckich obozach... Ten niezwykły scenariusz napisany przez historię stanie się kanwą 
dla spektaklu Wiktora Rubina, który od 7 czerwca prezentować będziemy na Dużej Scenie..

więcej informacji 
www.teatrslaski.art.pl



62 63

| INSTYTUCJE PARTNERSKIE 

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA w Dąbrowie Górniczej MUZEUM w Gliwicach

PAŁACOWA, BO W PAŁACU

Kawiarnia PKZ przeszła metamorfozę i zyskała nazwę 
adekwatną do miejsca, w którym się znajduje. Pałacowa 
to kameralna przestrzeń, w której można się zrelaksować 
przy filiżance pysznej kawy w niezwykłym otoczeniu.
Można tu nie tylko napić się kawy i zjeść coś słod-
kiego, ale także posłuchać gry na pianinie, poczytać 
książkę z kawiarnianej biblioteczki, zagrać w gry plan-
szowe czy puścić muzykę z gramofonu – podkreśla-
jąc tym samym smak kawy nutką kultury. 

ZASTYGNIJ W KADRZE 
Najdroższy bilet na seans to 15 złotych. 

PKZ to nie tylko scena muzyczna i teatralna, ale 
także studyjne, cyfrowe Kino Kadr, w którym odby-
wają się seanse, przeglądy i festiwale filmowe oraz 
spotkania z podróżnikami i twórcami filmowymi.
To kameralne kino jest miejscem bez popcornu – co 
sprzyja oddawaniu się w pełni dziełu, które wyświetlane 
jest na wielkim ekranie. A  zobaczyć można tu ambitne 
tytuły kina polskiego i światowego. Oprócz trwających od 
piątku do środy seansów i premier każdy widz może wziąć 
udział w retransmisjach zagranicznych spektakli teatral-
nych oraz spotkaniach ze sławnymi podróżnikami. Nową 
propozycją kina jest cykl „Zatrzymani w Kadrze”, podczas 
którego publiczność oprócz obejrzenia filmu może wziąć 
udział w spotkaniu z jego twórcą lub aktorem z obsady. 

27–28 kwietnia 2019 r.

FESTIWAL ZAGŁĘBIE I SĄSIEDZI
Kochasz festiwale? – musisz tu być! 27–28 kwietnia – wiel-
kie folklorystyczne święto w Dąbrowie Górniczej! Latające 
ciupagi, piszczące dziewczęta w kwietnych spódnicach i 
muzyka w najlepszym wykonaniu zespołów śpiewaczych 
i kapel ludowych. Łącznie ponad 1000 artystów w różnym 
wieku – wszyscy rozkochani w folklorze. Na wszystkie wyda-
rzenia festiwalu – przeglądy, koncerty, wystawy i warsztaty 
– wstęp wolny. 

więcej informacji 
www.palac.art.pl

5–21 kwietnia 2019 r.

2019 VIDAK
MIĘDZYNARODOWA 
WYSTAWA PLAKATU
prezentacja i wernisaż: 
5 kwietnia, godz. 17.00

W zamku zagości niecodzien-
na wystawa, prezentująca uni-
katowy język wizualny i 25 lat 
historii koreańskiego projek-
towania graficznego. Organi-
zatorem przedsięwzięcia jest 
VIDAK, działająca od 1994 roku 
organizacja, która wytyczała 
ścieżki koreańskiego projek-
towania, przyczyniając się do 
rozwoju konkurencyjności kra-
jowego przemysłu. Obecnie 
jest pionierem we wdrażaniu 
nowego modelu projektowania, 
wpływającego na poprawę ja-
kości życia. A poprzez koopera-
cje w różnych obszarach stara 
się poszerzać oddziaływanie 
designu, niosącego społeczne 
wartości. Aktualnie VIDAK to 
tysiąc członków działających  
w przemyśle i instytucjach edu-
kacyjnych w Korei i za granicą. 

14 czerwca–1 września 2019 r.

DIZAJN 
W PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ. WODA

Każda edycja tego cyklicznego 
wydarzenia pozwala przyjrzeć 
się projektom i najróżniejszym 
aktywnościom związanym z prze-
strzenią publiczną oraz dobrem 
wspólnym. Tematem tej edycji 
jest woda, która wprawdzie zaj-
muje 70 procent naszej planety, 
to jedynie 3 procent z niej to woda 
słodka, nadająca się do picia, 
do której nie ma dostępu ponad 
miliard ludzi. Europa wprawdzie 
nie należy do miejsc mających 
większy problem z wodą, ale na 
jednego mieszkańca Polski przy-
pada trzy razy mniej wody niż 
średnio w pozostałych krajach 
kontynentu. Zarządzanie tym za-
sobem naturalnym, szczególnie w 
miastach, staje się coraz ważniej-
szym zadaniem.  Jak optymalnie 
dbać o wodę, której zasobów jest 
w świecie coraz mniej? – to jedno 
z kluczowych pytań, na które bę-
dziemy poszukiwać odpowiedzi, 
przyglądając się „wodnym” projek-
tom i pomysłom z całego świata. 

24 maja 2019 r.

12. CIESZYŃSKA 
NOC MUZEÓW

To wyjątkowa noc, gdy miesz-
kańcy Cieszyna oraz goście 
z  innych miast mogą bezpłat-
nie odwiedzać kilkadziesiąt 
miejsc, podziwiać zbiory muze-
alne i  inne kolekcje, skorzystać 
z  najróżniejszych atrakcji. Jed-
nym z takich miejsc jest Zamek 
Cieszyn i Wzgórze Zamkowe. 
Oprócz możliwości zobaczenia 
najstarszych zabytków Śląska 
Cieszyńskiego, czyli Rotundy 
św. Mikołaja i św. Wacława 
oraz Wieży Piastowskiej, będzie 
można także przekonać się, 
jaka była kuchnia Piastów cie-
szyńskich. W programie Nocy 
Muzeów zaplanowano m.in. 
kulinarny eksperyment, czyli 
pokaz przyrządzania potraw na 
podstawie starych przepisów, 
będą także warsztaty zielarskie, 
tworzenia naturalnych kosme-
tyków oraz robienia zielników.   

ZAMEK CIESZYN

więcej informacji 
www.zamekcieszyn.pl

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

NOWY CYKL WYKŁADÓW: GODZINA PRÓBY. 
POLACY PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ
Muzeum w Gliwicach – Willa Caro
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona

Zapraszamy na nowy cykl wykładów. Prowadzącym 
będzie historyk Michał Miwa-Młot. W zeszłym roku re-
alizowane przez niego prelekcje w ramach cyku „Laur 
dla Niepodległej”, poświęcone odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości i losom II Rzeczypospolitej, zyska-
ły sobie grupę oddanych słuchaczy, a dyskusjom po 
spotkaniach nie było końca. W tym roku mija 80 lat od 
wybuchu II wojny światowej. Stąd cykl wykładów który 
przybliży dramatyczne dzieje Polaków i naszego kraju 
podczas tego największego XX-wiecznego kataklizmu. 
W trakcie spotkań mowa będzie o kampanii wrześnio-
wej, Polskim Państwie Podziemnym, Polskich Siłach 
Zbrojnych na Zachodzie, rzezi wołyńskiej, Akcji „Burza”, 
powstaniu warszawskim, żołnierzach wyklętych, tajem-
nicy śmierci generała Władysława Sikorskiego i o tym, 
jak Rzeczpospolita stała się PRL-em. 
25 maja | SB | godz. 16.00
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
15 czerwca | SB | godz. 16.00
Rzeź wołyńska

NOWY CYKL WYKŁADÓW: NA SZLAKU SZTUKI.
O technikach artystycznych od antyku po współczesność
Muzeum w Gliwicach – Willa Caro
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona

Dla wszystkich, którzy przewędrowali z nami od jaskini do 
salonu, a także dla tych, którzy chcieliby dopiero rozpocząć 
peregrynacje po nieskończonym świecie sztuki, przygoto-
waliśmy nowy cykl, który pozwoli pogłębiać i rozwijać twór-
cze pasje i przybliży techniki artystyczne, jakie napotkać 
możemy w różnych stylach i epokach. Od układania mozaik 
po akwarelę. Od sztuki światłocienia po symbolizm. Od po-
intylizmu po dripping. Zajęcia prowadzić będzie Marta Keler 
– malarka, absolwentka ASP we Wrocławiu.
27 kwietnia | SB | godz. 11.30 i 13.30
Mozaika. Biznacjum i Wenecja
25 maja | SB | godz. 11.30 i 13.30
Kontrast i światłocień Caravaggia
15 czerwca | SB | godz. 11.30 i 13.30
Emocje w pejzażu – malujemy akwarelą




