
XIII Bytomska Jesień Literacka         20 - 24.11.2019 r. 

 
20.11.2019 r. (Bytomskie Centrum Kultury) – dzień 1 (środa) 
 
godz. 19.00 – monodram Marka Bieleckiego „Śmierć Youtubera” 

 
Sztuka „ Śmierć youtubera” to artystyczne przetrawienie nowych czasów. To spojrzenie 

doświadczonego człowieka, artysty na dzisiejsze czasy. To sztuka niestandardowa. Nowy 

gatunek „ media one man show”. To sztuka opowiadająca o bohaterze, który całkowicie 

zanurza się w świat nowych mediów. Pochłania go w stu procentach rzeczywistość 

Facebooka i Youtuba. 
 
Bilet: 20 zł, 15 zł 
 

 
 
21.11.2019 r. (Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu, ul. Powstańców Warszawskich 12) – 
dzień 2 (czwartek) 

 
godz.16:00 – XXXVIII Bytomska Scena Recytatora – konkurs dla recytatorów, wykonawców 
etiud teatralnych oraz osób prezentujących poezję śpiewaną i piosenkę aktorską. 

 
Wpisowe: 5 zł  

 

 
 
22.11.2019 r. (Biuro promocji Bytomia) - dzień 3 (piątek) 
 
godz. 17.00 (Biuro promocji Bytomia, Rynek 7) – XXIII Turniej Jednego Wiersza im. 
Stanisława Horaka – konkurs otwarty dla autorów wierszy.  

 
Wpisowe: 5 zł 

 

 
 
 
23.11.2019 r. – (Bytomskie Centrum Kultury) dzień 4 (sobota) 
 
„Metafizyka dwugłowego cielęcia” wg Witkacego - spektakl teatralny w wykonaniu Teatru im. 
Witkacego w Zakopanem. 

 

Spektakl na podstawie dramatu Witkacego napisanego w 1921 roku - w siedem lat po jego 

wyprawie w egzotyczne kraje z etnografem Bronisławem Malinowskim - porusza 

uniwersalne problemy. Oto młody człowiek usiłujący dociec prawdy o swoim pochodzeniu  

i skomplikowanych związkach rodzinnych, musi samookreślić się w świecie pełnym 

ograniczeń mentalnych i społecznych. Ten współczesny dyskurs o dojrzewaniu  

i kształtowaniu się osobowości, o tożsamości kulturowej, rodzinnej i społecznej, analizuje 

związki między procesem kształtowania się autokreacji młodej jednostki, a ograniczeniami, 

jakie stawia przymus kulturowy czy społeczna dyscyplina. 

 

Spektakl przeznaczony dla widzów powyżej 16. roku życia! 
 
 
Bilet – normalne: 80 zł, ulgowe: 65 zł (młodzież ucząca się i emeryci) 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
24.11.2018 r. (Bytomskie Centrum Kultury) – dzień 5 (niedziela)  
 
godz. 17.00– Koncert Finałowy Bytomskiej Jesieni Literackiej  
 
- wręczenie nagród prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury MUZA 

 
- BYLE NIE O MIŁOŚCI- piosenki AGNIESZKI OSIECKIEJ połączone z projekcją fragmentów 
wywiadów z udziałem Poetki w aranżacjach gitarzysty Janusz Strobla. 
 

Występują: Nula Stankiewicz – śpiew, Janusz Strobel – gitara, Mariusz „Fazi” 

Mielczarek – saksofon, flet 
 

Piosenki Osieckiej w wykonaniu pierwszej ligi polskiego jazzu. Tajemnica, magia i 

wirtuozeria. Do tego wszystkiego Małgośka w absolutnie wyjątkowej aranżacji… 

 
Patronat: 

Fundacja OKULARNICY im. Agnieszki Osieckiej oraz Radio Dla Ciebie RDC. 
 
 
Bilet: 45 zł 

 
 
 


