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WSTĘP 
 

 

 

owiat tarnogórski nie może narzekać na brak różnego rodzaju placówek i 

obiektów służących szerzeniu kultury, ale do 2013 r. brakowało tu 

instytucji, która wykraczałaby poza ramy  oferty lokalnej. Instytucji, z 

którą identyfikowaliby się mieszkańcy całego regionu, która reprezentowałaby 

szeroko rozumianą kulturę śląską – tę historyczną i tę współczesną – i która 

zajmowałaby się całościową promocją regionu. Od 2013 r. taką właśnie instytucją 

jest Centrum Kultury Śląskiej, usytuowane w neogotyckim pałacu w Nakle 

Śląskim, dawnej siedzibie rodu Henckel von Donnersmarck.  

Pięknie odrestaurowane, przestronne wnętrza stanowią idealne miejsce na 

szeroko zakrojoną działalność wystawienniczą, edukacyjną, naukową i 

konferencyjną. Takiego obiektu powiat tarnogórski jeszcze do tej pory nie 

posiadał, bo chociaż pałaców jest tutaj wiele, jedynie zabytek z Nakła Śląskiego 

jest w stanie połączyć walory obiektu historycznego z wymogami nowoczesności.  

Powołane do życia 27 kwietnia 2012 r. Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim 

jest samorządową jednostką kultury, której realizację umożliwiły dotacje z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz dotacja Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. 

Wszystkim instytucjom oraz osobom, które w jakikolwiek sposób wsparły lub 

wesprą w przyszłości działania Centrum Kultury Śląskiej, należy się głębokie 

podziękowanie. 

 

 

 

 

 

P 
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HISTORIA OBIEKTU – LATA 1858-2012 
 

iedzibą Centrum Kultury Śląskiej jest pałac zbudowany w 1858 r. w Nakle Śląskim przez 

hrabiego Łazarza IV Henckel von Donnersmarck, reprezentującego siemianowicką linię 

Donnersmarcków. Wzniesiono go w stylu nawiązującym do neogotyku angielskiego. 

Nazwiska architektów nie są znane, najprawdopodobniej byli to Johann Romano von 

Ringe oraz August Schwendenwein von Lanauberg, którzy na zlecenie Hugona Henckel von 

Donnersmarck (ojca Łazarza) przebudowali w tym samym stylu (Tudorów) jego zamek w 

Wolfsbergu. Pałac w Nakle Śląskim też ulegał zmianom, m.in. rozbudowano go w 1891 r. 

Niestety, nie zachowały się żadne 

zdjęcia wnętrz z okresu 

Donnersmarcków, ani też 

wyposażenie, tak więc pierwotny 

wygląd sal pozostaje nieznany. 

Mgliste wspomnienia przechowują 

w pamięci jedynie najstarsi 

mieszkańcy Nakła Śl. O dawnej 

świetności siedziby hrabiów 

Henckel świadczą tylko pozostałości 

drewnianych dekoracji – boazerie, 

piękne balustrady, malowany 

drewniany strop w jednym z 

pomieszczeń oraz kominek w 

pałacowej sieni. Zachował się także legendarny sejf Hugona Donnersmarcka, który był 

jednym z najbogatszych magnatów na Śląsku.  

Pałac pozostawał w rękach rodu do 1945 r., po czym przeszedł na własność państwa 

polskiego i odtąd, na długie lata, stał się siedzibą szkoły o profilu rolniczym. Początkowo było 

to Państwowe Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego, a od 1949 r.  Liceum Rolnicze. Szkoła 

rolnicza (funkcjonująca później pod różnymi nazwami) zajmowała pomieszczenia pałacu do 

2005 r. W okresie „szkolnym” rezydencja Donnersmarcków uległa daleko idącym zmianom. 

Niektóre sale przedzielono ścianami i przerobiono na klasy, a w dawnej kaplicy, gdy w pałacu 

działał jeszcze internat (do 1970 r.), mieściły się umywalnie i toalety. W ostatnim okresie 

szkoły wykładano tam religię.  

S 
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Od 1999 r. pałac w Nakle Śl. należy do Starostwa Powiatu 

w Tarnowskich Górach. W tymże roku utworzono w nim 

galerię sztuki intuicyjnej „Barwy Śląska”, prezentującą 

imponujące zbiory z kolekcji Gerarda Stanisława Trefonia. 

Galeria stała się zaczynem istniejącego już wówczas 

projektu stworzenia tu czegoś w rodzaju centrum kultury 

śląskiej, ówcześnie noszącego jeszcze nazwę Regionalnego 

Centrum Edukacji i Kultury Śląskiej. Pomieszczenia na 

piętrze użytkowało starostwo.Po ostatecznym 

skrystalizowaniu się koncepcji Centrum Kultury Śląskiej 

oraz dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego „Barwy Śląska” zawiesiły 

działalność, a na teren obiektu – w 2010 r. – wkroczyły 

ekipy budowlane, które podjęły kompleksowy remont 

pałacu. Na zdjęciu: „Barwy Śląska”. 

 

Ukończenie pierwszego etapu remontu z końcem 2012 r. i powołanie dyrektora Centrum 

Kultury Śląskiej z dniem 1 stycznia 2013 r. otworzyło nowy rozdział w historii dawnej siedziby 

hrabiów Henckel von Donnersmarck.Na zdjęciu: pałac po restauracji, marzec 2013.(reg) 
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OD PROJEKTU DO REALIZACJI 2011 – 2013 
 

rojekt powołania jednej instytucji promującej działalność kullturalną powiatu narodził 

się w 2001 r. jako inicjatywa pracowników Wydziału Promocji Powiatu i Integracji 

Europejskiej: Magdaleny Nycz, Jana Hahna i dr Arkadiusza Kuzio-Podruckiego. 

Siedzibą takiego centrum kullturalnego, noszącego ówcześnie roboczą nazwę „Powiatowe 

Centrum Animacji Kultury”, miał stać się pałac w Nakle Śląskim – była siedziba hrabiów 

Henckel von Donnersmarck. Realizacja tego ambitnego projektu zajęła jednak dobrych kilka 

lat. A oto jej etapy:  

2001  

W ramach strategii rozwoju powiatu tarnogórskiego powstaje projekt powołania 

Powiatowego Centrum Animacji Kultury.  

4 grudnia 2006  

W pałacu Donnersmarcków rozpoczyna działalność galeria „Barwy Śląska”  Stanisława 

Gerarda Trefonia, która traktowana jest jako zaczątek Regionalnego Centrum Edukacji i 

Kultury Śląskiej (pod taką nazwą funkcjonuje ówcześnie projekt z 2001 r.). 

27 grudnia 2007 

Na sesji Rady Powiatu zostaje przyjęty budżet na 2008 r., który przewiduje przeznaczenie 

400 000 zł na realizację pierwszego etapu projektu, który nosi już obowiązującą obecnie 

nazwę Centrum Kultury Śląskiej. 

styczeń 2008 

Projekt Centrum Kultury Śląskiej zostaje umieszczony na liście podstawowej Programu 

Rozwoju Subregionu Centralnego, będącego jednym z elementów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, dofinansowywanegoze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Starostwo Powiatu Tarnogórskiego ubiega 

się o przyznanie dotacji w wysokości 1 715 000 euro, co stanowi 85% całkowitego kosztu 

projektu*, obliczonego na 2 017 647, 06 euro. 

11 maja 2010 

Powiat Tarnogórski podpisuje umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 

dofinansowanie w formie promesy (800 tys. zł) I etapu budowy Centrum Kultury Śląskiej.   

P 
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Koniec czerwca 2010 

W pałacu rozpoczynają sięremont i prace adaptacyjne, których zakończenie przewidywane 

jest na wrzesień 2012. 

27 kwietnia 2012 

Na sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego zostaje przyjęta uchwała o powołaniu Centrum 

Kultury Śląskiej z siedzibą w remontowanym pałacu hrabiów Henckel von Donnersmarck w 

Nakle Śląskim. 

7 sierpnia 2012 

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach przyjmuje uchwałę o ogłoszeniu konkursu na 

stanowisko dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. 

29 listopada 2012 

Następuje rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora Centrum Kultury Śląskiej, który wygrywa dr 

Stanisław Zając z Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie. 

1 stycznia 2013 

Dr Stanisław Zając obejmuje formalnie funkcję dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle 

Śląskim.  

Luty 2013 

Odbywa się zatrudnianie pracowników Centrum Kultury Śląskiej. W skład pierwszego 

personelu wchodzą: dr Stanisław Zając (dyrektor), mgr Jan Hahn (Dział Programowy), dr 

Arkadiusz Kuzio-Podrucki (Dział Programowy), mgr Jakub Dobrek (Dział Księgowości), mgr 

Renata Głuszek (Dział Administracyjno-Kadrowy, PR – staż). 

1 marca 2013 

Rozpoczyna się pełna działalność programowo-organizacyjna i przygotowania do uroczystej 

inauguracji działalności Centrum Kultury Śląskiej. (reg) 

 

*całkowita wartość projektu – 7 694 344,04 zł; kwota dofinansowania – 4 834 248,29 zł; 

wkład własny wraz z kosztami niekwalifikowanymi – 2 860 095,75 zł; dofinansowanie do 

wkładu własnego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 453 850,60 
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REMONT I PRACE ADAPTACYJNE – I ETAP ( 2010-2012) 
 

akres prac budowlanych i adaptacyjnych przedstawiał się imponująco. Sprawy nie 

ułatwiał jednakże brak oryginalnej dokumentacji dotyczącej planu 

architektonicznego budowli oraz kolejnych przeróbek z czasów Donnersmarcków, a 

także brak archiwalnych zdjęć wnętrz.  

W związku z powyższym ekipę budowlaną czekały niespodzianki, które wprawdzie opóźniły 

oddanie obiektu do użytku, ale za to przyczyniły się do odtworzenia dawnej świetności 

pałacu. Taką niespodzianką 

byłoodkrycie w lipcu 2011 r. 

na suficie (na zdjęciu obok) i 

ścianach jednego z pokoi na 

parterze zdobnej polichromii 

z lat osiemdziesiątych XIX w. 

Do odkrycia polichromia była 

zasłonięta innym sufitem, 

mającym na celu obniżenie 

wysokości pomieszczenia.  

U góry widoczny słynny sejf 

Donnersmarcków. 

 

Ekipa budowlana wkroczyła na teren pałacu w czerwcu 2010 r. W ramach I etapu prac 

między innymi wymieniono stropy nad 

parterem i pierwszym piętrem oraz 

częścią piwnicy, wyburzono część ścian 

działowych i zbudowano nowe, 

zbudowano nową ewakuacyjną klatkę 

schodową oraz wymieniono okna i 

drzwi w piwnicach, na parterze i 

pierwszym piętrze. Zainstalowano 

windy, przeprowadzono także prace w 

zakresie instalacji wodno-

kanalizacyjnej, przeciwpożarowej, 

elektrycznej i centralnego ogrzewania. 

Z 
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Zwrócono też uwagę na maksymalne wykorzystanie 

dawnych ciągów komunikacyjnych, których plany 

udało się odtworzyć na podstawie badań 

odkrywkowych poszczególnych sal. 

Pieczołowicie odrestaurowano zachowane elementy 

oryginalnego wyposażenia pałacu – drewniane 

balustrady, drzwi, boazerie, okna oraz wspomniany 

strop. Przywrócono pierwotny wygląd kominkowi.  

Dzięki zabiegom konserwatorskim wnętrza zalśniły 

blaskiem i urodą. Budynek został przekazany 

dyrektorowi Stanisławowi Zającowi do użytku w lutym 

2013 r., z kilkumiesięcznym poślizgiem, ponieważ 

pierwotnie inaugurację CKŚ zaplanowano na wrzesień 

2012 r.  (reg) 

 

 

 

 

Piękna sień z zachowaną boazerią i odrestaurowanym kominkiem 
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KONKURS NA DYREKTORA  7.08 – 20.11.2013 
 

chwała o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Śląskiej 

w Nakle Śląskim oraz przyjęciu treści tego ogłoszenia i regulaminu konkursu 

została zaakceptowana przez Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach 7 sierpnia 

2013 r. 

Przyjęto w niej, że ocena programu i koncepcji działania Centrum Kultury Śląskiej odbędzie 

się poprzez indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (po uprzednim 

sprawdzeniu formalnej poprawności zgłoszeń).W składzie komisji kwalifikacyjnej znaleźli się: 

starosta Lucyna Ekkert (przewodnicząca); wicestarosta Andrzej Pilot; wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu – Joachim Ganszyniec; naczelnik Wydziału Strategii, Kultury, Promocji i Sportu 

– Justyna Schmidt; główny specjalista w Wydziale Strategii, Kultury, Promocji i Sportu – 

Arkadiusz Kuzio-Podrucki; skarbnik Ewa Wachowiak; radca prawny Barbara Bulak-Borówka; 

kierownik Biura Kadr Małgorzata Krawiec; przedstawiciel środowiska kulturalnego – 

Krzysztof Gwóźdź. 

Do konkursu przystąpiło szesnastu kandydatów, ale jedynie trzech spełniło wymogi 

formalne. 29 listopada w tajnym głosowaniu zdecydowano o powierzeniu funkcji dyrektora 

CKŚ dr. Stanisławowi Zającowi zWyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie. 

Przedstawiona przez niego koncepcja działania CKŚ okazała się najciekawsza i najpełniejsza. 

Formalne powołanie Stanisława Zająca na stanowisko dyrektora CKŚ nastąpiło 1 stycznia 

2013 r. (reg) 

Nota biograficzna  

Doktor literaturoznawstwa, ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania 

zasobami ludzkimi oraz z zakresu zarządzania oświatą. W latach 2006-2007 pełnił funkcję 

prodziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Akademii Polonijnej 

w Częstochowie, a następnie w latach 2007 – 2011 funkcję 

dziekana Wydziału Interdyscyplinarnego Akademii Polonijnej w 

Częstochowie. Od roku 2011 do chwili obecnej jest 

pełnomocnikiem rektora ds. nauki i rozwoju w Wyższej Szkole 

Lingwistycznej w Częstochowie. Od 2009 roku jest członkiem 

Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk. Stanisław 

Zając zajmuje się również pracą twórczą w zakresie krytyki 

literackiej, literatury, w tym literatury regionu śląskiego, a także w 

zakresie komunikacji społecznej.  

U 
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SPOTKANIE SPOŁECZNEJ RADY KULTURY 14.02.2013 
 

lutego w Centrum Kultury Śląskiej spotkali się członkowie Społecznej Rady 

Kultury działającej przy Staroście Tarnogórskim.  

Celem spotkania było przedstawienie radzie dyrektora Centrum Kultury 

Śląskiej – dr. Stanisława Zająca oraz omówienie koncepcji funkcjonowania tejże instytucji. 

 

Podczas spotkania starosta Lucyna Ekkert podziękowała członkom SRK za dotychczasową 

współpracę w zakresie inicjowania przedsięwzięć kulturalnych, wspierania rozwoju kultury i 

sztuki oraz idei promujących i integrujących działalność kulturalną.  

 

Źródło: Starostwo Powiatu 

14 
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PIERWSI GOŚCIE   20.02.2013 
 

lutego Centrum Kultury Śląskiej odwiedzili pierwsi goście – mali mieszkańcy 

Rudy Śląskiej, którzy zawitali do powiatu tarnogórskiego w ramach „Ferii z 

Muzeum”, zorganizowanych przez Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej. 

Wprawdzie zbiorów muzealnych CKŚ jeszcze nie posiada, ale odwiedzenie pałacu w Nakle 

Śląskim nie było przypadkowe. Wycieczka 

odbywała się bowiem pod hasłem „Śladami 

Donnersmarcków, jak żyli nasi przodkowie”. 

Bardzo dużo ciekawych rzeczy miał na ten 

temat do opowiedzenia dr Arkadiusz Kuzio-

Podrucki, który jako przyszły pracownik CKŚ w 

ten sposób już przygotowywał się do nowej 

roli przewodnika po pałacu Donnersmarcków. 

Dzieci nie tylko wysłuchały jego gawędy, ale 

otrzymały także w prezencie książeczki. W 

spotkaniu z dziećmi uczestniczył także dyrektor CKŚ Stanisław Zając, czego świadectwem jest 

pamiątkowe zdjęcie.Źródło: Starostwo Powiatu 

 

 

20 
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W KOMPLECIE  LUTY – MARZEC 2013 
uty był miesiącem kompletowania zespołu pracowników Centrum Kultury Śląskiej.  

Do samotnie urzędującego dyrektoraStanisława Zająca zaczęli powoli dołączać inni. 

1 lutego pojawił się księgowy Jakub Dobrek, wybrany drogą konkursu. 22 lutego 

obowiązki prowadzenia sekretariatu objęła Renata Głuszek, skierowana na staż z 

Powiatowego Urzędu Pracy. 1 marca dołączyli do nich Jan Hahn i Arkadiusz Kuzio-

Podrucki, byli pracownicy Starostwa Powiatu, którzy bardzo zasłużyli się dla idei powołania 

Centrum Kultury Śląskiej. Nie przyszli tu z pustymi rękami, gdyż każdy wniósł w „posagu” 

własne biurko, komputer oraz inne niezbędne im do prawidłowego funkcjonowania 

akcesoria biurowe. Początki pałacowego życia nie są łatwe, szczególnie że zima postanowiła 

postraszyć jeszcze mrozem i w pałacu zrobiło się chłodno. Poza tym brakuje wielu rzeczy. 

Dyrektor wybrał ostatecznie pokój na gabinet. Kusiła perspektywa objęcia sali z legendarnym 

sejfem (niestety pustym), ale wobec głębokiego zacienienia pokoju, usytuowanego od strony 

północnej, przeważyła opcja południowa, słoneczna.   

 

6 marca odbyła się pierwsza narada, na której zostały wyznaczone cele i zadania. 

Bardzo ważne jest zainstalowanie rolet i 

karniszy z zasłonami, aby można było  

zawieszać obrazy, nie narażając ich na 

szkodliwe działanie słońca. Priorytetem 

jest również zapewnienie eksponatów na 

uroczyste otwarcie, którego datę 

wstępnie wyznaczono na 7 maja. Na 

zdjęciu od prawej: dyrektor Stanisław 

Zając, Jakub Dobrek, Arkadiusz Kuzio-

Podrucki i Jan Hahn. (reg) 

L 
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KOLEJNI GOŚCIE  14.03.2013 
 

olejną wizytę w Centrum Kultury Śląskiej złożyło Koło Emerytów z gminy 

Świerklaniec. 

Dyrektor Stanisław Zając zaznajomił przybyłych z planami działania CKŚ, wyraził także 

nadzieję na dobrą współpracę z lokalną społecznością, która może okazać się bardzo 

pomocna w odtwarzaniu historii pałacu i rekonstrukcji jego wyposażenia. Na pewno sprzyjać 

temu będą rozmowy podejmowane z gośćmi w trakcie zwiedzania. O samych hrabiach i 

pałacowych pokojach opowiadal mieszkańcom Arkadiusz Kuzio-Podrucki.  

 

Wielu ludziom pałacowe pokoje są dobrze znane, ale wygląd pięknie odrestaurowanych 

wnętrz, mimo że jeszcze pustych, wywarł ogromne wrażenie.  (reg) 
 

 

 

 

 

 

 

K 
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GOŚCIE Z ZABRZA, 23.03.2013 
 

sobotę 23 marca 2013 r. w siedzibie Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim 

znowu zrobiło się rojno i gwarno, a to za sprawą wycieczki z Muzeum 

Górnictwa Węglowego w Zabrzu, która zorganizowała wyprawę "Pałace 

śląskich przemysłowców".  

Uczestników wycieczki powitali w 

gościnnych progach pałacu dyrektor 

CKŚ Stanisław Zając oraz Arkadiusz 

Kuzio-Podrucki. Jak się okazało, był 

to jedyny obiekt związany z 

Donnersmarckami, w którym 

zabrzańskim wycieczkowiczom 

pozwolono wejść do środka. Brak 

eksponatów rekompensowały 

jakzwykle barwne opowieści dr. 

Kuzio-Podruckiego na temat budowli 

i jej dawnych mieszkaców. Goście – a 

było wśród nich bardzo wiele młodzieży oraz pewien przybysz z… Rumunii – z dużym 

zainteresowaniem oglądali zachowane elementy dekoracyjne oraz legendarny sejf 

Donnersmarcków. Spacer po pałacu podobał im się tak bardzo, że na zakończenie nagrodzili 

gospodarzy gorącymi brawami.  

Miła atmosfera tego spotkania stała się zapowiedzią dobrej współpracy między CKŚ i 

Muzeum Górnictwa Węglowego. (reg) 

 

 

W sali „kryształowej” i w dawnym gabinecie Donnersmarcków 

W 
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PIERWSZA WIELKANOC 
 

 Wielki Piątek pracownicy spotkali się u dyrektora na wielknocnym poczęstunku. 

Była drożdżowa baba i czekoladowe jajeczka. 

 

 

A w „Gwarku” ukazał się mini komiks, którego bohaterem był dyrektor Stanisław Zając.  

Nazwisko zobowiązuje! 

 

 

Gwarek, 26 marca 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 
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GABLOTY – MARZEC / KWIECIEŃ 2013 
 

e względu na szczupłość środków finansowych Centrum Kultury Śląskiej musi szukać 

oszczędności i przy urządzaniu sal wystawowych dyrektor Stanisław Zając 

zdecydował się częściowo na skorzystanie z wyposażenia już używanego.  

Takiego właśnie, jak drewniane gabloty, których użyczyło Muzeum w Tarnowskich Górach 

dzięki uprzejmości dyrektor Zofii Krzykowskiej. Na pierwszy rzut oka gabloty nie wyglądały 

zbyt zachęcająco… 

 

 

 

…ale dzięki portierowi Janowi Krysiowi, który jest pałacową „złotą rączką”, zmieniły się nie 

do poznania!  

 

 

 

Z 
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PIERWSZA WYSTAWA     29.03.2013 
 

przedświąteczny piątek w pałacu pojawiły się eksponaty pierwszej wystawy – 

czarno-białe fotografie znanego fotografa Krzysztofa Millera, pochodzące m.in. 

z cyklu „Zapatrzenie” i „Prowincjonalia”, a także portrety tarnogórzan z ich 

wypowiedziami.  

Wystawa nosi nazwę „Obrazki sentymentalne, czyli kocham prowincję”. Fotografie osobiście 

rozplanował i zawiesił w dwóch salach ich autor, który przy tej okazji udzielił wywiadu 

dyrektorowi Stanisławowi Zającowi. 

 

 

Krzysztof Miller jest absolwentem 

wydziału operatorskiego 

Państwowej Wyższej Szkoły 

Filmowej, Telewizyjnej i 

Teatralnej w Łodzi. Jego zdjęcia 

stanowią bardzo oryginalne 

spojrzenie na miasto i otaczający 

nas świat, w którym na pozór 

banalne, niedostrzegane przez 

nas na codzień obiekty i 

przedmioty nabierają 

nieoczekiwanie wielkiej siły 

wyrazu. (reg) 

 

W 
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WYBORY ŚLĄSKIEJ SZLACHTY – PRELEKCJA 5.04.2013 
 

 kwietnia 2013 r. Arkadiusz Kuzio-Podrucki wygłosił w Miejsko-Gminnym Ośrodku 

Promocji Kultury w Koziegłowach prelekcję na temat wyborów śląskiej szlachty. 

Prelekcja nosiła tytuł "Śląska szlachta między Polską a Śląskiem" i była poświęcona  

rodom, które poprzez swoją historię łączyły Śląsk z sąsiednimi regionami, m.in. z Małopolską 

i z księstwem siewierskim. 

 

 Do wspomnianych rodów należały familie Odrowążów, Mieroszewskich, von Kramsta i 

Turzonów. Prelekcji towarzyszyła wystawa akwareliMirosława Ogińskiego, poświęconych 

siedzibom śląskich rodów arystokratycznych i 

szlacheckich. (reg) 

 

 

5 
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NASZE ANTYKI 5.04.2013 
Brzydkie zimowe popołudnie 5 kwietnia 2013 r. były porą bardzo wyczekiwaną przez 

dyrektora Stanisława Zająca. Tego bowiem popołudnia z dalekich Przyszowic przyjechały 

do siedziby Centrum Kultury Śląskiej piękne meble antyczne, zakupione za bardzo (ale to 

bardzo!) okazyjną cenę od Gerarda Stanisława Trefonia.  

 

 

We wnoszeniu pomagał kto mógł, a dyrektor, jak na pana na pałacu w Nakle Śląskim 

przystało, pracował w białych rękawiczkach.  

 

 

 

Meble zostały umieszczone w saloniku, w którym znajduje się legendarny sejf 

Donnersmarcków. Będą pełniły rolę ekspozycyjno-użytkową. (reg) 
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POWRÓT GALERII, 8.04.2013 
 

o dwóch latach nieobecności w mury pałacu w Nakle Śląskim powróciła galeria sztuki 

intuicyjnej Gerarda Stanisława Trefonia, która funkcjonowała tu do 2010 r. pod 

nazwą „Barwy Śląska”. Tym razem galeria nazywa się „Klejnoty kolekcji Trefonia” i 

prezentuje znacznie skromniejszy wybór obrazów. Ale wśród nich znalazły się dzieła Teofila 

Ociepki, Erwina Sówki, Ewalda Gawlika i – najskromniejszy z nich – Nikifora Krynickiego.  

 

 

 

Wyboru dokonał sam Gerard Trefoń (na zdjęciu poniżej, z lewej). Obrazy, które 5 kwietnia 

przyjechały z Rudy Śląskiej, zostały zawieszone w największej sali. Te, dla których zabrakło 

miejsca na ścianach, czekają na odpowiednie stelaże.  

 

 

 

P 
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AKWARELE OGIŃSKIEGO   9-10.04.2013 
 

 dniach 9 i 10 kwietnia swoje akwarele przygotowywał i zawieszał Mirosław 

Ogiński z Działu Promcji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, który także 

będzie mieć w siedzibie Centrum Kultury Śląskiej swoją wystawę. Tematem 

akwarel są „Śląskie rezydencje szlacheckie”.  

 

 

Nie było łatwo, ale udało się! Akwarele zawisły w sali z rozetowym sufitem. (reg) 

 

 

 

 

 

 

 

W 
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MEBLE ETNOGRAFICZNE   23.04.2013 
 

o Centrum Kultury Śląskiej przyjechały kolejne meble. Operacja wymagała użycia 

potężnej siły męskiej, ponieważ jednym z eksponatów jest stary piec kaflowy o 

wadze około 300 kg. 

 

Meble złożą się na wystawę urządzoną przez Muzeum w Tarnowskich Górach, z którym 

Centrum Kultury Śląskiej nawiązało stałą współpracę. Muzeum będzie stałym organizatorem 

wystaw o charakterze etnograficznym.  

 

Panowie z MEKONY nieźle się zasapali! 

Pierwsza z nich pokaże, jak wyglądało mieszkanie Polaka na przełomie lat 50. i 60. minionego 

wieku. Niby nie jest to jeszcze Wielka Historia, kto bowiem nie zna poczciwej pralki Frani, ale 

dla pokoleń wychowanych na smartfonach może to być prawdziwy szok kulturowy! 

 

Dyrektor Stanisław Zając i Jan Kryś sprawdzają pochodzenie pieca 

D 
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oooo 

 

FARMERZY Z FRANCJI 25.04.2013 
ałac Donnersmarcków może być wielką atrakcją także dla gości z zagranicy. Choć w 

siedzibie Centrum Kultury Śląskiej pojawiali się już cudzoziemcy, ale raczej  tylko 

pojedynczo.  

Tymczasem 25 kwietnia 2013 r. odwiedziła nas grupa czterech 

rolników z Francji, z miejscowości Saints-Geosmes i Fresnes-sur-

Apance (region Górna Marna). Przyjechali z wizytą do pobliskiego 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, a przy tej okazji 

zwiedzili także pałac. We Francji pałaców wprawdzie nie brakuje, 

ale na pewno nie ma w nich malarstwa intuicyjnego, które 

wzbudziło spore zainteresowanie. Uwagę gości przykuły także 

akwarele Mirosława Ogińskiego, wśród których znalazł się 

francuski trop w postaci Małego Wersalu, zbudowanego w stylu 

francuskiego renesansu. 

Pochwaliliśmy się także sejfem Donnersmarcków, który jest dużą atrakcją Centrum Kultury 

Śląskiej. Nie ma mężczyzny, który oparłby się jego urokowi! Goście spędzili czas bardzo miło i 

tego typu współpraca CKŚ z ZS CKR w Nakle Śl stanie się na pewno dobrą tradycją obydwu 

instytucji.  

 

 

P 
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PAŁAC NA ZNACZKU   KWIECIEŃ 2013 
 

Rozpoczęcie swojej działalności Centrum Kultury Śląskiej upamiętnia wydaniem 

kolekcjonerskiego znaczka. 

 

Znaczek został wydrukowany w liczbie zaledwie 104 egzemplarzy, a część będzie 

sprzedawana na wernisażu filatelistycznym 8 czerwca 2013 r., który odbędzie się w Centrum 

Kultury Śląskiej. Na znaczkuznalazł się historyczny już widok pałacu Donnersmarcków z 

akwareli Mirosława Ogińskiego. W czasie wernisażu będzie można uzupełnić go o 

okolicznościowy datownik. 
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Z SZUFLADY DO GABLOTY  29.04.2013 
 

W poniedziałek 29 kwietnia 2013 rozpoczęliśmy akcję „Ocalone dzieje – z szuflady do 

gabloty”, która będzie trwać do poniedziałku 27 maja. 

W ramach tej akcji mamy nadzieję zebrać nieco pamiątek po pierwszych właścicielach pałacu 

w Nakle Śląskim lub innych 

materialnych śladów 

przeszłości ziemi 

nakielskiej. Chcemy je 

umieścić w pokoju 

zwanym przez nas 

„Salonem hrabiego”, 

ponieważ na jego suficie 

zachował się (przynajmniej 

częściowo) dekoracyjny 

plafon.   

Nasza akcja została 

rozpropagowana w 

lokalnej prasie (Gwarek, 

Dziennik Zachodni), 

poprosiliśmy także o 

pomoc proboszcza parafii 

Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Nakle Śląskim, 

księdza Eugeniusza 

Billa.Czy te zabiegi trafią 

do serc ludzi, którzy 

mogliby wesprzeć darami 

nasze Centrum? Pokaże to 

przyszłość.  

Na zdjęciu: Dziennik 

Zachodni, 2 maja 2013 
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OTWARTE DLA ZWIEDZAJĄCYCH 2 – 5.05.2013 
 

2 maja był pierwszym dniem normalnej działalności Centrum Kultury Śląskiej, to znaczy, że 

zwiedzający mogą już wchodzić w ustalonych dniach i godzinach.  

Otwarte na gości, Centrum będzie działać także w niektóre święta, poza tymi 

najważniejszymi, powszechnie wolnymi od pracy oraz poniedziałkami.  Uroczystego otwarcia 

głównych, reprezentacyjnych drzwi pałacu dokonał dyrektor Stanisław Zając, czemu 

przyglądał się poseł Tomasz Głogowski z córeczką. 

 

Na pierwszego gościa, panią Agnieszkę Matejkę, czekał pakiet z upominkami.Ogółem w 

dniach 2-5 maja 2013 r. wystawy w pałacu obejrzało ponad 180 osób, wliczając w to polsko-

niemiecką wycieczkę liczącą sto osób (4 maja). Początek można zatem uznać za udany! 

 

Na zdjęciach: Agnieszka Matejka i Arkadiusz Kuzio-Podrucki oraz polsko-niemiecka wycieczka z 4 

maja. 
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ORZEŁ I RÓŻA               7.05.2013 
 

maja 2013 r. siedziba Centrum Kultury Śląskiej po raz pierwszy stała się miejscem 

wręczenia prestiżowej nagrody  „Orła i Róży”, przyznawanej osobom i instytucjom 

najbardziej zasłużonym dla Powiatu Tarnogórskiego.  

Ceremonia wręczenia tej nagrody odbyła się na uroczystej sesji Rady Powiatu z udziałem 

starosty Lucyny Ekkert. W tym roku otrzymali ją Zespół Pieśni i Tańca "Mały Śląsk" oraz 

Towarzystwo Sportowe "Gwarek". 

 

Dla Centrum Kultury Śląskiej było 

to także ważne wydarzenie, gdyż 

stanowiło swego rodzaju 

sprawdzian przydatności pałacu 

do organizacji podobnych 

uroczystości oraz imprez o 

charakterze kulturalnym. „Chrzest 

bojowy” przebiegł pomyślnie. 

Na zdjęciu: starosta Lucyna Ekkert 

oraz Kazimierz Ratajczak – 

kierownik artystyczny Zespołu 

Pieśni Tańca „Mały Śląsk”. 

 

 

Na zdjęciach: uczestnicy uroczystej sesji Rady Powiatu oraz „Mały Śląsk”, laureat nagrody 

„Orła i Róży”. 

7 
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WIZYTA SAMORZĄDOWCÓW   14.05.2013 
 

 maja goścmi Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim byłalicząca 15 osób 

grupa samorządowców z terenu województwa śląskiego i opolskiego. 

 

Samorządowcyuczestniczyli w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Fundację 

RozwojuDemokracji Lokalnej Centrum Mazowsze z Warszawy, której przedstawicielkąbyła 

Pani Agata Jagodzińska. Wizyta odbyła się w związku zrealizowanym  przez Gminę 

Świerklaniec Projektem Systemowym "DecydujmyRazem". 

 

 

W sali z akwarelami Mirosława Ogińskiego przedstawiającymi śląskie rezydencje 

 

 

14 
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DATOWNIK I WIDOKÓWKI       15.05.2013 
 

d 15maja do 15 czerwca Główny Urząd Pocztowy w Tarnowskich Górach 

stempluje znaczkidatownikiem z wizerunkiem Centrum Kultury Śląskiej. 

Tym datownikiem można będzie podstemplować znaczek 

okolicznościowy (limitowany) z wizerunkiem Pałacu w 

Nakle Śląskim w czasie wernisażu wystawy filatelistycznej 

pana Mariana Brońca. Wernisaż odbędzie się w siedzibie 

Centrum Kultury Śląskiej 8 czerwca 2013 r. o godzinie 

12.00.   

A w sprzedażyw Pałacu znalazły się cztery 

widokówki.Przedstawiają historyczny wygląd dawnego 

pałacu Donnersmarcków (1) oraz współczesne wnętrza 

wraz z wystawami zorganizowanymi dotychczas przez 

Centrum Kultury Śląskiej (3). 

 

 

 

O 
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PODWIECZOREK U HRABINY  14-23.05.2013 
 

 dniach 14-17 maja 2013 r. odbyło się urządzanie planowanej od dawna, a 

przez wielu bardzo wyczekiwanej wystawy prezentującej śląską porcelanę – a 

raczej tylko jej część – z bogatej kolekcji Ireny i Romana Gatysów, którzy swoje 

eksponaty zbierają już od dwudziestu lat. 

 

Negocjacje z wystawcami trwały 

długo, ale na szczęście zakończyły się 

pomyślnie, ponieważ te bardzo cenne 

i ładne porcelanowe cacka – filiżanki, 

talerzyki, dzbanki, świeczniki – 

pochodzące z różnych epok i 

reprezentujących różne style, są 

wielką atrakcją dla zwiedzających. Na 

wystawie znalazło się ponad 120 

wyrobów z fabryk porcelany z 

Górnego i Dolnego Śląska (Tułowice, 

Bogucice, Strzegom, Kristel i inne). 

 

Ekspozycja w Centrum Kultury Śląskiej będzie co jakiś czas zmieniana, a ta pierwsza nosi 

uroczą nazwę „Podwieczorek u hrabiny”.Najstarszy eksponat pochodzi z 1870 r., najmłodszy 

z 2008 r. W pracy nad urządzeniem wystawy pomagali Mariusz Palusiewicz i Krzysztof 

Głuch. 

 
 

Podczas pracy- z lewej Roman Gatys, z prawej Krzysztof Głuch i Mariusz Palusiewicz. 

W 
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PIERWSZY WYKŁAD PROJEKTU „HISTORIA LOKALNA NA 

PRZYKŁADZIE WYBRANYCH POWIATÓW, MIAST I GMIN” 

16.05.2013 
 

rojekt jest efektem współdziałania Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, Starostwa 
Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz Centrum Kultury Śląskiej. 16 maja 2013 r. 
odbył się wykład inauguracyjny „Powstanie i działalność Centrum Kultury Śląskiej”, 

który wygłosił dyrektor Stanisław Zając. 
 
Wykład został poświęcony genezie CKŚ 
oraz najbliższym planom działania 
naszej instytucji, a przy tej okazji 
dyrektor Zając omówił także aktualne 
wystawy. Dbając o zaciekawienie 
słuchaczy, dyrektor Zając posłużył się 
nie tylko słowem, ale również 
ilustracjami. Okazuje się bowiem, że 
malarstwo intuicyjne z kolekcji 
obrazów Gerarda Trefonia ma wiele 
wspólnego z malarstwem Marca 
Chagalla, a Zenon Dyrszka, autor grafik 
z cyklu „Dżungla” zaprojektował kilka 
książkowych okładek.Na zdjęciu: 

dyrektor Zając w czasie wykładu. 
 
Po części oficjalnej uczestnicy wydarzenia odbyli spacer po pałacu i zapoznali się z wystawami. 
Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszył się sejf Donnersmarcków. Zachęceni miłą 
atmosferą tego spotkania, niektórzy uczestnicy zostawili w nim dla żartu parę grosików, z 
życzeniami, aby sejf się nie marnował.  
 

 
Przed prelekcją i groszowy datek 

P 
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PRELEKCJA W GOK W ŚWIERKLAŃCU    17.05.2013 
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PORZĄDKI OD17.05.2013 
 

związku ze zbliżającą się uroczystością oficjalnego otwarcia Centrum Kultury 

Śląskiej, którego datę wyznaczono na 27 maja 2013 r., wokół pałacu w Nakle 

Śląskim oraz w jego wnętrzach rozpoczęły się wielkie porządki.  

 

Na pierwszy ogień poszło klepisko otaczające pałacowe mury. Teraz potrzeba tylko deszczu! 

 

 

 

W tym samym czasie rozpoczęło się koszenie trawy. W samej siedzibie CKŚ też wiele się 

dzieje, prace porządkowe idą pełną parą. Pod czujnym okiem Katarzyny Fronczak nie ostanie 

się nawet drobina kurzu na boazerii! 

 

 

W 



Kronika Centrum Kultury Śląskiej  33 

 

DZIEŃ ZASŁON        18.05.2013 
 

obotnie przedpołudnie 18 maja 2013 r. było w siedzibie Centrum Kultury Śląskiej 

„dniem zasłon”. Tego mocno pochmurnego dnia państwo Beata i Zbigniew Pawlak z 

tarnogórskiego Studia Aranżacji Okien LUMA, drapowali zasłony w pokojach, 

których wnętrze będzie mieć charakter zabytkowy. 

Jako pierwsze zasłony zostały udrapowane w sali z plafonem, zwanej „salonem hrabiego”, 

która ma być poświęcona pamięci dawnych właścicieli pałacu w Nakle Śląskim, rodowi 

Henckel von Donnersmarck. Na ostateczny wystrój „salon hrabiego” musi jeszcze trochę 

poczekać. 

 

 

 

Następnie udekorowane zostały okna w tzw. sali sejfowej na I piętrze. Teraz jest to już 

zupełnie inny pokój! 

 

S 
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URZĄDZANIE IZBY ETNOGRAFICZNEJ – OD 20.05.2013 
d 20 maja 2013 r. trwają intensywne prace nad urządzeniem izby etnograficznej, 

która ma pokazać, jak wyglądało typowe mieszkanie z przełomu lat 50.i 60. XX w. 

Wystawę opracowało Muzeum w Tarnowskich Górach, które użyczyło CKŚ mebli 

oraz wyposażenie. Pieczę nad wystawą objęła pracownica MuzeumBogusława Broll-

Pawlicka. Wprawdzie meble przyjechały znacznie wcześniej, ale dopiero teraz poszły w ruch 

pędzle i młotki. Pierwszy etap prac spoczął na barkach plastyka Mariusza Palusiewicza i jego 

pomocnika Krzysztofa Głucha. 

 

 

Przy okazji – Krzysztof Głuch (na zdjęciu poniżej)  jest znanym pianistą jazzowym i 

bluesowym, gra w zespole Ireneusza Dudka, sam także komponuje. Wygląda więc na to, że 

pracowała dla „cekusia” znana postać śląskiego środowiska muzycznego! 

 

 

O 
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TRZY DNI PRZED… FOTOREPORTAŻ 24.05.2013 
W piątek w Pałacu praca wrzała aż miło. Przygotowywane były ostatnie wystawy: „Salonik 

hrabiego” i „W epoce Frani”: 

 

Uczniowie z ZS CKR w Nakle Śląskim sadzili kwiaty i zwozili krzesła: 

 

A co nie błyszczało, było doprowadzane do połysku! 
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PROGRAM OTWARCIA CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ 
27.05.2013 

13.30    Powitanie gości przez gospodarzy uroczystości: Panią Starostę Tarnogórskiego 

Lucynę Ekkert orazdyrektora Centrum Kultury Śląskiej Pana Stanisława Zająca 

13.45   Przemówienia: Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska,goście 

14.20   Oficjalne przecięcie wstęgi – otwarcie Centrum Kultury Śląskiej 

14.25   Poświęcenie obiektu 

14.30   Wykład prof. dr. hab. Józefa Olejniczaka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  

15.00   Koncert  Juliusza Ursyna Niemcewicza z Opery Śląskiej w Bytomiu 

15.20  Występ solistów zespołu Vajra Con Trios  z Koszęcina 

15.40 Występ trębaczy z Powiatowego MDK w Tarnowskich Górach 

16.00 Przerwa  - występ zespołu Aldore Duo 

16.30 Panel dyskusyjny pt. „Wystawienniczy Śląsk” 

 

 



Kronika Centrum Kultury Śląskiej  38 

 

OFICJALNE OTWARCIE 27.05.2013 
godnie z planem uroczystość rozpoczęła się wczesnym popołudniem o godzinie 

13.30. Wtedy to  wnętrza Pałacu w Nakle Śląskim zaroiły się od gości, których 

przybyło szacunkowo około 150 osób.  

Wśród tych najbardziej dostojnych, którzy uczestniczyli w tradycyjnej ceremonii przecięcia 

wstęgi, znaleźli się: minister Elżbieta Bieńkowska (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), 

wiceminister Tomasz Tomczykiewicz (Ministerstwo Gospodarki), wicewojewoda Andrzej 

Pilot, starosta tarnogórski Lucyna Ekkert, były starosta Józef Korpak (to za jego kadencji 

zrodziła się idea powołania CKŚ), poseł PO Tomasz Głogowski, przewodniczący Sejmiku 

Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak oraz dyrektor CKŚ Stanisław Zając. Zanim wstęga 

została przecięta, wyżej wymienieni goście i gospodarz Centrum, dyrektor Zając, zabrali głos, 

po czym prof. dr. hab. Józef Olejniczak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wygłosił 

znakomity wykład zatytułowany „... aby śląskie dawało do myślenia”. Odniósł się w nim m.in. 

do tego, czym jest współczesna śląskość. Wymyślone przez dyr. Zająca  hasło „... aby śląskie 

dawało do myślenia” jest dewizą Centrum Kultury Śląskiej.  

 

Na zdjęciu: przemówienie minister Elżbiety Bieńkowskiej oraz wykład prof. Józefa Olejniczaka 

 

Po tych wystąpieniach nastąpił okraszony fanfarami (grał 

zespół trębaczy z Powiatowego Młodzieżowego Domu 

Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach pod 

dyrekcją Jacka Pieczyka) akt przecięcia wstęgi. Nie obyło 

się bez drobnego zamieszania, ponieważ kilkakrotnie 

zmieniano liczbę osób, które miały dostąpić tego 

zaszczytu, w ślad za czym ubywało nożyczek na tacy, ale 

wszystko ostatecznie potoczyło się gładko. (Sama wstęga 

szyła się dopiero rano, ponieważ w ferworze przygotowań po prostu o niej się zapomniało.)  

Z 
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Wstęgę przecinają od lewej: poseł Tomasz Głogowski, dyrektor Stanisław Zając, starosta 

Lucyna Ekkert, minister Elżbieta Bieńkowska i wiceminister Tomasz Tomczykiewicz 

 

Po poświęceniu obiektu przez przedstawiciela Kurii Diecezjalnej w Gliwicach nastąpiła część 

muzyczna, w czasie której swój program zaprezentowali Juliusz Ursyn Niemcewicz z Opery 

Śląskiej w Bytomiu (demonicznie wyglądający, mocno rozbawił publiczność) oraz zespół 

Vajra Con Trios z Koszęcina.  

 

Juliusz Ursyn Niemcewicz i wokalistki Vajra Con Trios 
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Przed i po części oficjalnej goście mogli zwiedzać wystawy (w rekonstrukcji mieszkania z 

przełomu lat 50. i 60. poczęstować się specjalnie w tym celu upieczonymi ciasteczkami 

według receptury z 1959 r.)  i przekonać się, że pracownicy Centrum Kultury Śląskiej dołożyli 

wszelkich starań, aby wszystko było gotowe na czas. Wymagało to sporo wysiłku, bo np. 

niektóre meble do wystawy „Salonik hrabiego” dojechały dosłownie w przeddzień. 

Ekspozycje kusiły ciekawymi eksponatami, okna i parkiety lśniły, kwiaty pięknie zdobiły 

wejście i wnętrza pałacu, a w specjalnej gablocie czekały okolicznościowe znaczki i 

widokówki z datownikiem.  

 

 

Minister Tomczykiewicz patrzy na pałac z zachwytem, a dyrektor Zając uśmiecha się z 

zadowoleniem 

 

I nawet jeśli zabrakło tych paru oczekiwanych słów uznania, mogliśmy poczuć się dumni i 

szczęśliwi, że nie tylko udało się wszystko dopiąć na ostatni guzik, ale że nie było się czego 

wstydzić.  

Po oficjałkach i części artystycznej można było przenieść się na piętro, gdzie czekał na gości 

elegancki szwedzki stół oraz stoiska z bograczem, ciastami i sushi. Stworzeniu miłej 

atmosfery sprzyjała subtelna muzyka klasyczna w wykonaniu zespołu Aldore Duo.  
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Mała przekąska na I piętrze w takt muzyki Aldore Duo 

Ostatnim punktem programu był panel dyskusyjny „Wystawienniczy Śląsk” z udziałem osób 

organizujących w Centrum Kultury Śląskiej wystawy. O swoich ekspozycjach opowiadali 

kolejno Mieczysław Filak („Małe jest piękne”), 

Irena Gatys („Podwieczorek u hrabiny” i śląska 

porcelana), Bogusława Brol-Pawlicka (wystawa 

etnograficzna „W epoce Frani”), Stanisław Gerard 

Trefoń („Klejnoty kolekcji Trefonia”), Krzysztof 

Miller („Obrazki sentymentalne, czyli kocham 

prowincję”), Zenon Dyrszka („Dżungla”), głos 

zabrał także znany tarnogórski zegarmistrz pan 

Franciszek Wiegand. Panel prowadził Jan Hahn. 

 

I tak oto zostaliśmy oficjalnie 

otwarci, więc najważniejsze i 

najtrudniejsze za nami. Egzamin 

został zaliczony zdaniem 

dyrektora na 5 z plusem, o czym 

najlepiej świadczy jego 

zadowolona mina. Teraz już na 

spokojnie można przystąpić do 

realizacji celów, dla których 

Centrum Kultury Śląskiej zostało 

utworzone. 

 

Zdjęcia: Katarzyna Majsterek, Renata Głuszek, Katarzyna Olczak. 
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PISALI O NAS 
 

rasowe relacje po uroczystości nie były zbyt ciekawe. Prasa lokalna – „Gwarek” oraz 

„Dziennik Zachodni” (wkładka tarnogórska) – nie wykroczyły poza schemat 

sztampowej informacji o tym, za jakie pieniądze stworzono Centrum, jakie są plany 

i jakie wystawy (w zasadzie ograniczono się do podania tytułów).  

Najwięcej miejsca poświęcono wystawie porcelany śląskiej państwa Gatys. Nie doceniono 

wielkiego wysiłku włożonego w samą organizację imprezy oraz ambicji stworzenia w 

Centrum Kultury Śląskiej nowej jakości, o czym można się było przekonać już kilka dni po 

otwarciu (znakomita wystawa fotografii „Drzewa” Marka Wesołowskiego). Nikt się nie 

zająknął o równie ambitnym planie stworzenia małego muzeum poświęconego 

Donnersmarckom. Wydaje się, że trzeba będzie ciężko pracować, aby CKŚ zaczęło kojarzyć 

się ludziom z czymś innym niż porcelana śląska i malarstwo intuicyjne z kolekcji Trefonia.  

Z wypowiedzi dziennikarskich warto odnotować jedynie felieton Krzysztofa Karwata „W 

pałacu hrabiego von Donnersmarcka” (DZ 31.05.2013), który chwali inicjatywę odbudowy 

pałacu Donnermarcków i wyraża nadzieję, że nawet na wsi (!) może dziać się coś ciekawego. 

Postaramy się tę nadzieję spełnić. 

 

P 
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„DRZEWA”        29.05.2013 
 

 maja 2013 r. w Centrum Kultury Śląskiej została zainstalowana niezwykle 

ciekawa wystawa fotografii Marka Wesołowskiego (członek Okręgu Śląskiego 

Związku Polskich Artystów Fotografików), która zastąpiła zdjęcia Krzysztofa 

Millera („Obrazki sentymentalne, czyli kocham prowincję”). Jest to zarazem pierwsza 

prezentacja dzieł ZPAF, z którym CKŚ zawarło stosowne porozumienie.  

Wystawa nosi nazwę „Drzewa” – przypadkiem po sąsiedzku mieści się cykl grafik „Dżungla” 

Zenona Dyrszki – i jest to wysokiej klasy fotografia, która bardzo dobrze pokazuje kierunek 

działań CKŚ. Jeżeli komuś „śląskie” kojarzy się głównie z przaśnością i wicami, to powinien po 

zobaczeniu tej wystawy „zacząć myśleć po nowemu”. 

 

Marek Wesołowski wystawiał swoje fotografie nie tylko w Polsce, ale i za granicą, w 

Niemczech i we Francji. W Centrum jego ekspozycja zagości na dwa miesiące.  

 

Fot. Virtual Studio 

29 
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PRZYGOTOWANIA DO WERNISAŻU M. BROŃCA 

5.06.2013 
 

 środę do Centrum przyjechały eksponaty na wystawę filatelistyczną Mariana 

Brońca „Moje potyczki z filatelistyką”. Wernisaż ma się odbyć w sobotę.  

Niewykle silna ekipa, pod czujnym okiem pana Brońca, bardzo sprawnie 

poradziła sobie z wniesieniem i montażem gablot.  

 

Będą w nich eksponowane niezwykle interesujące skarby z bardzo cennej kolekcji znanego i 

tarnogórskiego filatelisty. Nie są to bynajmniej znaczki, ale tzw. całostki, czyli 

korespondencja i druki z opłatą bezznaczkową – wiele z nich pochodzi z  XVIII w.  

 

 

W 
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WERNISAŻ MARIANA BROŃCA 
 

obota 8 czerwca 2013 r. była dla Centrum Kultury Śląskiej dniem szczególnym – tego 

dnia odbył się nasz pierwszy wernisaż.  

Był to wernisaż znanego w Polsce i na świecie (a pochodzącego z Tarnowskich Gór) 

filatelisty Mariana Brońca, który na swojej wystawie „Moje potyczki z filatelistyką” 

zaprezentował niezwykle cenny zbiór całostek oraz swoje dyplomy i medale.  

 

Marian Broniec i jego eksponaty w Centrum Kultury Śląskiej / fot. Krzysztof Miller 

Jego kolekcjonerska pasja rozpoczęła już w czasie II wojny światowej latach 40. minionego 

wieku, a jej rezultatem jest pokaźna kolekcja 

kopert i innych druków pocztowych opatrzonych 

różnego rodzaju stemplami i pieczęciami. Wśród 

przybyłych gości znalazło się bardzo liczne 

gremium członków władz organizacji 

filatelistycznych (naczelnych i okręgowych), 

wśród nich prezes Zarządu Głównego Polskiego 

Związku Filatelistycznego Henryk Monkos, 

wiceprezes ZG PZF Józef Kuczborski oraz 

wiceprezes Polskiej Kapituły Filatelistycznej prof. 

Marek Sitarz(na zdjęciu panowie dokonują wpisu do kroniki). 

S 
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W części oficjalnej bohater tego miłego popołudnia, pan Broniec, usłyszał mowę ku jego czci 

w wykonaniu dyrektora Stanisława 

Zająca, który wręczył mu list od 

pracowników CKŚ i wspólny ze 

Starostwem Powiatowym prezent w 

postaci wielkiej koperty. O 

kolekcjonerskiej pasji ojca 

opowiedział jego syn, Marek 

Broniec, a sam pan Broniec – zanim 

osobiście otworzył podwoje sali, w 

której prezentowana jest jego 

wystawa – podzielił się z gośćmi 

informacjami na temat sposobów 

zdobywania eksponatów. Na zdjęciu: dyrektor Zając odczytuje list (fot. Krzysztof Miller). 

Po części muzycznej w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Tarnowskich 

Górach nastąpiło zwiedzenie wystawy, po czym goście udali się do sali „bankietowej”, której 

rolę pełniła sala z obrazami Gerarda Trefonia. Królowali tu w roli gospodarzy małego 

przyjęcia przedstawiciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim. 

Był pyszny żurek, własnej produkcji chleb i smalec, a także inne przekąski i ciasto. Atmosfera 

była tak miła, że goście długo delektowali się zarówno owym małym „conieco” oraz 

specjałem pana Brońca, jak i sympatycznymi rozmowami.  

W czasie wernisażu na specjalnym stoisku można było kupić okolicznościowy znaczek 

pocztowy, komplet w formie pocztówki, znaczka i okolicznościowego stempla, a także 

pocztówki i znaczki przygotowane przez Pocztę Polską, która uczestniczyła w imprezie.  

 

Sala „bankietowa” / Joanna Stuka i Ola Broniec na stoisku ze znaczkami (fot. R. Głuszek). 

Tak więc pomyślnie przeszliśmy nasz „chrzest bojowy”, choć do pokonania było niemało 

przeszkód! 
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SZNURKOWE SKRZATY       14.06.2013 
 

o serii imprez adresowanych dla dorosłych, Centrum Kultury Śląskiej wystąpiło z 

ciekawą propozycją dla dzieci. Pałacowym debiutem w tej dziedzinie stał się 

niezwykle czarujący spektakl „Sznurkowe skrzaty” w wykonaniu „Wielkiego Koła” – 

Teatru im. Jacka Łabacza z Będzina. 

 

Na widowni zasiadło około 

stu dzieci z przedszkoli i szkół 

gminy Świerklaniec. Ponieważ 

rozpiętość wieku była spora – 

od kilkulatków po uczniów 

szkół podstawowych – zaszła 

obawa, czy wszyscy będą 

bawić się jednakowo dobrze. 

Początek nie rokował 

najlepiej, gdyż starsi 

uczniowie dość obojętnie 

przysłuchiwali się piosenkom 

śpiewanym przez trójkę 

wykonawców, wcielających 

się w „sznurkowe skrzaty”. Stopniowo jednak publiczność coraz bardziej wciągała się w 

świetną zabawę, a gdy na koniec zorganizowano „warsztaty”, w czasie których wybrańcy 

uczyli się operowania kukiełkami i pacynkami, chętnych nie brakowało.  

Był to dla Centrum prawdziwy 

sprawdzian, ponieważ okazało się, 

że wskutek spóźnienia sporej części 

widzów trzeba było przez dłuższą 

chwilę zająć czymś lekko już  

znużoną czekaniem przedszkolną 

widownię. Na szczęście Renata 

Głuszek i Katarzyna Fronczak 

(nasza sprzątaczka) zajęły dzieci 

śpiewaniem. A po tym spektaklu 

wiadomo już, że imprezy dla dzieci 

nie będą nam straszne! 

P 
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EUROPEJSKIE SPOTKANIE KOBIET  5.07.2013 
5 lipca 2013 r. w Centrum Kultury Śląskiej odbyło się II Europejskie Spotkanie Kobiet, 

zorganizowane przez posłankę do Parlamentu Europejskiego Małgorzatę Handzlik oraz 

posła do Sejmu RP Tomasza Głogowskiego.  

Uczestniczyło w nim około stu przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu 

tarnogórskiego, na krótko pojawiła się także starosta 

Lucyna Ekkert. Mimo szumnej nazwy charakter 

spotkania nie był za bardzo oficjalny, ponieważ 

Małgorzata Handzlik postarała się o to, aby w 

programie obok oficjalnych wystąpień znalazło się 

miejsce na śpiew i zabawę. Już zatem na wstępie 

zaprosiła zebranych do wspólnego odśpiewania 

piosenki „Szła dzieweczka do laseczka”, a atmosferę 

rozbawienia spotęgowały występy dwóch zespołów 

KGW: „Wesołych Kumoszek” ze Świętoszowic oraz 

kabaretu „Bez chłopa” z Tąpkowic, którego 

przedstawicielki brawurowo parodiowały Marylę 

Rodowicz oraz zespoły „Tercet Egzotyczny” i „The 

Beatles”. Po części oficjalnej Małgorzata Handzlik 

zwiedziła pałac, wyrażając szczery zachwyt tym, co dotychczas w nim zrobiono. Na zdjęciu: 

Małgorzata Handzlik i Tomasz Głogowski. 

 

  

Na zdjęciu: członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz kabaret „Bez chłopa” KGW z Tąpkowic. 
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WIZYTA KSIĘŻNICZEK I ICH RYCERZY  11.07.2013 
 

W czwartkowe przedpołudnie w Pałacu w Nakle Śląskim zaroiło się od księżniczek i 

egzotycznie ubranych młodzieńców. Owymi nietypowymi, acz mile widzianymi gośćmi byli 

uczestnicy półkolonii, zorganizowanej dla dzieci z gminy Świerklaniec przez Gminny 

Ośrodek Kultury.  

Przystrojone w korale, kwiaty i 

długie suknie małe damy oraz 

ich towarzysze, w strojach 

różnych i różniastych, zostali 

oprowadzeni po pałacu przez 

Renatę Głuszek i dowiedzieli się 

wielu ciekawych rzeczy, m.in., 

jaka jest różnica między 

zamkiem a pałacem, kim byli 

pierwsi właściciele pałacu w 

Nakle Śląskim i skąd pochodzi 

porcelana. Obejrzeli także z 

bardzo dużym zaciekawieniem 

wystawę „Klejnoty kolekcji 

Trefonia” oraz sejf Donnersmarcków. W czasie zwiedzania dzieci zaśpiewały kilka piosenek, 

po czym na pożegnanie zostały obdarowane drobnym upominkiem.  

 

  

Chyba się podobało, bo na 23 lipca panie opiekunki zapowiedziały wizytę kolejnego turnusu! 
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RYSUNKI WOJCIECHA WEISSA – OD 17.07.2013 
 

 połowie lipca rozpoczęła się instalacja najbardziej jak dotąd prestiżowej 

wystawy w Centrum Kultury Śląskiej – prezentacji młodopolskich szkiców, 

rysunków i plakatów Wojciecha Weissa.  

Eksponaty wystawy zostały użyczone przez wnuczkę malarza, Renatę Weiss, która 

udostępniła je na okres do 11 października 2013 r. Tak cenne prace nie mogły oczywiście 

zostać po prostu zawieszone na ścianie, tym bardziej, 

że tematyczna różnorodność tych dzieł, a także różne 

rozmiary obrazów, wymagały profesjonalnego 

spojrzenia i fachowej ręki. Do instalacji zostali  

zaproszeni Mariusz Paluchiewicz z Muzeum Śląskiego 

oraz jego 

pomocnik, 

Krzysztof Głuch, którzy współpracowali już przy 

urządzaniu wystawy etnograficznej. Mariusz 

Paluchiewicz zaproponował wzbogacenie wystawy 

o meble z epoki, z których najciekawszym okazała 

się zabytkowa sztaluga, wypożyczona przez prof. 

Wernera Lubosa. Efekt okazał się rewelacyjny!  

 

 

W 
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SESJE ZDJĘCIOWE I   23.07.2013 
 

 piękne letnie przedpołudnie tego dnia w pałacowych wnętrzach rozpoczęły się 

sesje zdjęciowe do bardzo ciekawego projektu znanego śląskiego fotografa 

Krzysztofa Millera. Projekt jest utrzymywany na razie w tajemnicy, a ma na 

celu niebanalną promocję Centrum Kultury Śląskiej i oczywiście samego pałacu w Nakle 

Śląskim.  

Jako pierwsi przed obiektywami Krzysztofa Millera i Marka Wesołowskiego, naszych 

zaprzyjaźnionych artystów fotografii (członków ZPAF Okręg Śląski) stanęli Erwin Sówka, 

śląski malarz prymitywista i jedyny żyjący obecnie twórca Grupy Janowskiej, oraz Bernard 

Krawczyk, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, członek Teatru Śląskiego w Katowicach.  

  

Na zdjęciach: Erwin Sówka, Bernard Krawczyk, dyrektor Stanisław Zając oraz ekipa 

zdjęciowa.                                                                                       

Przy tej okazji nastąpiło niezwykle miłe 

i sympatyczne, mocno okraszone 

humorem spotkanie pracowników CKŚ 

z panami Krawczykiem i Sówką. A 

ponieważ w pałacu w tym czasie 

gościła grupa dzieci z półkolonii 

organizowanej przez GOK w Nakle 

Śląskim, nadarzyła się sposobność do 

zrobienia z nimi wspólnego zdjęcia. 

W 
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TURNIEJ SZACHOWY 27.07 – 3.08.2013 
 

 dniach 27 lipca – 3 sierpnia 2013 pierwszym piętrem pałacu zawładnęli 

szachiści. W CKŚ odbył się bowiem Integracyjny Turniej Szachowy  - XI 

Memoriał Marka Piasty, organizowany przez Integracyjny Klub Szachowy 

„Tęcza” z Tarnowskich Gór, Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim i Restaurację 

Winiarnię „Sedlaczek”.  

Miejscem boju stała się sala „koncertowa”, w której swobodnie pomieściło się około 60 

uczestników turnieju, w tym 86-letni Michał Ostrowski z UKS „Gambit” z Łańcuta. Siedziba 

Centrum okazała się dobrym 

wyborem także z innego powodu – 

niepełnosprawni gracze mogli 

skorzystać z windy. Rolę kawiarenki 

z powodzeniem objęła garderoba. 

Jak wynika z wypowiedzi grających, 

miejsce turnieju – Pałac w Nakle 

Śląskim – bardzo im się podobało. 

Mogli przy okazji zobaczyć wystawy 

i wypocząć na parkowych ławkach. 

Dla pracowników CKŚ był to tydzień 

dość wyczerpujący, ponieważ 

rozgrywki toczyły się codziennie aż 

do późnych godzin wieczornych, a upał nie odpuszczał. Imprezę pod względem 

organizacyjnym można jednak określić jako udaną, aczkolwiek także wielce dla nas 

pouczającą. 

  

 

W 
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10 SPOJRZEŃ    2.08 -10.09.2013 
 

 Centrum Kultury Śląskiej pojawiła się nowa wystawa, będąca efektem bardzo 

udanej współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski, 

z którym została podpisana stosowna umowa. Dzięki tej umowie  będzie 

można u nas oglądać profesjonalną i artystycznie wyszukaną fotografię cyklicznie.  

Wystawa nosi tytuł „10 spojrzeń” i będzie prezentowana do 10 września br. Składają się na 

nią prace dziesięciu  artystów fotografików z całej 

Polski, którzy uczestniczyli w plenerze artystycznym 

zorganizowanym przez Urząd Miasta Tarnowskie Góry 

pod patronatem ZPAF Okręg Śląski. Są to czarno-białe i 

kolorowe prace 

Malwiny de Brade, 

Jolanty Rycerskiej, 

Jagny Olejnikowskiej, 

Katarzyny Łata-Wrony, Leszka Żurka, Andrzeja Dudka 

Dürera, Michała Cały, Marka Wesołowskiego, Józefa 

Wolnego oraz Krzysztofa Millera, a ich tematem są 

Tarnowskie Góry. Kiedy miasto przegląda się w 

obiektywach, choć może należałoby powiedzieć  w oczach   

artystów fotografów, efekt musi być niebanalny i 

zaskakujący i taki też charakter mają te fotogramy. Uroczyste zamknięcie wystawy w formie 

finisażu przewidziane jest na 7 września 2013 r. Fot. powyżej: praca Jagny Olejnikowskiej. 

 

 

Fot. Józef Wolny 

W 
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SESJA FOTOGRAFICZNA II - 12.08, 16.08. 2013 
rwają prace nad wspomnianym projektem Krzysztofa Millera, w wyniku czego w 

siedzibie Centrum Kultury Śląskiej pojawili się nowi goście.  

                                                               

12 sierpnia do pałacu w Nakle Śląskim zawitał prof. zw. dr 

hab. Tadeusz Sławek, poeta, literaturoznawca i 

wykładowca UŚ, z którym, nota bene, zapowiada się 

ciekawa współpraca.  

Na zdjęciu: prof. Sławek i autor zdjęć Krzysztof Miller.  

 

18 sierpnia przed obiektywem Millera zasiedli malarz 

Edward Inglot (fot. z lewej) oraz Krzysztof Mazik, właściciel tarnogórskiej galerii „Inny Śląsk” 

(fot. z prawej). W sesji zdjęciowej uczestniczył również dyrektor Stanisław Zając. 

 

 

T 
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ZDJĘCIA DO „WEISS FASCYNUJE” 12.08.2013 
 

palnego przedpołudnia w poniedziałek 12 sierpnia personel Centrum Kultury 

Śląskiej stanął przed obiektywem kamery Krzysztofa Millera, aby „zagrać” w 

wideoklipie promującym wystawę rysunków Wojciecha Weissa. 

Z zadania załoga CKŚ wywiązała się nadzwyczaj dobrze, przy czym niektórzy wykazali 

prawdziwy talent aktorski. Na drugim planie pojawiają się Marzena i Marek Wesołowscy. 

Reklamówka, prezentowana na stronie www.cekus.pl oraz na Facebooku, okazała się 

nadzwyczaj udana. Szkoda tylko, że nie wszyscy pracownicy mogli wziąć udział w zdjęciach, 

ale tak to bywa, gdy się idzie na urlop w niewłaściwym czasie!  

 

 

Na „planie” filmowym… Stoją od lewej: Krzysztof Miller (reżyser), Arkadiusz Kuzio-Podrucki, 

Jan Kryś, Jakub Dobrek, Aleksandra Broniec 

 

„Weiss fascynuje” 2013, reż. Krzysztof Miller; wyk. Stanisław Zając, Jakub Dobrek, Arkadiusz 

Kuzio-Podrucki, Aleksandra Broniec, Jan Kryś, Joanna Stuka, Marzena Wesołowska, Marek 

Wesołowski 

U 

http://www.cekus.pl/
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FAŁSZYWY ALARM     19-20.08.2013 
apowiadał się spokojny dzień (dyrektor na urlopie), tymczasem około godziny 14.00 

pracownicy Centrum zostali postawieni na nogi przeraźliwym wyciem alarmu 

przeciwpożarowego.  

Kto żyw pobiegł sprawdzać, gdzie się pali, tymczasem po niespełna kilku minutach pod pałac 

zajechały cztery jednostki straży pożarnej z Tarnowskich Gór i z Radzionkowa. Kontrola 

budynku wykazała pewne nieprawidłowości w działaniu systemu alarmowego, prawidłowo 

za to zadziałała kurtyna przeciwogniowa. 

  

 

Zostaliśmy poinformowani przez strażaków, że takie rzeczy się zdarzają, niestety, nikt nie 

przewidział, że to jeszcze nie 

koniec. Następnego dnia alarm 

odezwał się znowu, tym razem 

po godzinie 7.00 rano. I znowu 

przyjechały cztery wozy 

strażackie. Po szczegółowej 

inspekcji systemu 

monitorującego wyszło na jaw, 

że niektóre czujniki działają 

wadliwie, inne są uszkodzone, 

a ich rozmieszczenie nie 

pokrywa się ze schematem. 

Niezbędne są zatem dalsze 

działania, ale my przeszliśmy 

swego rodzaju test, który wiele nas nauczył. No i ważne jest to, że nie wpadliśmy w panikę!  

 

Z 
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PIERWSZE DOŻYNKI         1.09.2013 
1 września 2013 r. na terenie parku przy naszym pałacu zostały zorganizowane Powiatowo-

Gminne Dożynki, co oznaczało dla nas swego rodzaju plenerowy chrzest bojowy.  

Nie ukrywamy, że wiadomość o tym, że dożynki będą właśnie u nas, przyjęliśmy z pewnym 

przerażeniem, gdyż nie mieliśmy jeszcze jako Centrum Kultury 

Śląskiej do czynienia z organizowaniem dużej imprezy 

plenerowej. Na szczęście bardzo przydały się stosowna wiedza i 

głębokie doświadczenie Arkadiusza Kuzio-Podruckiego, który 

wziął na swe barki duży ciężar organizacji. Dyrektor Stanisław 

Zając z kolei musiał podjąć niewątpliwie trudną decyzję 

odnośnie otwarcia bądź zamknięcia pałacu na czas imprezy. 

Wobec szczupłości personelu zwyciężyła troska o 

bezpieczeństwo obiektu i wystaw, pałac więc był nieczynny, co zostało nam później 

niepotrzebnie, w niewybredny sposób wytknięte w 

„Dzienniku Zachodnim”.  

Do końca zadawaliśmy sobie pytanie, czy się uda, a 

na domiar złego nad ranem potężnie lunęło. I tu na 

dobre wyszła przezorność dyrektora, który nakazał 

wysypanie żwiru na plac z krzesłami dla VIP-ów (co 

się, nota bene, nie wszystkim mieszkańcom okolicy 

spodobało). Ale po pochmurnym i deszczowym 

poranku pokazało się słońce i przy względnie ładnej 

pogodzie ludzie bawili się aż do 23.00. W organizacji dożynek uczestniczyli: Starostwo 

Powiatowe, Urząd Gminy Świerklaniec, Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu i nasze 

Centrum. Oprócz władz lokalnych: starosty Lucyny Ekkert oraz wójta gminy Świerklaniec 

Kazimierza Flakusa, imprezę zaszczycili przedstawiciele parlamentu: senator Maria Pańczyk-

Pozdziej i poseł Tomasz Głogowski. 
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Pałacowa część imprezy rozpoczęła się mocnym 

akcentem w postaci wkroczenia dożynkowego 

korowodu z pięknie grającą Orkiestrą Wojskową 

Sił Powietrznych z Bytomia na czele. Dożynkowy 

chleb nieśli starostowie Henryk i Amalia Piątek, 

którzy potem przekazali go gospodarzom 

imprezy, staroście Ekkert i wójtowi Flakusowi. Po 

części oficjalnej nastąpiły występy zespołów 

„Kabarecik”, „Kwiaty jesieni”, „Jutrzenka”, 

„Kabaret bez Chłopa”, uczestników 

Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku z widowiskiem „Wyszkubki, 

czyli jak downi na Ślonsku się żyło”, a następnie „Iroxany” z mieszanką przebojów disco, 

wokalisty Thomasa i już na zakończenie „Wesołej Biesiady”.  

 

 

Licznie przybyli (frekwencja dopisała) goście mieli do swojej dyspozycji stoiska z żywnością, 

rękodziełem gospodyń wiejskich oraz inną ofertą.  

 

Ku naszemu zadowoleniu impreza przebiegła spokojnie. 
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SESJE FOTOGRAFICZNE III – 5 ORAZ 12.09.2013 
iestrudzony Krzysztof Miller kontynuuje pracę nad swoim wielkim projektem, w 

związku z czym w naszym pałacu pojawiają się kolejne wybitne osobowości 

Śląska. 

5 września odwiedziły nas dwa pokolenia muzyków – wschodząca gwiazda jazzu Karo Glazer 

oraz Józef Skrzek (SBB). Obydwoje wyrazili chęć współpracy z Centrum Kultury Śląskiej. 

 

 

12 września sesje zdjęciowe odbyły się z udziałem aktorki Renaty Lubos-Święs oraz jej ojca, 

znanego tarnogórskiego malarza prof. Wernera Lubosa.  

 

N 
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FINISAŻ „10 SPOJRZEŃ” + FREDRO 7.09.2013 
 zaskakująco ciepły i słoneczny dzień odbył się finisaż wystawy fotograficznej 

„10 spojrzeń”, połączony z czytaniem utworów Aleksandra Fredry w ramach 

zainicjowanej przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego akcji 

„Narodowe czytanie. Aleksander Fredro”.  

Postanowiliśmy tak dobrać wiersze, aby 

powstało z nich 10 refleksji Fredry na różne 

tematy, stosownie do fotograficznych „10 

spojrzeń”. Misją czytania obdarzyliśmy starostę 

Lucynę Ekkert, posła Tomasza Głogowskiego 

oraz autorów wystawy: Katarzynę Łata-Wronę, 

Krzysztofa Millera, Jolantę Rycerską, Marka 

Wesołowskiego oraz Józefa Wolnego. Na 

zdjęciu: Krzysztof Miller i Katarzyna Łata-

Wrona na „próbie generalnej”. 

W finisażu ze strony autorów zdjęć uczestniczyli: Jolanta Rycerska (szefowa ZG ZPAF), 

Katarzyna Łata-Wrona (prezes ZPAF Okręg Śląski), Krzysztof Miller, Michał Cała, Marek 

Wesołowski, Józef Wolny oraz Leszek Żurek.  

 

Krzysztof Miller omawia zdjęcia z wystawy 

Po  części „oficjalnej”, na którą złożyło się omówienie zdjęć przez Krzysztofa Millera, goście 

przeszli na I piętro, do sali „koncertowej”, aby wysłuchać recytacji. 

W 
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Nie da się ukryć, że trema przed występem była, ale wszystko poszło gładko. Refleksjom 

towarzyszyła zabawa i humor, rezultat znakomitej gry słów Mistrza Fredry dobrze 

dopasowanych do odtwórców i samym wykonaniem czytających.  

  

Fot. z  lewej: Józef Wolny, Katarzyna Łata-Wrona, Marek Wesołowski, Tomasz Głogowski, 

Lucyna Ekkert, Krzysztof Miller oraz  Stanisław Zając; fot. z prawej: Lucyna Ekkert i Krzysztof 

Miller 

 

Dalszy ciąg imprezy przebiegł w bardzo sympatycznej atmosferze, a część jej uczestników – 

fotografowie i ich przyjaciele - długo jeszcze nie chcieli opuścić pałacu, zapowiadając kolejne 

finisaże. Natomiast sama wystawa pozostała na dłużej… 

  

Fot. z lewej – autorzy wystawy: Katarzyna Łata-Wrona, Jolanta Rycerska, Marek Wesołowski, 

Józef Wolny i Leszek Żurek;  fot. z prawej – prof. Werner Lubos i Józef Wolny 

 

Fot. Marek Wesołowski, Krzysztof Miller, Renata Głuszek 
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DRUGIE CZYTANIE FREDRY     9.09.2013 
asze Centrum Kultury Śląskiej było chyba jedną z nielicznych instytucji, które 

dwukrotnie przeprowadziło akcję „narodowego czytania Aleksandra Fredry”. Ten 

drugi raz przygotowało, z myślą o uczniach szkół ponadpodstawowych”, 

Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku.  

Podobnie jak przy finisażu „10 spojrzeń”, do czytania zostali zaproszeni starosta tarnogórski 

Lucyna Ekkert i poseł Tomasz Głogowski, a dodatkowo inni członkowie powiatu 

tarnogórskiego: sekretarz powiatu Aleksandra Król-Skowron oraz skarbnik Cezary Baryłko. 

Czytającymi byli także członkowie TSUTW i uczniowie Liceum Plastycznego z Tarnowskich 

Gór.  

  

W spotkaniu udział wzięła młodzież ZS CKR z Nakła Śląskiego, Liceum Ogólnokształcącego im. 

S. Staszica z Tarnowskich Gór oraz gimnazjaliści ze Świerklańca. Być może dla wielu z nich 

było to pierwsze spotkanie z Fredrą, ponieważ dzieła tego zasłużonego dla polskiej komedii 

dramatopisarza wypadły, niestety, z kanonu szkolnych lektur. Czytanie zakończył akcent 

bardzo humorystyczny – śląska wersja „Pawła i Gawła”, czyli „Uwe i Wili w jednej stali wili” 

Mariana Makuły w wykonaniu pani Henryki Borkowskiej-Szmatloch z TSUTW. 

  

N 
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INAUGURACJA KLUBU POCHWAŁA INTELIGENCJI NA 

GÓRNYM ŚLĄSKU 12.09.2013 
zwartek 12 września 2013 r. był dniem inauguracji Klubu Pochwała Inteligencji na 

Górnym Śląsku, którego pomysłodawcą i prowadzącym jest Kamil Łysik. Klub ten w 

nieco innej formule działał przedtem przy Muzeum Śląskim, obecnie wpisany jest w 

program CKŚ. 

Gościem spotkania inauguracyjnego był Jerzy Stępień, były prezes Trybunału 

Konstytucyjnego oraz współtwórca reformy samorządowej w 1999 r. I właśnie  temat 

samorządów oraz roli i znaczenia powiatów 

zdominował wypowiedzi prezesa Stępnia, który 

wspominał własne doświadczenia z okresu rodzenia się 

nowych reform administracyjnych, podzielił się także 

wiedzą na temat przeszłości. Jego opinię o ważnej 

funkcji kulturotwórczej powiatów, które jednakże nie 

posiadają wystarczających środków na realizację zadań 

związanych z kulturą i edukacją, w całości podzieliła w 

swym wystąpieniu starosta Lucyna Ekkert. Poza starostą tarnogórskim w spotkaniu wzięli 

udział m.in. były wojewoda śląski Wojciech Czech oraz dyrektor Pałacu w Rybnej Adam 

Morawiec.  

Ciekawe, rzeczowe i wartkie spotkanie z Jerzym Stępniem oraz całkiem niezła frekwencja 

(około 25 osób) dobrze wróżą kolejnym przedsięwzięciom Klubu Pochwała Inteligencji na 

Górnym Śląsku. A sam prezes z pewnością będzie bardzo miło wspominać pobyt w CKŚ także 

z bardziej osobistej przyczyny, spotkał się tu bowiem z mieszkającym w Tarnowskich Górach 

kolegą, z którym jako osoba internowana spędził pół roku w jednej celi. 

  

Fot. Renata Głuszek, Adam Telisz 

C 
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I POWIATOWE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

21.09.2013 
ardzo nietypową imprezą odbywającą się we wnętrzach naszego pałacu było I 
Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych, zorganizowane 21 września 2013 r. 
przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, Powiatową Radę Działalności 

Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach oraz Centrum Kultury Śląskiej. 
 
Wszystkie duże sale wystawowe na parterze wypełniły się stolikami, przy których zasiedli 

przedstawiciele różnych organizacji 
pozarządowych, prezentujący tu swój 
dorobek, także artystyczny, i 
wymieniający się doświadczeniami 
oraz kontaktami.  
Na I piętrze w sali „koncertowej” 
odbywały się z kolei wykłady 
psychologów i innych specjalistów z 
zakresu profilaktyki i ochrony 
zdrowia, można było przebadać sobie 
krew, zmierzyć ciśnienie, zobaczyć 
pokaz ratownictwa medycznego w 
wykonaniu ratowników OSP w Nakle 
Śląskim.  
 

  
 
Na zdjęciach: Joanna Stuka sprawdza poziom cukru, a Renata Głuszek uczy się udzielać 
pierwszej pomocy. 
 
Ponownie okazało się, że budynek pałacu jest naprawdę wielofunkcyjny i impreza, trwająca 
od godziny 12.00, przy wysokiej frekwencji, udała się – nie tylko organizacyjnie, ale także 
„merytorycznie”. Uczestniczący w niej goście – oficjalni, jak wicewojewoda Andrzej Pilot, jak i 
zwykli ludzie - mogli nie tylko skorzystać z bogatego programu Forum, ale przy okazji 
zobaczyć nasze wystawy.  

B 
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BYT – WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ LICEUM 

PLASTYCZNEGO 26.09.2013 
 

 czwartkowe popołudnie, 26 września 2013 r., odbył się wernisaż prac 

fotograficznych uczniów III klasy Liceum Plastycznego Zespołu Szkół 

Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach.  

W jej otwarciu uczestniczyli uczniowie „plastyka”, dyrektor ZSA-P Paweł Zaręba oraz 

opiekująca się młodymi fotografami prof. Aleksandra Kamińska, a także licznie przybyłe 

rodziny autorów zdjęć. W 

pałacowych salach rozbrzmiewał 

jednakże nie tylko język polski, ale i 

włoski i hiszpański, gdyż do udziału w 

wernisażu zaproszono również gości 

Liceum Plastycznego z Włoch i 

Hiszpanii. W części powitalnej 

uczniowie oraz dyrektor Zaręba 

serdecznie podziękowali dyrektorowi 

Stanisławowi Zającowi za udzielenie 

gościny w pięknych wnętrzach 

Centrum Kultury Śląskiej oraz zadeklarowali chęć urządzenia w CKŚ także wystawy prac 

dyplomowych wychowanków LP. Był to zatem udany początek dalszej współpracy. 

Po tych „oficjałkach” zebrani mogli przystąpić do oglądania fotografii oraz uraczyć się 

poczęstunkiem przygotowanym przez uczennice szkoły i podanym na pięknie 

zaaranżowanym przez nie stole. Gwar w pałacowych wnętrzach rozlegał się długo, gdyż wielu 

gości, w tym grupa z Włoch, chętnie skorzystało z okazji zobaczenia innych wystaw.  

  

W 
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WIZYTY SZKÓŁ 
 

zęstymi gośćmi Centrum Kultury Śląskiej jest szkolna młodzież, która przy okazji 

zwiedzania wystaw może poznać historię pałacu w Nakle Śląskim oraz rodu Henckel 

von Donnersmarck.  

Spore zainteresowanie szkół wzbudziła wystawa „Wojciech Weiss – młodopolskie rysunki i 

plakaty”, po której znakomitym przewodnikiem jest dyrektor Stanisław Zając. Jako 

doświadczony nauczyciel dobrze wie, jak rozmawiać z młodymi ludźmi, choć czasami 

rozruszanie młodzieży bywa nieco trudne, a 

nawet niemożliwe. Lekcji historii udziela 

zazwyczaj pałacowy znawca tematu Arkadiusz 

Kuzio-Podrucki. Jest więc tych atrakcji całkiem 

sporo, ale najżywiej komentowana jest sztuka 

intuicyjna. Sporo zabawy daje próba otwarcia 

sejfu, ale ten widać ma trochę tego dość, bo 

ostatnio „zastrajkował” i się nie domyka. Na 

zdjęciu: uczniowie Centrum Edukacji 

Ekonomiczno-Handlowej z Tarnowskich Gór. 

3 października 2013 r. przez pałac przewinęły się aż trzy szkoły: Liceum Plastyczne Zespołu 

Szkół Artystyczno-Projektowych, którego uczniowie (I klasa) odbyli tu swoje pierwsze zajęcia 

plenerowe; Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej z Tarnowskich Gór oraz Liceum 

Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Radzionkowa. Wcześniej liczne wizyty złożyli  

uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim. 

  

Na zdjęciu z lewej: uczennica Liceum Plastycznego, z prawej: uczniowie ZS CKR 

 

C 
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FINISAŻ WYSTAWY WOJCIECHA WEISSA   5.10.2013 
 

iało to być pożegnanie wystawy „Wojciech Weiss – młodopolskie rysunki i 

plakaty”, ale ostatecznie ekspozycja pozostała w pałacu jeszcze dwa tygodnie. 

Ku naszej radości, bo jakoś ciężko będzie się z nią rozstać, jest to wszak nasza 

wielka duma i największe wydarzenie wystawiennicze tego roku.  

 

Tak więc finisaż z 5 października 2013 r. stał się faktycznie 

spotkaniem z wnuczką malarza, Renatą Weiss. Pani Weiss – 

osoba niezwykle miła i otwarta na rozmowy z ludźmi – 

przygotowała się doń bardzo starannie, przyjechawszy z 

pokazem zdjęć związanych z okresem, w którym powstawały 

prezentowane w Centrum Kultury Śląskiej rysunki i plakaty 

(lata 1891 – 1910). Można było na nich zobaczyć modeli 

pozujących do tych rysunków. Opowieść ubarwiły informacje 

związane ze specyfiką epoki, zakazującej studentom ASP 

rysowania nagich kobiet. Nawiasem mówiąc, pani Renacie 

bardzo spodobała się aranżacja wystawy, którą w pełni mogła zobaczyć dopiero teraz. Na 

zdjęciu: Renata Weiss. 

 

Serdeczne powitanie gości przez dyrektora Stanisława Zająca 

M 
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My sami też przygotowaliśmy się do tego 

bardzo dla nas prestiżowego finisażu 

starannie, choć nie wszystkie pomysły, 

niestety, zostały zrealizowane (nie 

przebraliśmy się w młodopolskie 

kostiumy). Ale gości, przybyłych nader 

licznie – wśród nich starosta Lucyna 

Ekkert, która objęła finisaż swoim 

patronatem – witała muzyka Chopina. Na 

zdjęciu: starosta Lucyna Ekkert dziękuje 

Renacie Weiss za udostępnienie prywatnej kolekcji rysunków jej dziadka.  

W jej takt mogli podziwiać wysoki kunszt Weissa, a potem zasiąść w pięknie urządzonej sali 

„koncertowej”, aby wysłuchać 

prelekcji. Jej świadkiem był także sam 

malarz, oczywiście na portrecie. Z 

wypowiedzi Renaty Weiss wynikło, że 

istnieje spory zbiór zdjęć zrobionych 

przez jej dziadka, co wzbudziło 

zainteresowanie zaprzyjaźnionego z  

nami fotografa Krzysztofa Millera. I kto 

wie, może kiedyś i one pojawią się w 

CKŚ. Dyrektor Stanisław Zając ze swej 

strony nie omieszkał pochwalić się 

wynikami „oglądalności”, jako że „Wojciecha Weissa – młodopolskie rysunki i plakaty” 

zobaczyło do tej pory około 1200 osób. Znalazły się także ciepłe słowa pod adresem Zenona 

Dyrszki, który pięknie opracował graficznie materiały promocyjne.   

 

Po części oficjalnej jej uczestnicy długo prowadzili ożywione rozmowy. (Zdjęcia: Marek 

Wesołowski, Renata Głuszek) 
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Kronika Centrum Kultury Śląskiej  72 

 

WERNISAŻ WYSTAWY JA I JA         10.10.2013 
 

a nami kolejny bardzo udany wernisaż – otwarcie wystawy fotograficznej „Ja i ja” 

(10.10 – 22.11.2013), której autorami są Katarzyna Łata-Wrona oraz Antoni Kreis, 

członkowie ZPAF Okręg Śląski.  

Katarzyna Łata-Wrona, prezes zarządu ZPAF, serdecznie podziękowała dyrektorowi 

Stanisławowi Zającowi za udostępnienie pięknych wnętrz pałacu w Nakle Śląskim. 

 

 Wystawę „Ja i ja” tworzą dwa cykle autoportretów, które – choć bardzo odmienne, 

doskonale się uzupełniają. Te same portrety zostały pokazane w drugiej części wernisażu 

także w wersji 

filmowej. 

Obydwa filmy 

wywarły na 

zebranych duże 

wrażenie.  Kto 

przyszedł tego 

popołudnia do 

Centrum Kultury 

Śląskiej, nie 

pożałował!  

 Zdjęcia: Marek 

Wesołowski. 

Z 
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POLACY W SIECI...            18.10.2013 
 

 dniem 18 października 2013 r. CKŚ otworzył nową kartę swojej działalności – zajęcia 

w ramach edukacyjnego projektu „Polacy w sieci…, czyli filmowo-cyfrowe życie 

emocjonalne Polaków”, prowadzonego przez Jakuba Pudełko. 

Zajęcia te, przeznaczone dla dzieci i młodzieży, mają na celu opowiedzenie im o 

niepożądanych zjawiskach i zachowaniach emocjonalnych na przykładzie filmów fabularnych 

i filmików internetowych, aby bardziej krytycznie odbierali treści sączące się z internetu.  

 W pierwszym wykładzie Pudełka uczestniczyli uczniowie I klasy gimnazjum ze Świerklańca. 

Czy był to najlepszy 

wybór? O ile sama idea 

jest bardzo dobra, wydaje 

się, że jednak ta kategoria 

wiekowa jest na taki, czyli 

bardzo dorosły sposób 

prezentacji problemów, 

jaki zaproponował Jakub 

Pudełko (w ilustracji sceny 

m.in. z filmów „Lincz” i 

„Paparazzi”), za młoda, co 

zauważył sam prelegent. 

Zdania  wśród nas były na 

ten temat zresztą mocno 

podzielone (a dyrektor 

przebywał na urlopie).  

  

Fot. Renata Głuszek 

Z 
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75 LAT „JORDANA”    22.10.2013 
 

ardzo miła uroczystość odbyła się we wtorek 22 października 2013 r. w CKŚ. To 

właśnie miejsce zostało wybrane na imprezę celebrującą 75-lecie powstania 

Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach. 

 

 W słoneczne popołudnie w 

pięknie przystrojonej sali 

koncertowej pojawiło się 

mnóstwo gości, przede 

wszystkim rodziców 

młodych wykonawców. A ci 

zaprezentowali się w 

bogatym repertuarze 

wokalno-muzycznym. Przy 

okazji można było zobaczyć 

obrazy uczestników zajęć 

plastycznych w pracowni 

Bakcyl – ta wystawa 

pozostanie w CKŚ przez kilka tygodni. Wśród zaproszonych gości znalazła się pani starosta 

Lucyna Ekkert oraz… dyrektor Stanisław Zając.  

I byłoby wszystko pięknie, ale 

organizacja imprezy dała sporo do 

myślenia... Chyba jednak nasz pałac 

ma ograniczoną pojemność, przy 

przepełnionej sali klimatyzacja nie 

sprawdza się, a krzeseł nie 

starczyło dla czekających na występ 

dzieci. Jedyne, co mogliśmy zrobić, 

to poratować je pałacową wodą 

mineralną. Trochę grozy wniósł tort 

z płonącymi świecami, ale na 

szczęście alarm się nie uruchomił i 

srebrna kurtyna nie opadła...  

 

B 
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KONKURS „MARCISZA” – PRZYGOTOWANIA  IX-X 2013 
użym wydarzeniem w życiu naszego pałacu stał się IV Konkurs Sztuki Intuicyjnej 

im. Juliusza Marcisza, tradycyjnie organizowany przez Stowarzyszenie „Barwy 

Śląska” z Rudy Śląskiej oraz Stanisława Gerarda Trefonia. W 2013 r. 

współorganizatorem stało się także Centrum Kultury Śląskiej. 

Konkurs nosił nazwę „Ginąca architektura”, a wzięło w nim udział 50 artystów 

nieprofesjonalnych  z Polski i z Niemiec, którzy 

nadesłali 143 prace. Obrazy zostały przywiezione 

do Nakła Śląskiego pod koniec września, a 25 

września jury w składzie prof. Werner Lubos 

(przewodniczący), prof. Irma Kozina, Maria 

Fiderkiewicz, dyrektor Stanisław Zając, Jan Hahn 

oraz Magdalena Mateoszek z „Barw Śląska” 

dokonało wyboru. Wybór nie należał do łatwych, 

toteż nad poszczególnymi propozycjami 

zastanawiano się nieraz bardzo długo. Na zdjęciu 

u góry z lewej: Dieter Nowak „Zmierzch”. Poniżej: wybór obrazów. Od lewej: prof. Werner 

Lubos i dyr. Stanisław Zając 

 

 

D 
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Na kolejnym etapie przygotowań 

należało znaleźć sponsorów 

nagród i to niezbyt miłe zadanie 

zostało złożone na barkach 

naszego Jana Hahna, który robił co 

mógł, aby „wyszarpać” jakieś 

datki. Niestety, z raczej 

umiarkowanym rezultatem. 

Niezbyt gładko toczyło się także 

pozyskiwanie zgody na patronat 

wojewody śląskiego Zygmunta 

Łukaszczyka, który długo był 

nieobecny w pracy. Brak decyzji 

mocno opóźnił drukowanie zaproszeń i plakatów. Z przyjemnością za to patrzyło się na 

powstawanie scenerii do wystawy, którą sprawnie  budowali Mariusz Paluchiewicz i 

Krzysztof Głuch (na zdjęciu powyżej: Krzysztof Głuch (z lewej) i Mariusz Paluchiewicz). 

Za ich sprawą hall pałacu zmienił się nie do poznania! 

 

 

Zdjęcie hallu: Marek Wesołowski 
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ŚLĄSKA SZKOŁA FOTOGRAFII  OD 26.10.2013 
 

d 26 października 2013 r. funkcjonuje w Centrum Kultury Śląskiej kurs fotografii 

dla początkujących, który prowadzi Śląska Szkoła Fotografii w osobach Krzysztofa 

Millera i Marka Wesołowskiego.  

W kursie uczestniczy pięć 

pań: Beata, Jola, dwie 

Moniki i Renata (czyli 

prowadząca tę kronikę), 

reprezentująca CKŚ, której 

przyda się trochę wiedzy 

fotograficznej i... nowy 

aparat. Początki były 

bardzo trudne, trema 

ogromna, stan wiedzy... 

podstawowy, na szczęście 

zajęcia odbywają się w 

bardzo miłej atmosferze. 

Zadbała o to Marzena 

Wesołowska (autorka zdjęć 

na tej stronie), żona Marka, która na każdą lekcję przynosi własnoręcznie upieczone ciasto.  

Warsztaty odbywają się w cztery weekendy: 26/27 X, 2/3 XI, 16.17 XI i 23/24 XI.  

 

  

O 
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SESJA FOTOGRAFICZNA IV             X 2013 
 

 październiku miały miejsce ostatnie już sesje fotograficzne do kalendarza 

„Twórców kultury śląskiej”. 

 

Ostatnimi modelami byli prof. ASP Jan Szmatloch... 

 

...oraz grafik Zenon Dyrszka. (Zdjęcia: Marek Wesołowski.) 

 

W 
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IV KONKURS SZTUKI INTUICYJNEJ IM. JULIUSZA 

MARCISZA „GINĄCA ARCHITEKTURA” – WRĘCZENIE 

NAGRÓD I WERNISAŻ             28 X 2013 
 

roczystość wręczenia nagród uczestnikom IV Konkursu Sztuki Intuicyjnej im. 

Juliusza Marcisza była najbardziej prestiżową do tej pory imprezą Centrum Kultury 

Śląskiej.  

 

Honorowy patronat nad konkursem objęli wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, starosta 

tarnogórski Lucyna Ekkert oraz wójt gminy Świerklaniec Kazimierz Flakus. Uroczystość odbyła 

się w wypełnionej po brzegi (a nawet bardziej) sali koncertowej pałacu.  

 

Jan Hahn jako prowadzący imprez, fot. Krzysztof Miller 

 

Oficjalny werdykt ogłosił przewodniczący jury prof. Werner Lubos: 

I miejsce w kategorii malarstwo olejne – Jerzy Koziołek „Zabytkowa twierdza w Gdańsku” 

I miejsce techniki inne – Rudolf Riedel „Willa Grundmana” 

U 
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II miejsce malarstwo olejne – Krzysztof Webs „Trzy koła” 

II miejsce techniki inne – Michał Orłowski (zestaw prac) 

 

Jerzy Koziołek „Zabytkowa twierdza w Gdańsku”, fot. Krzysztof Miller 

 

III miejsce malarstwo olejne – ex quo: Marcin Guzy „Klimaty Nikiszowca” i Marek Jendrysek 

„Samotność” 

Wyróżnienie prof. Wernera Lubosa – Roman Trafalczyk „Bielsko” 

Wyróżnienia (malarstwo) – Arkadiusz Koniusz „Kamienica II”, Dieter Nowak „Zmierzch”, 

Danuta Orzechowska-Babel „Zabrzańskie zaułki”, Józef Osdarty „Orzegów stary i młody”, 

Andrzej Sodowski „Wyburzenia pod DTŚ”, Sylvia Spyra „Katedra w Koln”,Gabriela 

Węgrzyńska „Bytom Bobrek” 

Wyróżnienie w dziedzinie technik innych – Jolanta Szostak „Wirek Kubiny” 

Nagroda Specjalna Stanisława Gerarda Trefonia – Bartłomiej Szczepanik (12 lat) 

Nagroda specjalna radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzeja Sławika dla 

najmłodszego uczestnika konkursu – Maciej Szczepanik (7 lat) 
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Maciej Szczepanik odbiera nagrodę 

 

Wręczenie nagród poprzedziły zwyczajowe przemówienia, które wygłosili dyrektor Stanisław 

Zając, prof. Werner Lubos oraz Stanisław Gerard Trefoń. W swoim wystąpieniu pan Trefoń 

ze smutkiem zauważył, że 

obecnie nikt nie garnie się już 

do wolontaryjnej współpracy z 

artystami amatorami, że każdy 

liczy tylko na zarobek. Nieco 

weselszą, a raczej 

humorystyczną nutą okrasił 

swoje przemówienie prof. 

Lubos, który zaprosił dyrektora 

Zająca do odczytania z nim 

dialogu Pawła Wróbla, słynnego 

artysty z Grupy Janowskiej z 

profesorem Witoldem 

Chomiczem z ASP w Krakowie (fot. Renata Głuszek). 
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 Po wręczeniu nagród przez starostę Lucynę Ekkert zebrani wysłuchali wspaniałego koncertu 

akordeonowego w wykonaniu wirtuoza Michała Opeldusa. W części nieoficjalnej można było 

raz jeszcze zapoznać się z wystawą „Ginącej architektury”. 

 

 

Każdy z przybyłych otrzymał jej katalog, którego współwydawcami poza CKŚ było 

Stowarzyszenie „Barwy Śląska” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Nakle Śląskim. Trzeba 

nadmienić, że pod adresem CKŚ padło wiele wyrazów uznania: za sam wernisaż, jak i za to, 

co dotychczas zrobiono w dawnym pałacu Donnersmarcków.  

 

Nagrodzeni (fot. na str. 84 Krzysztof Miller) 
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NIEFORMALNE SPOTKANIE RADY 

PROGRAMOWEJ  12 XI 2013 
 

rzy okazji uroczystej sesji Rady Powiatu, która odbyła się w Centrum Kultury 

Śląskiej z okazji 15-lecia przywrócenia powiatów, po raz pierwszy spotkali się 

członkowie nowo powołanej Rady Programowej CKŚ. 

Było to spotkanie nieformalne jeszcze i nie w komplecie, ponieważ uczestniczyli w nim tylko 

prof. Zbigniew Kadłubek, prof. Jan Szmatloch oraz Krzysztof Miller, ale bardzo owocne. 

Okazało się bowiem, że obecni w pałacu tego dnia członkowie Rady mówią wspólnym 

językiem i są zgodni co do „kręgosłupa”, na którym winna wspierać się działalność Centrum. 

A ma to być budowanie marki instytucji kultury reprezentującej sztukę z najwyższej półki, do 

czego zobowiązują piękna przestrzeń i spuścizna po Donnersmarckach. Jeśli chodzi o 

budowniczych pałacu, uznano że – co podkreślił szczególnie prof. Szmatloch – rodzinie 

Henckel von Donnersmarck należy się pamięć i szacunek. Spotkanie przebiegło w miłej i 

sympatycznej atmosferze, dobrze wróżącej przyszłym, już oficjalnym posiedzeniom Rady 

Programowej.  

 

Od lewej: dyrektor Stanisław Zając, prof. Zbigniew Kadłubek, Krzysztof Miller, prof. Jan 

Szmatloch 

P 
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TWÓRCY KULTURY ŚLĄSKIEJ – 

PRZYGOTOWANIA  21 – 22 XI 2013 
ięć miesięcy przygotowań do wystawy i kalendarza „Twórcy kultury śląskiej”, z 

czego najwięcej czasu zajęły sesje zdjęciowe, rozpoczęte już w lipcu. Szesnaście 

osób do sfotografowania, a każdy w jedyny i niepowtarzalny sposób.  

Ale dla takich mistrzów fotografii, jak Krzysztof Miller i Marek Wesołowski, to piękne 

wyzwanie, któremu podołali śpiewająco! A w pewnym momencie nawet uklękli na kolanach 

przed swoim dziełem! 

 

 

  

Krzysztof Miller i Marek Wesołowski wieszają zdjęcia do swojej wystawy / fot. Marzena 

Wesołowska 

Pomysły goniące pomysły – świece, pochodnie, koncerty… Scenariusz, wymyślony wspólnie 

przez Krzysztofa Millera i dyrektora Stanisława Zająca (nasz zaprzyjaźniony fotograf był 

jednak spiritus movens tego wydarzenia), stawiał przed nami trochę problemów do 

rozwiązania, ale jakoś sobie poradziliśmy. 

P 
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Wszystko jakoś szło do przodu, nawet koszty imprezy, ale postanowiliśmy pokazać się z jak 

najlepszej strony. Promocja tego niezwykłego kalendarza jest wszak wyjątkową promocją 

samego Centrum Kultury Śląskiej.  

Ale zaproszenia poszły na czas… 

 

 

 

…i kampania promocyjna też okazała się skuteczna. A w przeddzień tego wielkiego 

wydarzenia odbyła się próba generalna ze świecami i pochodniami. Nawet księgowy Kuba 

oderwał się od liczydła i wychynął ze swego gabinetu, aby pomóc przy pochodniach.  

 

  

Wieczór poprzedzający imprezę / fot. Renata Głuszek 

 

Potem już tylko przyszło czekać – przyjdą czy nie przyjdą?  

Przyszli, ale o tym w następnym odcinku kroniki. 
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TWÓRCY KULTURY ŚLĄSKIEJ – WERNISAŻ I 
PROMOCJA KALENDARZA 23 XI 2013 

eżeli ktoś wątpił w bogactwo śląskiej kultury, która nie tylko Bercikiem i krupniokiem 

stoi, mógł się 23 listopada 2013 r. przekonać naocznie w Centrum Kultury Śląskiej, jak 

wiele ma ona do zaoferowania. Tego bowiem, pełnego wrażeń dnia, w Pałacu w Nakle 

Śląskim, stawili się czołowi – acz nie jedyni! – twórcy śląskiej kultury, których przywiodło 

tu niezwykłe wydarzenie: wystawa ich fotograficznych portretów oraz prezentacja 

kalendarza pod wspólnym tytułem „Twórcy kultury śląskiej” autorstwa Krzysztofa Millera 

oraz Marka Wesołowskiego.  

 

 Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Miller, Bogdan Mizerski, Werner Lubos, Andrzej Koniakowski, 

Jan Szmatloch, Stanisław Zając, Zenon Dyrszka, Edward Inglot, Karo Glazer, Józef Skrzek, 

Barbara Lubos, Bernard Krawczyk, Erwin Sówka, Krzysztof Mazik 

Byli to: muzycy Karo Glazer, Józef Skrzek, Bogdan Mizerski; artyści plastycy – Edward Inglot, 

Jan Szmatloch, Erwin Sówka, Werner Lubos; aktorzy – Bernard Krawczyk, Barbara Lubos; 

fotograf Andrzej Koniakowski; grafik Zenon Dyrszka oraz właściciel galerii „Inny Śląsk” 

Krzysztof Mazik i oczywiście dyrektor Centrum Kultury Śląskiej, humanista Stanisław Zając. 

Nie mogli jedynie być prof. Tadeusz Sławek i aktorka Grażyna Bułka, czego bardzo żałujemy. 

Dopisali za to inni goście, których – ku naszej radości! – przybyło około dwustu. 

Nie był to zwykły tego typu wernisaż, uświetniony tradycyjnym występem muzycznym, choć 

muzyki akurat nie zabrakło. Impreza połączyła w jedno koncerty, aktorską deklamację, 

oglądanie wspomnianej wystawy oraz innych ekspozycji CKŚ, rozmowy i spotkania z 

twórcami kultury oraz przybyłymi gośćmi przy skromnym – tego dnia zdecydowanie 

J 
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najważniejszą rolę odgrywała strawa duchowa! – poczęstunku. Wieczór rozpoczął się 

niezwykle klimatycznym koncertem kontrabasisty Bogdana Mizerskiego. Z nastrojowym 

brzmieniem kontrabasu, połączonym z muzyką elektroniczną, doskonale współgrała oprawa 

wizualna, na którą złożyło się światło świec i pochodni (te drugie na zewnątrz).  

 

Bogdan Mizerski i jego kontrabas 

Po występie Mizerskiego niezwykle elegancki w swoim fraku Bernard Krawczyk, aktor Teatru 

Śląskiego, wygłosił wiersz oraz krótkie słowo na temat „panów na pałacu w Nakle Śląskim” 

(autorstwa Renaty Głuszek). 

 

Bernard Krawczyk w swoim wystąpieniu 

O swoim projekcie i jego przesłaniu opowiedzieli jego autorzy, Krzysztof Miller i Marek 

Wesołowski.   
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O wystawie opowiadają Krzysztof Miller (z lewej) i Marek Wesołowski (z prawej) 

 

– Ideą tego miejsca, czyli Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim,  jest stworzenie takiego 

forum, na którym będą się spotykać twórcy różnych dziedzin kultury i dzięki temu wzajemnie 

inspirować. A celem galerii portretów owych twórców – stworzenie swego rodzaju pocztu, 

który będzie dokumentem epoki, utrwaleniem ich wizerunku i czasu, w jakim działali – 

powiedział Krzysztof Miller. – Drugą ważną intencją jest przekonanie zwykłych ludzi do 

kultury mogącej w ich mniemaniu jawić się jako nazbyt trudna i wymagająca. Tylko dzięki 

bezpośrednim kontaktom takiego właśnie odbiorcy z twórcami owej kultury ta bariera może 

zostać pokonana. Ze swej strony Marek Wesołowski wyraził przekonanie, że obecność ludzi 

na takiej imprezie jest świadectwem, że kultura nie tyle „powinna” łączyć ludzi, ale że ich już 

łączy i że „pomimo tendencji do podziałów to spotkanie jest zaprzeczeniem tych podziałów, 

bo świadczy o tym, że potrafimy się jednoczyć. Bez względu na to, gdzie mieszkamy, jeśli nie 

jesteśmy otwarci na drugiego człowieka, to tak naprawdę zamykamy się na światło”. 

 O braku podziałów – pokoleniowych i 

muzycznych – najlepiej zaświadczył wspólny 

występ Józefa Skrzeka, legendy muzyki, z 

młodą, ale już światowego formatu 

wokalistką jazzową Karo Glazer. Było to 

wielkie wydarzenie muzyczne, które chyba 

każdego powaliło na kolana. Na pewno nie 

jest to jej ostatnia wizyta w CKŚ.  Na zdjęciu: 

Józef Skrzek i Karo Glazer. 
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Koncert Józefa Skrzeka i Karo Glazer 

Po tych muzycznych ekscytacjach nastąpiła „wiekopomna” chwila odsłonięcia kalendarza, po 

której na chwilę zabrał głos dyrektor Stanisław Zając, chwaląc dorobek CKŚ oraz dziękując 

wszystkim swoim współpracownikom za to, co wspólnie udało się dokonać w tym bez 

wątpienia niełatwym, 2013 (nomen omen) roku (zamiast zaplanowanych 5 wystaw 

urządziliśmy 13!). „Oficjalną” część wieczoru zakończyło uroczyste wręczenie kalendarzy 

wszystkim sportretowanym.  

 

 

Na zdjęciu: kalendarze wręcza Marek Wesołowski 
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W części „towarzyskiej” nabywcy kalendarza  mogli poprosić jego bohaterów o autograf, 

ewentualnie porozmawiać. Wieczór zakończył się pożegnalnym spotkaniem „twórców 

kultury śląskiej” w czasie którego wymieniono sporo cennych uwag na temat kondycji 

śląskiej kultury i potrzeby takiej kreacji jej wizerunku, aby „śląskie dawało do myślenia”.  

 

  

   Na zdjęciu z lewej: Karo Glazer (fot. Renata Drygiel), na zdjęciu z prawej: Edward Inglot 

 

Nie będziemy ukrywać, że mocno baliśmy się tej imprezy, bo spodziewaliśmy się wysokiej 

frekwencji i kłopotów natury logistycznej. Świece, pochodnie, profesjonalne koncerty – tego 

jeszcze nie przerabialiśmy. Udało się jednak nie tylko dzięki sprawnej organizacji i mobilizacji 

pracowników CKŚ, ale także dzięki pomocy młodych wolontariuszy z Zespołu Szkół 

Gastronomiczno-Hotelarskich, za co dziękujemy dyrektorowi  Euzebiuszowi Nowakowskiemu 

oraz wolontaryjnym rodzinom i przyjaciołom za tę współpracę.  

 Przede wszystkim jednak 

dziękujemy panu Adamowi 

Brunerowi i jego „Rogatemu 

Ranczu” za zasponsorowanie tego 

wyjątkowego i niezapomnianego 

wydarzenia i zapewnienie 

poczęstunku. Zdjęcia: Marzena 

Wesołowska i Renata Drygiel (Karo 

Glazer podpisująca kalendarz). 
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ŚLĄSKA SZKOŁA FOTOGRAFII – ZAKOŃCZENIE 

KURSU  1.12.2013 
 

 pierwszą niedzielę grudnia 2013 r. odbyły się ostatnie już zajęcia I kursu 

Śląskiej Szkoły Fotografii.  Zanim jego uczestniczki otrzymały specjalne 

certyfikaty, zostały zapoznane z możliwościami obróbki zdjęć w Photoshopie.  

 

Tydzień przed zakończeniem 

kursu w zajęciach uczestniczył 

wybitny śląski fotograf Andrzej 

Koniakowski, jeden z 

bohaterów kalendarza 

„Twórcy kultury śląskiej”. 

Niezwykle sympatyczny pan 

Koniakowski pokazał zebranym 

swoje poetyckie pejzaże 

śląskich hałd, po czym bardzo 

chętnie wziął udział w sesji 

fotograficznej.  

Andrzej Koniakowski pozuje do zdjęć. 

Pierwszy kurs Śląskiej Szkoły 

Fotografii  wykazał, jak wiele 

cennych porad mogą udzielić 

fascynaci fotografii i jak wiele 

można skorzystać z ich lekcji. 

Grono uczestników, a raczej 

uczestniczek, nie było liczne, 

ale obydwaj wykładowcy, 

Krzysztof Miller i Marek 

Wesołowski, są bardzo 

zainteresowani organizacją II 

kursu, który jest zaplanowany 

na luty 2014 r.  Na zdjęciu: 

wręczenie certyfikatów i upominków. Fot. Marzena Wesołowska. 

W 
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„ZA MUNDUREM...” – WERNISAŻ  12.12.2013 
ogaty w wydarzenia wystawiennicze rok 2013 w Centrum Kultury Śląskiej 

zakończyło – jeśli chodzi o ekspozycje – efektowne otwarcie 12 grudnia 2013 r. 

wystawy „Za mundurem...”, przygotowanej przez dwóch kolekcjonerów z 

Radzionkowa, panów Michała Giergiela i Jarosława Wrońskiego, członków Grupy 

Rekonstrukcji Historycznej Powstań Śląskich „Weteran”.  

 

Patronat nad wystawą objęli Komendant 

Powiatowy Policji podinspektor Andrzej Wystalski 

(na zdjęciu obok), który pojawił się na otwarciu, 

oraz Dowódca 5 Pułku Chemicznego w 

Tarnowskich Górach pułkownik Bogdan Kula. 

Wiele się działo tego wieczoru!  Zanim otwarły się 

podwoje sali ze zbiorami Wrońskiego i Giergiela, 

licznie przybyli goście zostali przeniesieni w XVII i 

XVIII w. A to za sprawą Krzysztofa Banasia z 

„Familii szlacheckiej”, który zaprezentował typowe 

uzbrojenie polskiego szlachcica, by potem wraz z jednym z dwóch towarzyszących mu synów 

zademonstrować przykładową walkę na szable.  

  

Krzysztof Banaś i jego syn w pojedynku oraz dyrektor Stanisław Zając w husarskim szyszaku. 

B 
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Po tej barwnej opowieści rycerskiej goście przenieśli się do sali z właściwymi zbiorami... 

 

 

Mundury armii USA z czasu II wojny światowej 

...w zupełnie inną epokę, by przyjrzeć się z bliska mundurom (Polskie Siły Zbrojne na 

Zachodzie, armia USA, ZSRR, NRD, MO i ORMO) oraz pochylić się nad gablotami 

zawierającymi pamiątki z powstań śląskich i z II wojny światowej. A potem pogawędzić przy 

skromnym poczęstunku... 

 

  

Przy gablotach oraz uczniowie Technikum Rolniczego w Brynku 

 

Fot. Renata Głuszek 
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SPOTKANIE Z RYSZARDEM BUGAJSKIM 

18.12.2013 
ie lada wyzwanie stanęło przed Centrum w związku z drugim już spotkaniem w 

ramach klubu „Pochwała inteligencji na Górnym Śląsku”, które miało składać się z 

projekcji filmu „Układ zamknięty” Ryszarda Bugajskiego oraz z dyskusji z 

reżyserem, zaproszonym przez prowadzącego klub Kamila Łysika.  

Była to pierwsza projekcja pełnometrażowego filmu fabularnego w pałacu i trochę czasu 

zajęło dopasowywanie ekranu. Na szczęście wszystko poszło gładko, a licznie przybyli goście, 

żywo reagujący na filmową akcję, obejrzeli dzieło 

Bugajskiego w ciszy i spokoju. Ku naszej uldze sala 

konferencyjna Centrum bardzo dobrze wypełniła swą 

kinową rolę. Sam reżyser pojawił się nieco później, w 

towarzystwie żony, aktorki Marii Mamony – oboje z 

miłą chęcią zwiedzili w towarzystwie dyrektora pałac, 

który wywarł na nich duże wrażenie. W czasie 

bezpośredniego spotkania z widzami Bugajski 

barwnie opowiedział o trudach związanych z 

powstawaniem „Układu zamkniętego”, odsłonił także 

plany na przyszłość. Goście klubu nie pozostali bierni 

– z sali padły nie tylko pytania związane z filmem, ale 

także wyrazy dużego uznania za sposób, w jaki 

reżyser pokazał niemoc jednostki w starciu z 

bezdusznymi instytucjami polskiego państwa. 

 

  

Fot. Renata Głuszek 

N 
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MAMY KOSIARKĘ!   19.12.2013 ??? 
 

Bogaty w wydarzenia 19 grudnia 2013 r. rozpoczęło przybycie do Pałacu jednego z 

najważniejszych urządzeń, które ma zapewnić czystość i ład wokół siedziby Centrum 

Kultury Śląskiej  – kosiarki łączącej także funkcję śnieżnego pługa.  

Dumy z zakupu nie krył dyrektor Stanisław Zając, ale Jako pierwszy zasiadł za kierownicą Jan 

Kryś. 

Kosiarka została zakwaterowana w pobliskich garażach, użytkowanych również przez ZS CKR, 

a więc jest dosłownie pod ręką. Prawdziwy chrzest bojowy jeszcze jednak przed nią, 

ponieważ zima jak do tej pory poskąpiła obfitych opadów śniegu.  

 

 

 

Fot. zastępcze, ale ci panowe też równo kosili  

 

 



Kronika Centrum Kultury Śląskiej  99 

 

PIERWSZE OBRADY RADY PROGRAMOWEJ CKŚ  

19.12.2013 
iało być krwawo i bojowo, tymczasem pierwsze obrady Rady Programowej 

Centrum Kultury Śląskiej, które odbyły się 19 grudnia 2013 r. i miały na celu 

akceptację planu działania na 2014 r., przebiegły w niezwykle miłej i 

nadzwyczaj zgodnej atmosferze.  

Okazało się bowiem, że wszyscy członkowie Rady: prof. Jan Szmatloch (jednogłośnie 

wybrany na przewodniczącego), prof. Zbigniew Kadłubek, Krzysztof Miller, dr Mateusz 

Lewandowski oraz Kamil Łysik, a także dyrektor Stanisław Zając, mają w wielu kwestiach 

zbliżoną koncepcję działania CKŚ. Wszyscy są zgodni co do tego, że Centrum powinno skupić 

się na jednym profilu działania (wybór padł na sztuki wizualne) i dbać o wysoki poziom 

artystyczno-merytoryczny przedsiewzięć organizowanych przez Pałac. Bardzo ciekawą i 

ambitną koncepcję Festiwalu Filmów o Sztuce pod patronatem Floriana Henckel von 

Donnersmarcka (to ukłon w stronę współczesnych krewnych dawnych właścicieli pałacu w 

Nakle Śląskim) przedstawił Krzysztof Miller.  

Po wnikliwym rozpatrzeniu każdej propozycji i wszystkich punktów oraz pewnych 

modyfikacjach, Rada zgodnie przyjęła Uchwałę nr 2, akceptującą ten plan.  

 

Od lewej: dyr. Stanisław Zając, dr mateusz Lewandowski, prof. Zbigniew Kadłubek, prof. Jan 

Szmatloch, Kamil Łysik, Krzysztof Miller (fot. Renata Głuszek) 

M 



Kronika Centrum Kultury Śląskiej  100 

 

NASZA PIERWSZA WIGILIA   20.12.2013 
 

en niezwykle bogaty w wydarzenia rok, ze szczególnie intensywną, wręcz 

wyczerpującą końcówką, zakończyliśmy wspólną Wigilią, urządzoną w gabinecie 

dyrektora, tego dnia rano ozdobionego – nareszcie! – pięknymi zasłonami.  

Na stole, elegancko zastawionym i udekorowanym przez Katarzynę Fronczak, znalazły się 

smakołyki w większości osobiście przyrządzone przez nas samych.  Dyrektor pochwalił się 

swoim słynnym barszczem ukraińskim, który był tak dobry, że nasi Janowie – Hahn i Kryś – 

poprosili o dokładkę.  

 

Kasia Fronczak nalewa słynny barszcz dyr. Zająca 

Drugie danie stanowiły pierogi nadziewane suszonymi śliwkami (dla wielu absolutna 

nowość), zrobione przez Renię Głuszek. Z dań treściwych na stole pojawiły się także śledzie – 

dzieło Kasi Fronczak. Joasia Stuka i Jan Kryś wzięli na siebie makówki, które przyrządził pan 

Kryś – doskonałe!  

 

T 
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Ale prawdziwa ślinka pociekła dopiero na widok 

ciasta zaserwowanego przez Jana Hahna, a 

zrobionego przez jego małżonkę Grażynę. Kasia 

Moron i Arek Kuzio-Podrucki przynieśli piernik i 

pierniki, a nieobecny z powodu innych 

obowiązków Kuba Dobrek zatroszczył się o to, 

aby było czym te wspanialości popić.  

 

 

Tym miłym, świątecznym akcentem zakończyliśmy pierwszy rok naszej współpracy w CKŚ. 

Pałac oczywiście nie został zamknięty, a jak pokazały ostatnie dni 2013 roku, odwiedziło nas 

jeszcze całkiem sporo osób.  

 

 

Katarzyna Moron, Jan Kryś, Jan Hahn, dyr. Stanisław Zając, Renata Głuszek, Joanna Stuka  

 

Fot. Renata Głuszek, Arkadiusz Kuzio-Podrucki 
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W WYDARZENIACH 2013 R. UDZIAŁ WZIĘLI: 
 Stanisław Zając – dyrektor (od 1 lutego) 

 Jan Kryś – portier / złota rączka (od 1 lutego)  

 Joanna Stuka – portierka (od 1 lutego) ? 

 Jakub Dobrek – główny księgowy (od ? lutego) 

 Renata Głuszek – skretarka/specjalista ds. promocji  (od 25 lutego; staż PUP/ etat) 

 Arkadiusz Kuzio-Podrucki – kierownik Działu Programowego (od 1 marca) 

 Jan Hahn – specjalista ds. organizacji Działu Programowego (od 1 marca) 

 Katarzyna Fronczak – sprzątaczka (od ? marca) 

 Aleksandra Broniec – staż z PUP (?maja – 31 października) 

 Katarzyna Moron – ? (od ? listopada) 

 Ignacy Pawlik – staż z PUP, pracownik gospodarczy (od ? listopada) 
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Od lewej: Joanna Stuka, Jan Hahn, Aleksandra Broniec, Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Renata 

Głuszek, dyr. Stanisław Zając, Katarzyna Fronczak, Jakub Dobrek, Jan Kryś / fot. Krzysztof 

Miller 

 


