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O1.2014 r. - skład i struktura zespołu
dyrektor – dr Stanisław Zając
Dział Księgowy – mgr Jakub Dobrek (główny księgowy)
Dział Programowy – dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki (kierownik), mgr Jan Hahn (specjalista ds.
organizacji imprez), mgr Renata Głuszek (specjalista ds. promocji)
Dział Administracyjno-Kadrowy – mgr Katarzyna Moron (specjalista ds. administracyjnokadrowych)
portiernia – Joanna Stuka, Jan Kryś
sprzątanie – Katarzyna Fronczak
staż PUP – Robert Piontek

Od lewej: Katarzyna Moron, Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Renata Głuszek, dyr. Stanisław Zając,
Joanna Stuka, Jan Hahn
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10.01

ierwszy w 2014 r. wernisaż w Centrum Kultury Śląskiej należał do Józefa Wolnego i jego
zdjęć z wyspy Haiti, którą w 2010 r. nawiedziło straszliwe trzęsienia ziemi.

Józef Wolny bardzo staranie przygotował się do wystawy, opowiadajac zebranym, jak
trudno było robić zdjęcia w warunkach tak straszliwej katastrofy i jak ciężkim psychicznie
wyzwaniem było robienie fotoreportażu na Haiti. Wspomagał go w tym Krzysztof Miller, dzięki
czemu ich rozmowa przerodziła się w ogólną refleksję nad tym, czym jest fotografia.

Jak przystało na dobrą tradycję CKŚ, po części merytorycznej można było porozmawiać z
autorem wystawy przy skromnym poczęstunku. Tym razem zdecydowaliśmy się urządzić go w
sali z „Kolekcją klejnotów Trefonia”. Tego wieczoru w murach pałacu gościli także Francuzi oraz
inni cudzoziemcy. (Fot. Marek Wesolowski – 1; Renata Głuszek – 2 i 3)

Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2014

Jasełka

W

6

12.01

niedzielne popołudnie 12 stycznia 2014 r. sala koncertowa CKŚ rozbłysła
dziesiątkami światełek prześlicznej dekoracji. Tego bowiem dnia w pałacu odbyło
się przedstawienie jasełek w wykonaniu przedszkolaków z Nakła Śląskiego.

Wystąpiły
Tygryski,
Żabki,
Wróbelki, Biedronki i Piraci,
prezentując świąteczne wiersze
oraz piosenki. Bardzo przejęte
dzieci (najmłodsze miały po 3 i 4
lata) starały się jak mogły, w czym
sekundowali im licznie przybyli
rodzice i dziadkowie. Dzięki
udostępnieniu pałacu niezwykle
szczęśliwy dyrektor Stanisław
Zając dodał do swojej kolekcji
dyplomów
jeszcze
jeden:
„Przyjaciel przedszkola”. W tym samym czasie w pałacu trwała kwesta z okazji Wielkiego Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – pieniądze do skarbonek zbierały harcerki z
tarnogórskiego hufca ZHP. Do ich puszek wpadło 2545,89 zł!
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Niemena pamięci rapsodia żałosna –
koncert
17.01

P

iątek 17 stycznia 2014 r. był bardzo ważnym dniem dla Centrum Kultury Śląskiej,
ponieważ wieczorem odbył się koncert „Niemena pamięci rapsodia żałosna” w
wykonaniu kontrabasisty Bogdana Mizerskiego, upamiętniającego w ten sposób
dziesiątą rocznicę śmierci Czesława Niemena.
Obawialiśmy się trochę tego wieczoru, ponieważ była to pierwsza impreza biletowana w
dziejach CKŚ. Wstęp kosztował wprawdzie tylko 7 zł, ale nie byliśmy pewni, czy ludzie przyjdą.
Przyszli i sala wypełniła się niemal do ostatniego miejsca. Wspaniały nastrój kreowała nie tylko
klimatyczna muzyka Mizerskiego na kontrabas i elektronikę, z pokazem autorskich zdjęć artysty,
ale także świece, których magiczne oddziaływanie sprawdziliśmy już przy okazji „Twórców
kultury śląskiej”. Bardzo zadowolony był także sam Bogdan Mizerski. Teraz wiemy, że przy
dobrym nagłośnieniu nasza sala koncertowa świetnie nadaje się na występy muzyczne.
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"Twórcy kultury śląskiej" w Sosnowcu
24.01

O

d 24 stycznia 2014 r. zdjęcia z wystawy „Twórcy kultury śląskiej” są prezentowane w
Foto Studio i Galerii Marii i Jerzego Łakomskich w Sosnowcu. Tamże odbył się
wernisaż z udziałem m.in. naczelnika Wydziału Kultury UM w Sosnowcu Pawła
Duszy. Centrum Kultury Śląskiej reprezentowała Renata Głuszek.

Jeżeli do zadań sztuki poza dostarczaniem wrażeń estetycznych i refleksji nad światem
należy łączenie ludzi, to w sosnowieckiej galerii państwa Łakomskich cel ten został osiągnięty z
naddatkiem. Wielka życzliwość i gościnność gospodarzy sprawiła, że współpraca między
Centrum Kultury Śląskiej i ich galerią będzie zapewne kontynuowana. Samo spotkanie
zakończyło się… śpiewająco, gdyż okazało się, że nasi zaprzyjaźnieni fotografowie, zwłaszcza
Marek Wesolowski, umieją nie tylko robić zdjęcia, ale i grać na gitarze i śpiewać! (Fot. Marzena
Wesołowska.)

Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2014

10

List od hrabiego Andrzeja Henckel von
Donnersmarck
29.01

P

odsumowując mijający, 2013 rok, pozwoliliśmy sobie przed świętami Bożego
Narodzenia wysłać list do hrabiego Andrzeja Henckel von Donnersmarcka oraz
kalendarz „Twórcy kultury śląskiej”. W liście napisaliśmy m.in., że „jednym z
ważniejszych punktów programu jest nawiązywanie do wielokulturowości Śląska i sięganie do
jego bogatej tradycji i niezwykle obfitej oraz różnorodnej twórczości – także tej współczesnej.
Znakomitym przykładem takiego łączenia kultur jest właśnie nasze Centrum, które realizuje
swoje cele w pałacu zbudowanym przez niemiecki ród Henckel von Donnersmarck”.
Napisaliśmy także: „Nie spodziewał się hrabia Hugo I Henckel von Donnersmarck, że jego uroczy
neogotycki pałac stanie się po półtorej wieku tak idealnym miejscem prezentacji sztuki, że tak
wielu artystów poczyta sobie za zaszczyt wystawianie właśnie tutaj swojej twórczości. Sprawiają
to nie tylko przestronne, dobrze zaprojektowane wnętrza, ale i pozytywna energia, która w
bardzo zauważalny sposób emanuje z pięknie odrestaurowanych murów. Bo po latach
zaniedbania, dzięki kompleksowemu remontowi, pałac w Nakle Śląskim odzyskał dawny blask.”
Do listu dołączyliśmy oczywiście kalendarz „Twórcy kultury śląskiej”, który najlepiej oddaje
osobliwą symbiozę pałacu i śląskiej kultury.
Odpowiedź hrabiego Andrzeja nadeszła w 29 stycznia w przededniu lutowej rocznicy objęcia
funkcji dyrektora Centrum Kultury Śląskiej przez dr. Stanisława Zająca (co oznaczało podjęcie
faktycznych prac organizacyjnych) i stała się miłym akcentem tego jubileuszu Centrum.
Poruszony pozytywnymi przemianami w pałacu i naszą działalnością, hrabia Andrzej napisał
m.in. :
I fully appreciate and have a lot of respect for the huge work which has been done to restore
and preserve the palace of Naklo. (…) Your efforts to revitalize the castle and keep it as a
monument, moreover as a centre of Silesian culture is a chance to remember the Henckel von
Donnersmarck family and its tremendous and positive contributions for Silesia and especially the
Polish people. I am sure you will find it enlightening to experience this rich history. As head of
the Beuthen-line of the Henckel von Donnersmarck and on behalf of my whole family, I’d like to
wish you all the necessary success for this demanding project.
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Na 1. rocznicę CKŚ

1

stycznia 2014 r. minął rok istnienia Centrum Kultury Śląskiej, które tak naprawdę
zaczęło realizować swoje cele dopiero z chwilą podjęcia obowiązków przez dyrektora
Stanisława Zająca.

Dyrektor wraz z trójką pierwszych pracowników (księgowy Jakub Dobrek, portierzy Jan
Kryś i Joanna Stuka) wprowadził się do pięknie odremontowanego, ale pustego pałacu
Donnersmarcków w Nakle Śląskim 1 lutego i to
ten właśnie moment zapoczątkował mozolne,
pełne trudu tworzenie instytucji stanowiącej
obecnie – co możemy już chyba z dumą
powiedzieć – ważny punkt na mapie regionu.
Szesnaście wystaw, nie licząc innych imprez
kulturalno-edukacyjnych, to zdecydowanie więcej
niż zakładaliśmy, zważywszy na ogrom prac
organizacyjnych i raczej skromne środki
finansowe. Na zdjęciu: pierwsza narada, marzec
2013 (fot. Renata Głuszek).
Przed nami także bardzo intensywny rok, gdyż wystawa będzie gonić wystawę, impreza
imprezę. Na szczęście możemy już całkowicie skupić się na kulturze. Życzymy sobie, aby kolejny
rok „cekusia” utrwalił jego dobrą markę, a ludzie zaczynali lekturę różnych informatorów
kulturalnych od „wiadomości z pałacu”. Na zdjęciu: twórcy śląskiej kultury w CKŚ, listopad 2013
(fot. Marzena Wesołowska).
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5.02

B

ohaterami trzeciego już spotkania w ramach Klubu „Pochwała inteligencji na Górnym
Śląsku” byli Danuta Grechuta, żona Marka Grechuty, oraz Jakub Baran, autorzy książki
„Marek. Marek Grechuta we wspomnieniach jego żony Danuty”.

Licznie przybyła publiczność wypełniła całą salę i – ku zadowoleniu pani Danuty –
zadawała ciekawe pytania.
Kupiono także dużo książek, a
po autograf ustawiła się spora
kolejka. Rozmowa o Marku
Grechucie rozpoczęła się od
typowych pytań związanych z
okolicznościami poznania się
Danuty
i
Marka,
żona
piosenkarza opowiadała też, w
jakich warunkach powstawały
jego piosenki. Ujawniła przy
okazji, że to właśnie ona jest
autorką
najsłynniejszego
cytatu
z
twórczości
krakowskiego pieśniarza –
„Ważne są tylko te dni,
których jeszcze nie znamy”.
Ale były i inne pytania, m.in. o jego relacje z
Czesławem Niemenem, Leszkiem Długoszem, a
profesor Werner Lubos powiedział, jak inspirującą
była dla niego śpiewana poezja Grechuty.
Wspomnieniom towarzyszyła prezentacja zdjęć (wiele
prywatnych, niepublikowanych) oraz kilka filmowych
migawek. Po części merytorycznej uczestnicy klubu,
zgodnie z tradycją, spotykali się przy kawie i
ciasteczku, aby podyskutować o tym, co usłyszeli.
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13.02

P

iękny i radosny był ten czwartkowy wieczór, 13 lutego 2014 r. W Centrum Kultury
Śląskiej odbył się bowiem bal karnawałowy podopiecznych Domów Opieki Społecznej
z Nakła Śląskiego, Tarnowskich Gór, Bytomia, Michałkowic, Miedar, Pszczyny i
Świętochłowic.
Zorganizowały go siostry boromeuszki z DSP w Nakle Śląskim przy współpracy CKŚ, które
udostępniło swoje sale. Bal odbył się pod honorowym patronatem starosty tarnogórskiego
Lucyny Ekkert, która pojawiła się na rozpoczęciu.

Zajrzał także na chwilę proboszcz parafii z Nakła Śląskiego ks. Eugeniusz Bill z wikarym. Nie była
to zwykła zabawa, ponieważ wszyscy jej uczestnicy – podopieczni i ich opiekunowie, sióstr
zakonnych nie wyłączając – przybyli w pięknych i szykownych kostiumach dworskich.
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Dyrektor Stanisław Zając oraz
Arkadiusz
Kuzio-Podrucki
wystąpili we frakach. Tańce
rozpoczęły się menuetem, a w
pierwszej
parze
zatańczyli
dyrektor Zając oraz dyrektorka
DSP w Nakle Śląskim Katarzyna
Pudzisz, czyli siostra Stefana.
Potem do tańca przygrywała
skoczniejsza
już
muzyka
serwowana przez Izabelę i Marka
Kopców. Odbyły się także
konkursy
z
nagrodami.
Atmosfera była znakomita, bawił
się kto mógł, także starsze osoby
dawały się porwać czarowi
muzyki. W przerwach goście –
skupieni w hrabstwach –
zasiadali przy ładnie udekorowanych stołach, racząc się wybornym ciastem oraz bograczem.

Wypada w tym miejscu pochwalić niezwykle sprawną ekipę organizatorów, która po
skończonej zabawie szybciutko uporała się ze sprzątaniem. Dzięki temu balowi Centrum Kultury
Śląskiej nawiązało bliższy kontakt z sąsiadami zza płota – DPS i siostrami boromeuszkami, bo
gdy płoty zazwyczaj dzielą ludzi, to takie bale łączą. Zwłaszcza tak udane, jak ten!
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Obrazki ze Śląska – wernisaż 21.02

N

a ten wieczór czekaliśmy od marca 2013 r., kiedy to po raz pierwszy zobaczyliśmy
akwarele Grzegorza Chudego i podjęliśmy decyzję o ich wystawieniu. Ale nie
przypuszczaliśmy wtedy, jak wspaniała impreza z tego wyniknie.

To Grzegorz Chudy podsunął pomysł
połączenia wernisażu z recytacją wierszy w
wykonaniu ich autorki Ewy Parmy oraz jego
własnym (wersja śląska), wiersze i akwarele
tworzą bowiem integralny projekt o nazwie
„Obrazki ze Śląska”. Wieczór uświetnił także
występ specjalnie na ten cel utworzonego
zespołu grającego muzykę świata, a na scenie
pojawili się: Grzegorz Chudy, Martyna
Ciecieręga, Adam Romański oraz gość
specjalny akordeonista Marcin Wyrostek.

Wystawa była przygotowywana (przez Mariusza Paluchiewicza i Krzysztofa Głucha) do późnego
wieczoru poprzedzającego to wydarzenie, a ozdobiły ją czerwone baloniki (jak na akwarelach)
oraz wiersze Parmy naklejone na podłodze. Dało to niesamowity efekt.
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Gości przybyło co niemiara. Wypełniwszy dwie wielkie sale na parterze, w pełni poddali się
czarowi poezji Ewy Parmy, odczytywanej wspólnie z Grzegorzem Chudym. Hasło „poezja po
śląsku” była dla wielu osób powodem, dla którego przyszli tego wieczora i świetnie się bawili.
Sprawił to także fantastyczny koncert, z muzyką trochę rzewną, trochę skoczną, ale taką, że aż
ciarki chodziły po plecach.

Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2014

19

Nic dziwnego, że pożegnano ich – po kilku bisach – rzęsistymi brawami.

O wrażeniach z tego niezapomnianego wieczoru można było potem pogawędzić przy
tradycyjnym małym co nieco. Na stole, przygotowanym przez „Rogate Ranczo”, znalazły się
potrawy oczywiście śląskie: krupniok i pajda z „tustym”. Ale przede wszystkim można było
spotkać się i porozmawiać z bohaterami wieczoru: Grzegorzem Chudym i Ewą Parmą.

Oni sami byli tym wernisażem – wystawą i atmosferą – zachwyceni.
Fot. Marek Wesołowski
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Przełamując stereotypy – wernisaż 28.02

D

ruga tegoroczna wystawa fotograficzna w Centrum Kultury Śląskiej – „Przełamując
stereotypy” Krzysztofa Gołucha – została otwarta w piątek 28 lutego 2014 r.

Wernisaż miał charakter raczej kameralny, ale zaszczycili go swą obecnością starosta
tarnogórski Lucyna Ekkert oraz burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech. Wśród gości
znaleźli się także podopieczni Domu
Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim,
którzy – jak wiele na to wskazuje –
staną się stałymi uczestnikami
naszych imprez. Wielkoformatowe,
czarno-białe zdjęcia (pokazywane i
nagradzane w kraju i za granicą) z tej
wystawy ogląda się bardzo dobrze.
Sam autor podał przyczynę, dla
której
powstały
–
brak
odpowiedniego podejścia do tematu
niepełnosprawności.
W
czasie
wernisażu
Krzysztof
Miller
zaproponował opiekunom DPS w Nakle Śląskim pewien projekt fotograficzny, który może
przerodzić się w bardzo cenną inicjatywę…
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Zagraj mi melodię – koncert 2.03

W

niedzielny wieczór 2 marca 2014 r. salę koncertową Centrum Kultury Śląskiej
wypełniła muzyka z operetek i musicali. Działo się to w ramach koncertu „Zagraj
mi melodię…”, zorganizowanego przez Starostę Tarnogórskiego Lucynę Ekkert
oraz dyrektora CKŚ Stanisława Zająca.

W koncercie uczestniczyli tylko
zaproszeni goście, w tym m.in. była
minister
Krystyna
Szumilas.
Popularne pieśni operetkowe i
musicalowe wykonali sopranistka
Joanna Kściuczyk-Jędrusik oraz tenor
Ireneusz Miczka, a akompaniowała im
nakielszczanka Ewa Zug. Koncert
poprowadziła Karina Paszek.
W
repertuarze
znalazły
się
takie
przeboje, jak habanera z opery
„Carmen” Georgesa Bizeta, pieśń
Tewjego z musicalu „Skrzypek na
dachu” Jerry’ego Bocka, czardasz z
operetki „Cygańska miłość” Franza
Lehara, pieśń „Memory” z musicalu
„Koty” Anrew Lloyda Webbera oraz
utwór „Przetańczyć całą noc” z
musicalu „My Fair Lady” F. Loewego.
Tańców wprawdzie nie było, ale
piosenki w rytmie walca mocno
rozgrzały publiczność, która na
zakończenie
koncertu
śpiewała
wspólnie z wykonawcami.
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Wizyta starosty Eberharda Irlingera
11.03

W

naszym Centrum odbyło się 11 marca 2014 r. pożegnalne spotkanie starosty
zaprzyjaźnionego powiatu Erlangen – Höchstadt pana Eberharda Irlingera
(odchodzi już na emeryturę) z radnymi Powiatu Tarnogórskiego.

Zanim to jednak nastąpiło, pan Irlinger zwiedził pałac i jego wystawy, a w sejfie
Donnersmarcków zostawił nawet przysłowiowy grosik.

Sam nie wyszedł z pustymi rękami, ponieważ wręczono mu sporo upominków, także z CKŚ, a
chyba jednym z najładniejszych była akwarela Grzegorza Chudego z wystawy „Obrazki ze
Śląska”. Wyboru dokonała osobiście starosta Lucyna Ekkert.
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Śląska porcelana od narodzin po kres
życia i świata – wernisaż 14.03

P

o upływie prawie roku pożegnaliśmy wystawę „Podwieczorek u hrabiny”, która została
zastąpiona ekspozycją „Porcelana śląska od narodzin po kres życia i świata”. Eksponaty
pochodzą oczywiście z kolekcji Ireny i Romana Gatysów.
Otwarcie wystawy miało miejsce 14 marca 2014 r. o
godz. 16.30 w obecności licznie przybyłych gości.
Państwo Gatys wygłosili prelekcję na temat różnych
zastosowań porcelany, nie stroniąc od ciekawostek.
Następnie uczestnicy wernisażu mogli obejrzeć
wybrane przedmioty w gablotach, a są wśród nich nie
tylko naczynia stołowe, figurki, kałamarze, ale także…
zabytkowe płyty nagrobne. Tradycyjny poczęstunek
zasponsorował wójt gminy Świerklaniec Kazimerz
Flakus.
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Klub PinGŚ – Spotkanie z Jakubem
Szymczukiem
19.03

G

ościem czwartego spotkania w ramach Klubu „Pochwała inteligencji na Górnym
Śląsku” był fotoreporter Jakub Szymczuk, który pojechał na kijowski Majdan
fotografować demonstracje, a trafił akurat na tragiczny czwartek 20 lutego.

Tytuł spotkania – „Fotografowałem śmierć” – w pełni odpowiadał zatem dramatowi, jaki
przeżył
młody
fotograf
zmuszony
niespodziewanie do uwieczniania na swych
zdjęciach
ludzkiej
śmierci.
Trochę
obawialiśmy się tego spotkania, nie
wiedząc, czy temat kijowskiego Majdanu
nie okaże się już nieco przebrzmiały, ale
sala wypełniła się po brzegi. Wielu
uczestników spotkań jest zresztą ich
stałymi bywalcami. A potem potoczyła się
dramatyczna opowieść Szymczuka, bogato
zilustrowana jego przejmującymi, chwilami
bardzo drastycznymi zdjęciami. Autor
wyjawił zresztą, że prawie połowę
materiału
zdjęciowego
musiał
usunąć, choć właściwiej w tym
miejscu należałoby powiedzieć, że
zrobił to z pełnym przekonaniem i
świadomością. człowiekowi jego
godność. Dlaczego? Bo były zbyt
brutalne,
odbierając
sala
w
skupieniu chłonęła tę opowieść i nie
szczędziła pytań, a jak potem pisano
na Facebooku, naprawdę warto
było na nie przyjść.
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II kurs fotograficzny
Śląskiej Szkoły Fotografii

O

d 22 marca do 13 kwietnia we wszystkie weekendy w pałacu odbywał się II kurs fotograficzny
organizowany przez Śląską Szkołę Fotografii, prowadzoną przez Krzysztofa Millera i Marka
Wesołowskiego.

Tym razem grupa uczestników była liczniejsza, pojawili się także panowie. Tematem kursu były zdjęcia
uliczne, czyli tzw. street photo, zdjęcia nocne,
martwa natura, portret, operowanie światłem i...
Photoshopem. W związku z powyższym w dwie
soboty kursanci ruszyli w miasto. W czasie ostatniego
spotkania, w niedzielę 13 kwietnia, uczestnicy kursu
otrzymali specjalne certyfikaty. Zadowolony z
poziomu zdjęć Krzysztof Miller zaproponował
urządzenie w pałacu wystawy fotografii uczestników
obydwu kursów.
Fot. Renata Głuszek
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Spotkania poświęcone Janowi Pawłowi II
– 1, 3, 16.04

1

, 3 oraz 16 kwietnia 2014 r. w Centrum Kultury Śląskiej odbyły się trzy spotkania poświęcone
papieżowi Janowi Pawłowi II w związku z jego kanonizacją. Uczestniczyła w nim młodzież z
wszystkich jedenastu szkół ponadpodstawowych powiatu, a program artystyczny przygotowali
uczniowie I LO im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.

Wypełniły go utwory poetyckie papieża, a bliskie Janowi Pawłowi II piosenki, w tym słynną "Barkę",
zaśpiewała Oliwia Osada.
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Tropy – wernisaż, 1.04

G

ościem Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim była w piątek 4 kwietnia 2014 r. Malwina de
Bradé – fotograf (członkini ZPAP w Warszawie), która uczestniczyła w uroczystym otwarciu
wystawy jej fotografii z cyklu „Tropy”, prezentowanej w dużej sali na I piętrze pałacu.

Nie da się ukryć, że kiedy wyjmowaliśmy z
pudła te dziwne na pierwszy rzut oka
twarze, czasami bardzo mgliście rysujące się
na czarnym tle fotogramu, uczucia były
bardzo mieszane. Jakieś grymasy, usta
otwarte w niemym krzyku, ręce zasłaniające
oblicze… A jednak, gdy tylko zdjęcia zostały
zawieszone na ścianach, przemówiły. Jak
tropy, które prowadzą oglądającego tam,
gdzie kryje się tylko jego własna odpowiedź.
Tym razem frekwencja nie była zbyt duża,
ale kto nie był na wernisażu, może żałować,
gdyż pokazany został także ilustrowany
muzyką i niezwykle ciekawy przegląd innych fotografii warszawskiej artystki. Po serii fotografii
dokumentalnej, która była prezentowana ostatnio w CKŚ, to bardzo poetycka i interesująca odmiana.

Fot. Marek Wesołowski
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Maskarada w saloniku – 12.04

W

sobotę 12 kwietnia pałac w Nakle Śląskim, a przynajmniej jego skromny wycinek,
przekształcił się w plan filmowy. U nas bowiem kręcono zdjęcia do teledysku
z utworem "Maskarada" zespołu Prozak Bandera, który działa w Londynie.

Za zdjęcia odpowiada wytwórnia 9Liter Filmy. Wszystkim wnętrza tak się spodobały, że ekipa
zapowiedziała powrót na jesieni.
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W poszukiwaniu czasu – przygotowania
do wystawy 8-14.04

D

rugi tydzień kwietnia był okresem intensywnych przygotowań do wystawy
"W poszukiwaniu czasu. Zegary i warsztat zegarmistrza Franciszka Wieganda" –
wernisaż zaplanowano na 15 kwietnia…

Projekt jest dziełem Mariusza Paluchiewicza, który wykonał dekorację wespół z Krzysztofem
Głuchem. Eksponaty – zegary oraz narzędzia zegarmistrzowskie – przygotowali i rozmieścili
Franciszek Wiegand i jego pomocnik Paweł Marusczyk.

Na wystrój sali złożyły się zabytkowe witryny użyczone przez pana Franciszka.
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Spotkanie z Jackiem Moskwą 10.4

G

ościem piątego spotkania w ramach Klubu „Pochwała inteligencji na Górnym Śląsku” był Jacek
Moskwa, były korespondent radia, prasy i telewizji w Rzymie, obecnie pisarz, autor wielu
książek poświęconych Karolowi Wojtyle.

Spotkanie, zatytułowane „Jan Paweł II – prorok i polityk”, zostało poświęcone polskiemu papieżowi,
którego Moskwa znał bardzo dobrze,
ponieważ wielokrotnie towarzyszył mu w
czasie jego pielgrzymek i sporo czasu
spędził na pokładzie papieskiego
samolotu. Na wstępie swej opowieści
Moskwa wyjaśnił, dlaczego uważa Jana
Pawła II za polityka, co uzasadnił m.in.
jego głębokim – i osamotnionym, jak
dodał – sprzeciwem wobec wojny w
Iraku, a także „rozumną troską o wspólne
dobro”. Wyrażając wielkie uznanie wobec
papieża, gość Klubu daleki był jednak od
bezkrytycznej hagiografii. – Nie obalił
komunizmu, ale był skuteczny –
powiedział.
Dystansując
się
od
jubileuszomanii, nie przecenił znaczenia wprowadzenia przez polskiego papieża Kościoła katolickiego w
III tysiąclecie, ale mocno podkreślił
przywiązywanie przez Karola Wojtyłę
wielkiej wagi do miłosierdzia, co znalazło
odbicie w jego kulcie św. Faustyny. W
kwestii
związanej
z
przełomowym
stosunkiem Watykanu wobec Żydów
Moskwa uwypuklił znaczenie polskiego
rodowodu
papieża
jako
człowieka
pochodzącego z kraju bardzo licznie
zamieszkanego ongiś przez wyznawców
judaizmu. Sporo uwagi poświęcił relacjom
Jana Pawła II z pisarzem Gustawem
Herlingiem-Grudzińskim (papież nigdy się z
nim nie spotkał), poruszył także kwestie
dotyczące Kościoła prawosławnego oraz jego relacji z Kościołem katolickim.
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W czasie spotkania dotknięto również
problemów trudnych dla Kościoła i pontyfikatu
tego papieża. Moskwa znakomicie tłumaczył
"klubowiczom"
to,
jak
trudno
było
cudzoziemcowi – papieżowi z Polski - poruszać
się w tych obcych mu strukturach. Choć – jak
przyznał otwarcie – Jan Paweł II był nade
wszystko zainteresowany był duszpasterstwem i
nieco po macoszemu traktował sprawy
administracyjne. Jest też dla niego zagadką
przyzwolenie papieża na budowę pomników
jeszcze za jego życia. Były korespondent uważa
dotychczasowe zjawisko „santyfikacji” Jana
Pawła II (cześć oddawana jego posągom itp.) za zjawisko zasługujące na głębszą i krytyczną refleksję. –
Na naszych oczach zmienia się w figurę, posąg, przed którym klęka się w kościołach. Jeszcze niedawno,
kilka lat temu, był żywym człowiekiem, był wśród nas – powiedział.
Dziękując za
ciepłe przyjęcie
w Centrum
Kultury Śląskiej,
Jacek Moskwa
wyraził uznanie
zarówno dla
samej idei
organizowania
spotkań w
ramach Klubu
"Pochwała
Inteligencji na
Górnym Śląsku",
jak i dla bardzo
interesującej
atmosfery
towarzyszącej tej
rozmowie.
Spotkanie jak
zwykle
poprowadził Kamil Łysik.
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Donnersmarckowie w obiektywie –
promocja albumu DWPN 11.04

C

ałkiem spora publiczność zebrała się w piątek 11 kwietnia 2014 r. w Centrum Kultury Śląskiej
na promocji albumu „Górnośląscy potentaci. Dziedzictwo Henckel von Donnersmarcków”,
który jest owocem pracy trójki młodych badaczy spuścizny materialnej górnośląskich rodów
przemysłowych: Beaty i Pawła Pomykalskich oraz Joanny Oczko.
Album wydał Dom Współpracy PolskoNiemieckiej, główny organizator tego spotkania,
prowadzonego przez Weronikę Wiese. Jej autorzy
najpierw opowiedzieli zebranym, jak w doszło do
genezy pierwszego albumu (poświęconego
rodzinie Ballestremów) - tu impulsem była wizyta
w pałacu w Pławniowcach, a potem dzielili się
wspomnieniami z realizacji tego i następnego
projektu. Wspomnieli o dużej życzliwości
przedstawicieli
rodziny
Henckel
von
Donnersmarck, nie omieszkali podziękować za
konsultację Arkadiuszowi Kuzio-Podruckiemu.
Warto wspomnieć, że dzięki ich fotografiom udało
się uwiecznić w ostatniej niemal chwili jeden z obiektów przemysłowych, który już nie istnieje. Zdjęcia
zawarte w albumie dokumentują jedynie współczesność i są na pewno cenną informacją dla wszystkich
chętnych podążenia tropem Donnersmarcków. Na program spotkania złożyła się także multimedialna
prezentacja albumu oraz pytania jego uczestników.
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W poszukiwaniu czasu. Zegary i warsztat
zegarmistrza Franciszka Wieganda –
wernisaż 15.04

P

oszukiwaczu czasu”, Nie tylko twe dzieła, lecz i losy dynastii Wiegandów wyznaczają
przemijanie historii Górnego Śląska! Opiekunie tarnogórskich zegarów wieżowych! Od wieków
tę zaszczytną funkcję zapisywały kroniki. Twa piecza nad zegarami przy Rynku pozostanie
ważną kartą historii stolicy naszego powiatu – tymi i innymi słowy zwrócił się do Franciszka Wieganda
w czasie wernisażu jego wystawy „W poszukiwaniu czasu. Zegary i warsztat zegarmistrza Franciszka
Wieganda” dyrektor Centrum Kultury Śląskiej Stanisław Zając.
Przy okazji przedstawiania jego sylwetki dodał także, że
zakochał się w panu Wiegandzie od pierwszego wejrzenia,
tj. od pierwszego spotkania w czasie uroczystego otwarcia
CKŚ 27 maja 2013 r. Wielkie uznanie dla pracy mistrza
Franciszka wyraziła również starosta Lucyna Ekkert,
mówiąc, że zawsze podziwiała ludzi oddających się wielkiej
pasji i życząc bohaterowi wieczoru nieustającego zapału.
Sam Franciszek Wiegand wygłosił mowę, w której otwarcie
wyznał, że zegarmistrzostwo nie od zawsze go fascynowało.
Przypomniał swoją drogę do zawodu, dzieląc się przy okazji
refleksją na temat czasu. Zawsze intrygowało mnie, skąd w
epoce, gdy jeszcze nie było sygnału radiowego,
zegarmistrze pobierali dokładny czas – powiedział
m.in. Bardzo miło wspomina remont zegara na wieży
tarnogórskiego ratusza i – jak to w jego stylu – okrasił
to wspomnienie anegdotą. – Kiedy stałem tam
wysoko, na wieży, pomyślałem sobie, że u góry Bóg,
potem ja, a pode mną burmistrz. Salwy śmiechu
jeszcze nie raz towarzyszyły temu refleksyjnodowcipnemu przemówieniu, które pewnie trwałoby
jeszcze dłużej, gdyby pana Franciszka nie przywołał do
porządku jego własny zegar, którego dzwonek pięknie
i głośno wybił godzinę. Bo goście już czekali na
moment, gdy otworzą się podwoje pokoju z wystawą.
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Zanim jednak uczestnicy wernisażu udali się do "warsztatu zegarmistrza", zostali powiadomieni o
mającej się wkrótce ukazać książce Wieganda "Historia precyzyjnego zegara mechanicznego". Trafi ona
do sprzedaży w CKŚ w maju w cenie 15 zł.
Przemówienia nie były oczywiście jedynym punktem
programu, gdyż w czasie wernisażu miał także miejsce
koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły
Muzycznej im. Paderewskiego w Tarnowskich Górach.
Po części oficjalno-muzycznej goście wernisażu –
wśród nich nasi stali bywalcy, mieszkańcy Domu
Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim – mogli już udać
się do głównej sali wystawowej, aby w skupieniu
obejrzeć zgromadzone tam eksponaty: zegary i
warsztat mistrza Wieganda. Wśród nich jego słynne
chronometry
astronomiczne,
zegarki
męskie,
wychwyty oraz narzędzia i przyrządy z warsztatu, a także eksponaty z kolekcji – chronometry
nawigacyjne, wojskowe i piękny zegar ścienny z I poł. XIX w.
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Architektura pamięci – przygotowania
W dni poprzedzające wernisaż wystawy „Architektura pamięci. Jan Szmatloch – akwaforty” (23 kwietnia)
bardzo często gościliśmy profesora Szmatlocha, który instalował tu swoje prace.
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Architektura pamięci. Jan Szmatloch –
akwaforty. Wernisaż 23.04

T

o był wernisaż z dużą niespodzianką – na otwarciu wystawy „Architektura pamięci. Jan
Szmatloch – akwaforty” (23 kwietnia 2014 r.) pojawił się bowiem premier Jerzy Buzek, który
tego dnia miał po południu spotkanie z tarnogórzanami.

Po zwiedzeniu pałacu w towarzystwie starosty Lucyny Ekkert oraz pogawędce z prof. Janem
Szmatlochem po śląsku premier wziął
udział w samym rozpoczęciu wernisażu,
mówiąc m.in., że można być dumnym z
pałacu w Nakle Śląskim jako z obiektu
wyremontowanego za pieniądze unijne i
że jest pełen podziwu dla osiągnięć ludzi,
którzy w nim pracują.
Ale prawdziwym bohaterem wieczoru był
profesor Jan Szmatloch i jego akwaforty.
Otwierając wystawę profesor Szmatloch
podziękował dyrektorowi Stanisławowi
Zającowi za udostępnienie mu wnętrz
Centrum Kultury Śląskiej i wszelką pomoc.
Podziękował
także
Markowi
Meschnikowi, autorowi znakomitego eseju „Architektura pamięci” z „Zeszytów chorzowskich” nr 14 (był
obecny na wernisażu), za świetny tekst, który stał się
„kanwą” obecnej wystawy i z którego zaczerpnął jej
tytuł. – Rysowanie akwafort jest dla mnie jak pisanie
listu, tak bardzo jest to sprawa osobista – powiedział
Szmatloch. – Wpisuje się w ciąg jakby pamiętnika z
motywami Śląska, który kocham, ale który także mnie
boli. Śląska, który składa się na kompilację grafik
będących jego metaforą. W końcówce profesor nie
omieszkał złożyć podziękowania prof. Romanowi
Kalarusowi za projektowanie plakatów do jego
wystaw oraz Grzegorzowi Kapołce za zagranie
koncertu na tym wernisażu. Kapołka wystąpił razem z
perkusistą Ireneuszem Głykiem oraz gitarzystą
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Dariuszem Ziółkiem, a w programie koncertu tego znakomitego trio znalazły się utwory z jego
najnowszej płyty. Na koniec nie obyło się bez bisu!

Gości na wernisaż przybyło wielu.
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Bardzo licznie było reprezentowane środowisko Akademii Sztuk Pięknych z Katowic. Wśród nich
znaleźli się profesorowie: Roman Kalarus, Józef Budka z małżonką Aleksandrą Telką Budka,
Mariusz Pałka, Adam Romaniuk oraz dr Andrzej Łabuz (dziekan Wydziału Grafiki), dr Zbigniew
Furgaliński, graficy Tadeusz Michał Siara i Zenon Dyrszka oraz doktoranci i studenci Jana
Szmatlocha. Tarnowskie Góry reprezentował prof. Werner Lubos, który pod koniec maja będzie
otwierać w CKŚ swoją własną wystawę.
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Goście wernisażu mogli zakupić pięknie wydany – i cieszący się dużym powodzeniem – katalog z
wystawy, a komu się poszczęściło także dodatkowo plakat Romana Kalarusa, który zresztą
rozszedł się bardzo szybko.
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Koncert Wszystkiego Dobrego 27.04

Z

okazji kanonizacji papieża Jana Pawła II, 27 kwietnia 2014 r., w Centrum Kultury
Śląskiej odbył się bardzo nastrojowy koncert w wykonaniu zespołu „Wszystkiego
Dobrego”, który zaśpiewał piosenki do wierszy księdza Jana Twardowskiego.

Muzykę do wierszy Twardowskiego skomponował Jacek Swoboda. Koncert zorganizowało –
wespół z CKŚ – Starostwo Powiatowe. Na koniec zaprezentowano film z wycieczki „Papieskim
szlakiem”, którą odbyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnogórskiego.
Grupa „Wszystkiego dobrego” wystąpiła w składzie: Alicja Czura-Musialik (śpiew), Jacek
Swoboda (gitara akustyczna, śpiew, autor muzyki), Radek Mikołajczyk (altówka) i Wojtek
Nędza (gitara basowa).
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1-3.05

odpowiedzi na inicjatywę Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju związaną z 10.
rocznicą członkostwa Polski w Unii Europejskiej Centrum Kultury Śląskiej
zorganizowaliśmy w dniach 1-3 maja Dni otwarte.

Zwiedzający mogli wejść do pałacu za darmo, a w
godzinach 12.00, 14.00 i 16.00 Arkadiusz KuzioPodrucki oprowadzał przybyłych po wystawach i
przedstawiał dzieje rodziny von Donnersmarck. 3
maja dodatkowo można było się spotkać z
Franciszkiem
Wiegandem,
który
bardzo
obrazowo opowiadał swojej pracy. Jego barwne,
pełne humoru opowieści ciszyły się dużym
zainteresowaniem.
Dni otwarte okazały się
przedsięwzięciem niezwykle udanym. Pałac
odwiedziło około 350 osób, z czego każdorazowo w czwartek i w sobotę (a pogoda tego dnia nie
dopisała) ponad 150 osób. Goście przyjeżdżali nie tylko z Tarnowskich Gór i z najbliższej okolicy,
ale także z Katowic, Chorzowa czy Bytomia. Był to zatem bardzo miły akcent na 1. rocznicę
formalnego otwarcia podwojów pałacu dla zwiedzających, która przypadła na 2 maja.
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Sesja zdjęciowa do „Twórców kultury
śląskiej” – 24.05

W

sobotnie popołudnie 24 maja w naszym pałacu złożyła wizytę pani Barbara Ptak,
wybitna polska kostiumolog i scenograf, nominowana do Oscara za kostiumy do
filmu „Faraon” i „Ziemia obiecana”.

Pani Barbara Ptak przyjechała do Nakła Śląskiego, aby wziąć udział w sesji zdjęciowej do drugiej
edycji kalendarza i wystawy „Twórcy kultury śląskiej”. Pałac bardzo jej się spodobał, aczkolwiek
jako doświadczony i wybitny scenograf poczyniła pewne uwagi. Niemniej poczuła się u nas
bardzo dobrze, a bardzo życzliwego nastawienia pani kostiumolog nie zepsuła konieczność
wspinania się na drugie piętro do surowej wieży, w której na tle ceglanych ścian powstają
zdjęcia portretowe (tym razem za obiektywem stał tylko Krzysztof Miller).
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Żegnamy „Franię” – 26.05

26

maja, po rocznym pobycie w murach Pałacu w Nakle Śląskim, opuściła nas
wystawa etnograficzna „W epoce Frani”, która prezentowała eksponaty
z Muzeum w Tarnowskich Górach.

W ciągu roku prezentacji tej ekspozycji zobaczyło ją około 12 000 zwiedzających. Dla starszych
generacji była to miła sercu sentymentalna podróż w przeszłość. Dla dzieci i młodzieży lekcja
historii, w czasie której miały okazję poznać przedmioty nieznane im już z codziennego użytku.

W tym samym dniu została zdemontowana wystawa „Architektura pamięci. Jan Szmatloch –
akwaforty”. Obie wystawy zastąpi „Malarstwo” Wernera Lubosa.
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Taniec i muzyka łączą ludzi – 29.05

W

piątkowy wieczór Centrum Kultury Śląskiej udzieliło gościny dwóm
zaprzyjaźnionym z sobą chórom gimnazjalnym: z gimnazjum im. Jana Pawła II
w Świerklańcu oraz gimnazjum z Eckental z zaprzyjaźnionego powiatu Erlangen –
Höchstadt (RFN).
Impreza nosiła nazwę „Muzyka i taniec łączą ludzi”, a choć tańca nie było, śpiew i muzyka
mocno rozgrzały liczną widownię, która nagradzała wykonawców rzęsistymi brawami. Koncert
bardzo podobał się nie tylko słuchaczom, ale także samym wykonawcom, będącym pod dużym
wrażeniem pięknego miejsca, w którym przyszło im wystąpić.

Połączone chóry polski (z prawej) i niemiecki (z lewej)

Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2014

Werner Lubos. Malarstwo

A

47

31.05

ż w siedmiu salach rozgościły się obrazy, rysunki i projekty witraży prof. Wernera
Lubosa. Uroczyste otwarcie jego wystawy odbyło się w sobotę, przy bardzo licznie
zgromadzonej publiczności.

Stawiły się na niej tłumy przyjaciół i znajomych prof. Lubosa, a także ludzi, którzy pragnęli
wyrazić szacunek dla jego wieloletniej pracy artystycznej. Wśród gości znaleźli się m.in.
profesorowie
Jan
Szmatloch
(Akademia
Sztuk
Pięknych
w
Katowicach), Jerzy Filip Sztuka
(Politechnika Częstochowska), Jan
Marciniak (Politechnika Śląska) oraz
koledzy i studenci z Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie. Sam
przebieg wernisażu – starannie
obmyślony przez prof. Lubosa – miał
charakter wędrówki po salach z
obrazami (a czasem z płótnami, czyli
„szmatkami podróżnymi” i wczesnymi
rysunkami) bohatera wieczoru, który w
każdej z sal zatrzymywał się na chwilę, aby objaśnić znaczenie swoich dzieł, w tym nieco
tajemniczych ogromnych malunków kryjących wielkie litery.
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Przy ekspozycji „Mirabel” Lubos zdradził, jak wielkie znaczenie miał w jego życiu przypadek w
postaci niemieckiego sponsora, który umożliwił mu wyjazd na plener do prowansalskiego
miasteczka Mirabel. Tam właśnie młody artysta poznał istotę światła, bez której to wiedzy nigdy
nie porwałby się na projektowanie witraży. Światła, które także na zawsze wyznaczyło kierunek
jego artystycznych poszukiwań.
Po tej wędrówce uczestnicy wernisażu udali się na piętro do sali „koncertowej”, aby zobaczyć
znakomity film „Kartony witrażowe Wernera Lubosa”, pokazujący projektowanie witraży do
kościoła w Świerklańcu oraz wysłuchać recitalu Beaty Deutschman z Teatru Zagłębie w
Sosnowcu, z akompaniamentem Ewy Zug – w programie znalazły się nieznane piosenki Anny
German.

Następnie goście mogli zakosztować przepysznej przekąski elegancko podanej w sali
wystawowej na parterze, która w okamgnieniu przekształciła się w bankietową.

Wernisaż wystawy prof. Lubosa był jedną
z ciekawszych imprez tego typu w historii
Centrum Kultury Śląskiej, co zawdzięcza
niebanalnemu
scenariuszowi
oraz
dużemu wysiłkowi wszystkich, którzy
przyczynili się do organizacji tego
wieczoru,
a
przede
wszystkim
profesorowi, dla którego forma liczy się
równie mocno, jak jego ukochany kolor.
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„Byk – walczący bóg” – wernisaż. 4.07
Piątek 4 lipca był w CKŚ prawdziwym świętem fotografii.
Od rana do godz. 18.00 trwał
multimedialny pokaz fotografii członków
międzynarodowej nieformalnej grupy
INTER NOS. Wielu z nich zjechało do Nakła
Śląskiego z Polski, Francji, Portugalii oraz
Czarnogóry, aby osobiście pochwalić się
swoimi dokonaniami. Warto nadmienić, że
to był pierwszy ich zlot i wybrano do tego
celu właśnie Polskę oraz pałac w Nakle
Śląskim. Imprezę, podobnie jak późniejszy
wernisaż, organizował ZPAF Okręg Śląski.

Po pokazach odbył się wernisaż wystawy fotograficznej „Byk – walczący bóg”, której autorem
jest francuski fotograf Jacques Rouquette, twórca i wieloletni dyrektor Międzynarodowego
Festiwalu Fotograficznego w Dol de Bretagne oraz Festiwalu w Nimes (Francja), animator
kultury i autor warsztatów fotograficznych. Otwierając wystawę Rouquette – bardzo wdzięczny
za możliwość pokazania zdjęć w Centrum Kultury Śląskiej, za co gorąco podziękował – odniósł
się do kontrowersyjności zjawiska corridy.
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Uznał je za
zjawisko
kulturowe, które
należy
kultywować.
Przyznał, że
spektakl corridy
jest okrutny, ale
alternatywą dla
zwierzęcia jest byle
jaka śmierć w
rzeźni. „Jarou”
opowiedział także,
jak powstawały
jego zdjęcia. Miłym
akcentem
wernisażu był
występ dwóch śpiewaczek operowych, Aleksandry Szafir-Makowskiej (sopran) oraz Magdaleny
Spytek-Stankiewicz (mezzosopran), przy akompaniamencie Katarzyny Rzeszutek. Porywające
duety śpiewaczek przyjęto z wielkim aplauzem.

A w części nieoficjalnej jak zwykle można było pogawędzić o wystawie, tym razem także po
angielsku i francusku.
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Gerhardt Hauptmann jako kanoniczny
pisarz górnośląski – 2.07

2

lipca 2014 r. na spotkaniu w Centrum Kultury Śląskiej prof. Zbigniew Kadłubek,
wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, filolog klasyczny, filozof, pisarz, tłumacz, eseista,
redaktor i publicysta, nie po raz pierwszy udowodnił, że jest sztandarową postacią
kultury śląskiej.

Jego wykład o Gerharcie
Hauptmannie, pierwszym
nobliście
ze
Śląska,
oczarował
ponad
60
osobową grupę słuchaczy.
Oprócz
ciekawych
szczegółów z życia pisarza,
mogli się dowiedzieć o
górnośląskim
kanonie
literackim, o potrzebie
traktowania Śląska jako
całości, bez dzielenia go na
Górny i Dolny, nie mówiąc o „podbeskidziach” i „opolszczyznach”. Profesor też wyniósł jak
najlepsze wrażenia z tego spotkania. Wśród słuchaczy była osoba, której mąż kilkakrotnie
spotkał się z noblistą. Przekazała nam przesłanie Gerharta Hauptmanna – „nie zapomnijcie o
mnie”.
Dyskusja i wymiana zdań trwała w pałacu w Nakle Śląskim bardzo długo. To udane spotkanie
odbyło się w ramach projektu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i
gmin” realizowanego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Wśród obecnych była pani
Andrea Halenka, koordynator tegoż projektu ze strony Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Następne spotkanie już za miesiąc, na początku sierpnia.
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11.07

P

ojawienie się licznych, aczkolwiek odświętnie ubranych policjantów pod murami
naszego pałacu wzbudziło niemałe zainteresowanie mieszkańców Nakła Śląskiego.
Powodem tego było Święto Policji, które Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich
Górach postanowiła w tym roku celebrować właśnie w Centrum Kultury Śląskiej.
W uroczystych obchodach tego święta 11 lipca 2014 r., których gospodarzem był Komendant
Powiatowy Policji podinspektor
Andrzej Wystalski, uczestniczyli
m.in.
zastępca
Śląskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji
insp. Roman Rabsztyn, Komendant
Główny Policji nadinspektor w stanie
spoczynku
Ferdynand
Skiba,
pierwszy
wicewojewoda
śląski
Andrzej Pilot oraz starosta Powiatu
Tarnogórskiego Lucyna Ekkert.
Wybór miejsca okazał się strzałem w
dziesiątkę, co podkreślało wielu
przybyłych policjantów. Spodobały
im się eleganckie, przestronne wnętrza pałacu, a także możliwość zobaczenia, już po części
oficjalnej aktualnych wystaw.
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4.08

słoneczny poniedziałek 4 sierpnia siedzibę Centrum Kultury Śląskiej oblegli
malarze – członkowie Międzynarodowego Pleneru Artystycznego „Powiat
Tarnogórski 2014”, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich

Górach.

W plenerze wzięło udział aż 27 artystów z Polski, Niemiec i Czech. Pogoda sprzyjała
uwiecznianiu pięknego pałacu na obrazach, które będą potem wystawione na wystawie
poplenerowej pod koniec sierpnia.
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Powiat Tarnogórski 2014 – wernisaż
19.08

19

sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie wystawy Międzynarodowego Pleneru
Artystycznego "Powiat Tarnogórski 2014", zorganizowanej przez Powiat Tarnogórski,
Miasto Kalety oraz Gminę Świerklaniec. W otwarciu dział wzięli burmistrz Kalet Klaudiusz
Kandzia, wójt gminy Świerklaniec Kazimierz Flakus, sekretarz Zarządu Powiatu Aleksandra KrólSkowron oraz Mirosław Ogiński z Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego, który imprezę
poprowadził.
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jazz&… – wernisaż 20.08

T

o była dla nas bardzo prestiżowa impreza, której pomysł zrodził się nagle, pod koniec
lipca. Inicjatywa wyszła od znanego fotografika Janusza Różańskiego. Twórca
wielkoformatowych zdjęć gwiazd jazzu zaproponował wspólną wystawę z młodą
fotograf Anetą Zalejską, która również ma w swoim dorobku świetne portrety jazzmanów.

Wernisaż odbył się 20 sierpnia 2014 r. przy bardzo wysokiej frekwencji. Wśród bardzo licznie przybyłych
gości z całej Polski znaleźli się między innymi
dziennikarze: red. Grzegorz Zmuda z Radia
Katowice oraz Janusz Pawlikowski z Twojej
Częstochowy; fotografowie: Henryk Malesa,
członek Rady Fundacji „Centrum Fotografii”,
Józef Wolny z Gościa Niedzielnego; muzycy
Janusz YANINA Iwański – muzyk jazzowy i
rockowy, Łukasz Kobiela – producent filmów
muzycznych (obydwaj na zdjęciu obok),
Wojtek Myrczek – wokalista, zwycięzca oraz
laureat nagrody publiczności SHURE
MONTREUX JAZZ VOICE COMPETITION 2013.
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Wystawie
towarzyszyła
prezentacja
najwyższej
jakości
sprzętu
audio,
wystawionego w hallu. Goście mogli
zobaczyć i wysłuchać brzmienia luksusowych
kolumn głośnikowych francuskiej firmy
Davis
Acoustics
oraz
odtwarzacza
strumieniowego
firmy
AVM.Otwarcie
imprezy poprzedziło wystąpienie dyrektora
Stanisława Zająca oraz bohaterów wieczoru
– Janusza Różańskiego i Anety Zalejskiej, dla
której był to pierwszy tak ważny i zarazem
wielki wernisaż. Obydwoje pokazali się w
specjalnie uszytych na tę okoliczność
strojach! Dyrektor Centrum wspomniał, jak z rozmów, dialogu i niemal jazzowej improwizacji rodził się
pomysł tej wystawy; podziękował też
Krzysztofowi Millerowi za współpracę i opiekę
nad ekspozycją. Janusz Różański przypomniał
okoliczności powstania tego projektu (stało się
to na pewnym koncercie jazzowym pół roku
temu), natomiast Aneta Zalejska podkreśliła,
jak wielkie jest to wydarzenie w jej życiu.
Potem do głosu doszła sztuka, wpierw świetny
koncert (oczywiście z bisem) duetu Mucha –
Muszyński Duo (Tomasz Mucha – skrzypce,
Maciej Muszyński – gitara), a następnie
uroczyste otwarcie naprawdę znakomitej
fotografii jazzowej. Po krótkiej formalności
rozpoczęły się rozmowy w dobrze znanym większości gości gronie, z dyskretną muzyką jazzową w tle.
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Derby Artystyczne 22 – 24.08

W

dniach 22 – 24 sierpnia 2014 r. Pałac w Nakle Śląskim stal się ważnym
elementem ciekawej międzyregionalnej inicjatywy artystycznej programu o
nazwie Derby Artystyczne „Śląsk – Małopolska ‘2014”, realizowanej w ramach
Projektu p.n. „Integracja Sztuki” przez krakowskie Centrum Art-Plus, Formację Producencką
„Grupa-21” oraz liczne instytucje kulturalne.
Propozycja spadła dość niespodziewanie, w lipcu, zatem w samym środku sezonu urlopowego,
ale mimo to dyrektor Stanisław Zając
podjął wyzwanie. Bo też i sama idea
artystycznej konfrontacji plastyków ze
Śląska i z Małopolski jest niezwykle
ciekawa, a sam projekt obejmuje wiele
różnorodnych
imprez
wystawienniczych,
organizowanych
równolegle na Śląsku i w Małopolsce.
Kontynuacja Derbów dawała ponadto
Centrum Kultury Śląskiej szansę na
własną promocję w artystycznym
środowisku Małopolski.
Kulminacyjnym
momentem
Inauguracji stało się uroczyste
otwarcie Derbów Artystycznych, które
nastąpiło w sobotę. W tym dniu od
godz. popołudniowych działała w
pałacu
Kawiarenka
Artystyczna
(zorganizowana przez Różany Kącik),
gdzie przy kawie i cieście można było
porozmawiać z artystami. O godz.
17.00 rozpoczął się Raut Artystyczny z
udziałem artystów, organizatorów i
zaproszonych gości.
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Centrum Art-Plus w Krakowie reprezentowali prezes Lucyna Filipczyk oraz Mariusz Lachowicz –
przewodniczący "Grupy-21", Powiat Tarnogórski – starosta Lucyna Ekkert, gminę Świerklaniec –
wójt Kazimierz Flakus, pojawiła się również radna Sejmiku Śląskiego Barbara Dziuk. Przybyli
także goście z miast, gdzie prezentowana będzie wystawa Derbów: burmistrz Czeladzi Teresa
Kosmala i wiceburmistrz Teresa Wąsowicz oraz wiceburmistrz Wojnicza Wojciech Janus i
Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Jan Szczerba. W Czeladzi, w starej elektrowni, 12
września odbędzie się prezentacja całej głównej wystawy na Śląsku, natomiast później w
małopolskim Wojniczu – wystawa "Retrospektywa po Derbach".

O godz. 19.00 goście wysłuchali koncertu piosenek w wykonaniu rosyjskiej wokalistki Alishy
Koshkinej oraz gitarzysty Piotra Kubali, który bardzo spodobał się publiczności.
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Inauguracja Derbów Artystycznych w pałacu w Nakle Śląskim jest dla CKŚ niezwykle cennym
doświadczeniem, które z pewnością przyczyni się do integracji środowisk promujących kulturę
na Śląsku i w Małopolsce i może w przyszłości zaowocować kolejnymi wspólnymi
przedsięwzięciami. W tym przypadku współpraca przebiegała niezwykle miło i pozostawi po
sobie bardzo pozytywne wspomnienie.
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Sesje zdjęciowe do kalendarza… sierpień
/ wrzesień

T

rwają prace nad zdjęciami do wystawy i kalendarza „Twórcy kultury śląskiej”. Do
ostatnich zdjęć pozowali:
Anna Szostak – dyrektor i dyrygent zespołu śpiewaków Camerata Silesia

oraz prof. Janusz Olejniczak…

i aktor Krzysztof Respondek
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Wizyta księcia Donnersmarcka 31.08

W

niedzielne przedpołudnie 31 sierpnia b.r. przyjechał z krótką nieoficjalną wizytą do

Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim dr Guidotto hrabia Henckel 4 książę von
Donnersmarck – szef rodu. Głównym powodem jego przyjazdu na Górny Śląsk było
zaproszenie wójta gminy Świerklaniec p. Kazimierza Flakusa na obchodzone właśnie w
świerklanieckim parku dożynki powiatowo-gminne.
Księciu von Donnersmarck towarzyszył jego kuzyn książę Georg-Dietrich von SchonaichCarolath, którego praprababką była
hrabianka
Wanda
Henckel
von
Donersmarck, siostra słynnego Guido 1.
księcia von Donnersmarcka. Po krótkiej
rozmowie przy kawie i ciastku obaj
książęta zwiedzili wnętrza, zaglądając
przede wszystkim do sal wystawowych,
ale i do zakamarków na co dzień
niedostępnych dla zwiedzających. Więcej
czasu spędzili w sali, gdzie zgromadzono
informacje o nakielskiej linii hrabiów
Henckel von Donnersmarck. Książę von
Donnersmarck pokazał swemu kuzynowi Georg-Dietrichowi zdjęcia rezydencji swych
hrabiowskich kuzynów z Nakła Śląskiego oraz z ciekawością przeczytał listy dot. m.in. polskich
paszportów hrabiów z Nakła Śląskiego. Wizyta z powodu napiętego programu była krótka, ale
otrzymaliśmy zapowiedź, że rodzina Henckel von Donnersmarck będzie odwiedzać Nakło Śląskie.
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Wizyta Kai Mireckiej-Ploss 13.09.2014

W

sobotni ranek 13 września 2014 r. w pałacu w Nakle Śląskim odbyło się spotkanie
działaczy Fundacji "Dzieci Śląska" z założycielką tej fundacji, panią Kayą Mirecką-Ploss,
urodzoną w Nakle Śląskim wybitną działaczką społeczną i polonijną, pisarką oraz
projektantką mody, osobą o niezwykle bogatym życiorysie.
W ciągu dziewięćdziesięciu lat swojego życia, którego
dewizą było "Wszystko w swoich rękach", pani MireckaPloss była m.in. dyrektorem Centrum Kultury Polskiej w
Waszyngtonie, a jej wieloletnia przyjaźń z Janem Karskim
zaowocowała utworzeniem Instytutu Dialogu i Tolerancji im.
Jana Karskiego. Za liczne zasługi dla Polski w 2001 roku
otrzymała Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski. W czasie
spotkania w Centrum Kultury Śląskiej, któremu
przewodniczyła prezes Fundacji "Dzieci Śląska", pani Teresa
Podleszka, pani Mirecka-Ploss ujawniła, że w dzieciństwie,
w czasie choroby matki, przez trzy lata otrzymywała
wsparcie od ówczesnych właścicieli pałacu w Nakle Śląskim,
hrabiów Henckel von Donnersmarck (ówcześnie byli to
hrabia Łazarz V i jego małżonka Franciszka). Mała Kaja
codziennie przychodziła do pałacu po obiad, raz nawet
została po nim oprowadzona przez jedną z hrabin.
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Dostojne odwiedziny 13.09.2014

W

rzesień 2014 r. okazał się dla Centrum Kultury Śląskiej miesiącem wizyt
przedstawicieli rodu Henckel von Donnersmarck .

Sporą niespodziankę sprawił swą wizytą 13 września opat Gregor OCist hrabia Henckel von
Donnersmarck (właściwie Maria Ulrich Karl Graf Henckel von Donnersmarck), bratanek
hrabiego Łazarza V Henckel von Donnersmarck,
ostatniego pana na pałacu w Nakle Śląskim (a
także wnuk hrabiego Edwina). Opat Grzegorz
jest zakonnikiem zakonu cystersów i wysokiej
rangi dostojnikiem kościelnym, związanym
z klasztorem w Heiligenkreuz, w którym do
2011 r. pełnił funkcje przełożonego. Była to
zaledwie druga wizyta w tym pałacu opata
Gregora OCist (urodził się w 1943 r. we
Wrocławiu, jego rodzice wyjechali ze Śląska
w 1945 r.), poprzednio bawił tu w 1977 r.
Zwiedzając
rezydencję
dziadków
ze
wzruszeniem oglądał dokumenty – listy, zdjęcia – zgromadzone w tzw. "Saloniku hrabiego". W
rozmowie z Arkadiuszem Kuzio-Podruckim, który był jego przewodnikiem, wyraził zachwyt nad
obecnym stanem pałacu, co znalazło odzwierciedlenie w zapowiedzi towarzyszenia hrabiemu
Andrzejowi w jego wizycie w maju 2015 r.
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Anna Osadnik – grafiki i kolaże z cyklu
LofP 13.09.2014

U

koronowaniem bogatej w wizyty soboty 13 września był wernisaż wystawy grafik
i kolaży Anny Osadnik, pomyślany jako interaktywny happening artystyczny, w
wyniku którego każdy z uczestników mógł zostawić na nim swój ślad.

Przysłowiowe "dotknięcie sztuki" stało się dotknięciem prawdziwie namacalnym, gdyż
oznaczało ni mniej ni więcej jak odciśnięcie dowolnie wybranego fragmentu ciała na papierze
położonym na pokrytym farbą drukarską linorycie.

Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2014

68

Chętnych do udziału w tym
artystycznym happeningu nie
brakowało (goście dopisali),
toteż bohaterka wernisażu oraz
jej pomocnicy mieli ręce pełne
roboty. Nie odmówił nawet
świeżo przybyły z urlopu
dyrektor Stanisław Zając, jeszcze
w stroju "podróżnym" (właśnie
przybył
z
dwutygodniowgo
urlopu – wojażu po Francji).

Na wystawie popularnej Osy można zobaczyć nie tylko takie właśnie wydruki (na papierze, folii
oraz złotkowych kolażach), ale także kolaże tworzone z artykułów "śmieciowych" typu
spożywcze opakowania, stare kalendarzyki, gazety, koperty, blaszki.

Niezwykle intrygujący element ekspozycji stanowią ceramiczne głowy, o których ich twórczyni
sporo powiedziała w tradycyjnym słowie wstępnym.
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Kaya Mirecka-Ploss – o sobie w pałacu
16.09

W

e wtorek 16 września 2014 r. ponownie gościliśmy w murach pałacu panią Kayę
Mirecką-Ploss, która tu właśnie chciała przedstawić kawałek swojego bogatego
życiorysu polsko-szwedzkim filmowcom realizującym o niej dokument
biograficzny.
Byli to uznana fotograf, reżyserka i scenarzystka Joanna Helander, Bo Persson oraz operator
Paweł Chorzępa. Przy okazji tej wizyty pani Mirecka-Ploss mogła przypomnieć sobie miejsca,
które odwiedzała, gdy jako mała dziewczynka przychodziła tu po obiady. Warto wiedzieć, że
w korytarzu wiodącym do dawnej kuchni zachowała się oryginalna posadzka z czasów
Donnersmarcków, po której niegdyś stąpała mała Kaya.
W rozmowie z dyrektorem Stanisławem Zającem pani Mirecka-Ploss wyraziła radość z tego, że
mogła odwiedzić pałac w Nakle Śląskim, a także wielkie uznanie dla działalności CKŚ, którego
losy będzie śledzić z dużym
zainteresowaniem.
Z tak
znakomitej okazji skorzystał
Krzysztof
Miller,
który
przeprowadził sesję fotograficzną
do trzeciej już edycji "Twórców
kultury śląskiej". Urodzona w
Nakle Śląskim pani Kaya MireckaPloss jest osobą bardzo zasłużoną
dla Śląska, a zwłaszcza dla
śląskich dzieci, jako że wspiera
Fundację "Dzieci Śląska", a jej
pierwsza książka – "Droga przez
most" opowiada o dziejach
śląskiego dziecka, które torowało
sobie drogę do wykształcenia.
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19.09

S

zlachecki weekend w Nakle Śląskim rozpoczął się od salwy armatniej (choć raczej
należałoby powiedzieć – armatkowej) oraz salwy z broni palnej. A za sprawą barwnych
kontuszy Bractwa Kurkowego z Bytomia pałac w Nakle Śląskim na chwilę
wyszlachetniał.
Trzydniową imprezę zapoczątkował 19 września 2014 r. wernisaż wystawy „Brytyjskie
dokumenty herbowe, czyli jak
zostać lordem”, prezentującej
unikatową
na
kontynencie
europejskim
kolekcję
dziewiętnastowiecznych nadań
herbowych ze zbiorów dr.
Dariusza
Woźnickiego.
W
otwarciu udział wzięli m.in.
starosta tarnogórski Lucyna
Ekkert i wójt gminy Świerklaniec
Kazimierz Flakus, Weronika
Wiese z Domu Współpracy
Polsko-Niemieckiej, który jest
współorganizatorem
„Szlacheckiego weekendu”, poseł Tomasz Głogowski, wiceprezydent Bytomia Andrzej Panek
oraz hetmani Bractw Kurkowych: Jan Świgost
(Bytom), Andrzej Janicki (Tarnowskie Góry),
Adam Majchrzak (Zabrze), a także bracia
kurkowi Aleksander Słota i Rajner Smolorz.
Po oficjalnym otwarciu, dokonanym przez
starostę Lucynę Ekkert, hetmana Jana Świgosta
oraz Weronikę Wiese przed głównym wejściem
pałacu, uczestnicy wernisażu wysłuchali, już w
środku, opowieści głównego bohatera wieczoru,
dr. Woźnickiego oraz tłumaczki Joanny Drosik i
„biografa” Mariana Muławskiego.
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Ubrany w piękny kontusz dr. Woźnicki
zapoznał zebranych z historią heraldyki oraz
z zasadami i regułami nadawania herbów.
Powiedział także, jak rodziła się jego
unikatowa kolekcja i że herbami mogą
szczycić się także markowe produkty. Jeden
z nich można było zobaczyć z bliska. Joanna
Drosik opowiedziała o trudzie tłumaczenia
angielskich tekstów, który brał się nie tylko
ze
specyfiki
dziewiętnastowiecznej
angielszczyzny i z kłopotu z odczytywaniem
ręcznego pisma, ale także z trudnych do
przetłumaczenia
nazw
kolorów,
wywodzących się z języka starofrancuskiego.
Jak się okazało, niczym to było wobec wyzwań, przed jakimi stanął sporządzający biogramy
Marian Muławski, który np. spośród 70 000 (!) wynalezionych w internecie Henrych Williamów
Robinsonów musiał wytypować tego jednego, którego dokument herbowy znalazł się w
posiadaniu dr. Woźnickiego.
Po części prelekcyjnej uczestnicy wernisażu udali się na zwiedzenie sali z eksponatami oraz na
poczęstunek. Dużym powodzeniem cieszył się słodki chleb maharadżów, którego recepturę
odtworzono po 206 latach zapomnienia.
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Gloria i Exodus. Historia śląskiej szlachty
– premiera. 20.09

P

rzy szczelnie wypełnionej sali odbyła się 20 września 2014 r. premierowa w Polsce
projekcja filmu „Gloria i Exodus. Historia śląskiej szlachty” Andrzeja Klamta i Ronalda
Urbańczyka, z udziałem hrabiego Mikołaja von Ballestrema. `

Spodziewaliśmy się dużego zainteresowania, ale frekwencja była tak wielka, że do sali
projekcyjnej (czyli koncertowej) musieliśmy przynieść niemal wszystkie krzesła!

Po projekcji odbyło się spotkanie z reżyserami oraz hrabią von Ballestrem, które poprowadził
Kamil Łysik. Pytania mogli zadawać także uczestnicy spotkania, którzy chętnie korzystali z tej
okazji. Czy można przypisać tożsamość narodową do rodu? Kim czuje się hrabia von Ballestrem?
Czy przetrwał etos arystokracji? Czy łatwo było reżyserom namówić arystokratów do udziału w
ich filmie? Czy Ballestremowie utrzymują kontakty z innymi śląskimi rodami arystokratycznymi?
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Jakie są różnice w postrzeganiu szlachty w Polsce i w Niemczech? Czy Mikołaj von Ballestrem
czuje się obciążony bolesną historią swej rodziny i czy odczuwa żal za utraconymi dobrami
rodowymi? Jak Ballestremowie odnaleźli się w nowej rzeczywistości?

Na zdjęciu hrabia Mikołaj von Ballestrem z tłumaczką
To było bardzo udane spotkanie, zakończone gorącymi podziękowaniami reżyserów za pomoc
udzieloną im przez dr. Kuzio-Podruckiego. W spotkaniu uczestniczyli także starosta tarnogórski
Lucyna Ekkert, wójt gminy
Świerklaniec Kazimierz Flakus
oraz Weronika Wiese z Domu
Współpracy Polsko-Niemieckiej
w Gliwicach. Na widowni
zasiadło także spore grono
uczestników porannej wycieczki
do pałacu w Pławniowicach
(rodowej
siedziby
Ballestremów), która odbyła się
przy
współudziale
Tarnogórskiego Stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku.
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Rajd "Karłuszowiec–Nakło Śląskie 2014"
21.09

P

ierwszy rajd rowerowy zorganizowany przez Centrum Kultury Śląskiej znakomicie
uwieńczył trzydniowy cykl imprez o nazwie „Szlachecki weekend w Nakle Śląskim”.

Pewne obawy co do sukcesu tej imprezy wzbudziła poranna ulewa, ale ostatecznie tylko
pokropiło, a imprezie przyświecało słońce. Na starcie stawiło się około 80 osób, w tym
zaprzyjaźniona z nami siostra Stefana, dyrektor DPS w Nakle Śląskim, a także sporo dzieci.
Najmłodszy uczestnik miał 2,5 roku. CKŚ reprezentowali dyrektor Stanisław Zając oraz Renata
Głuszek, natomiast Arkadiusz Kuzio-Podrucki wygłaszał na postojach krótkie prelekcje związane
z historią danego miejsca.

Fot. Krzysztof Miller
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Rajd otworzyli starosta tarnogórski
Lucyna Ekkert, wójt gminy
Świerklaniec Kazimierz Flakus oraz
przewodniczący
komitetu
organizacyjnego Marek Breguła.
Peletonem dowodził komandor
rajdu Kazimierz Mierzwa. A oto
etapy
drogi,
wyznaczane
historycznymi opowieściami Arka:
Karłuszowiec (miejsce zbiórki) –
Bobrowniki
Śl
–
Kopalnia
Zabytkowa Srebra oraz Czerwona
Hałda – Nakło Śląskie: Wapienniki
oraz pałac Donnersmarcków.
Na zdjęciu: historyczny moment startu I rajdu spod starostwa na Karłuszowcu. Pierwszy z lewej
– dyrektor Stanisław Zając. Poniżej: lekcja historii na Czerwonej Hałdzie.
Nie była to trudna trasa, ale urozmaicona i z przeszkodami w postaci wielkich kałuży. A na mecie
czekała na rowerzystów grochówka ufundowana przez Radę Dzielnicy Tarnowskich Gór oraz
inna strawa zapewniona przez
Rogate
Ranczo.
Konsumpcji
towarzyszyła muzyka. Cała impreza
przebiegła niezwykle sprawnie, o co
zadbali doświadczeni organizatorzy:
przewodniczący
komitetu
organizacyjnego Marek Breguła,
komandor Kazimierz Mierzwa oraz
członkowie tarnogórskiej Masy
Krytycznej. Dużą pomoc techniczną
okazał Antoni Żurek ze „Śląskiego
Ogrodu”. Nad bezpieczeństwem na
drodze czuwał policyjny radiowóz, a
nadzór medyczny sprawował ambulans z Bi-medu. Wszystkim, którzy pomogli Centrum w
organizacji rajdu należą się gorące podziękowania. Zadowoleni z imprezy rowerzyści wyrazili
zainteresowanie udziałem w kolejnym rajdzie, który być może na stałe wejdzie już do programu
Centrum Kultury Śląskiej.
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26.09

W

piątkowe popołudnie 26 września 2014 r. w Centrum Kultury Śląskiej zrobiło się
bardzo elegancko i bardzo młodzieżowo. Tego bowiem dnia odbył się w „cekusiu”
wernisaż drugiej już wystawy fotograficznej uczniów Liceum Plastycznego ZSA-P
w Tarnowskich Górach.
Wystawa "W drodze" została przygotowana przez uczniów I i II klasy pod kierunkiem prof.
Aleksandry Kamińskiej. Swoje prace zawiesili w sali koncertowej i północnej na I piętrze – było
to kilkadziesiąt dużych zdjęć o bardzo różnorodnej tematyce. W osobnej sali na parterze
umieszczono fotograficzne portrety i biogramy autorów.

Sam wernisaż miał bardzo elegancki charakter. Na gości – przybyłych bardzo licznie – oprócz
zdjęć czekał pięknie i pomysłowo zastawiony stół. Nadzieję na kontynuację tych wystaw w
pałacu w Nakle Śląskim wyrazili w czasie oficjalnego otwarcia dyrektor Zespołu Szkół
Artystyczno-Projektowych pani Jolanta Plotecka oraz dyrektor CKŚ Stanisław Zając. Oboje
zostali wywołani do przecięcia... negatywu, co okazało się wcale niełatwe!
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10.10

piątek 10 października 2014 r. z krótką wizytą gościła w Centrum Kultury Śląskiej
pani Danuta Hübner, posłanka do Parlamentu Europejskiego oraz była komisarz
Unii Europejskiej ds. regionalnych.

Pani Hübner pojawiła się u nas na zaproszenie starosty Lucyny Ekkert, aby spotkać się tu
z młodzieżą szkół ponadpodstawowych oraz mieszkańcami powiatu tarnogórskiego.

Jej wystąpienie było w większości skierowane właśnie do młodzieży. Zaapelowała do niej o
wzięcie odpowiedzialności za Europę, wyraziła też uznanie za jej kreatywność. Poza tym pani
Hübner nakreśliła położenie Unii Europejskiej po rosyjskiej interwencji na Ukrainie, przedstawiła
również ekonomiczną sytuację Polski na tle innych krajów. Poza oficjalnym wystąpieniem
europosłanka znalazła czas na chwilę rozmowy z młodzieżą, a także spacer po pałacu.
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Szablą i mieczem – wernisaż 10.10

O

powieść Jacka Dąbala o tym, jak jego szable i miecze trafiły do filmu i który z tych
filmów okazał się największym wyzwaniem, ubarwiła otwarcie 10 października 2014
r. wystawy „Szablą i mieczem” prezentującej jego wspaniałe repliki białej broni.

Zorganizowanie tej wystawy wymagało pewnego wysiłku,
ponieważ Centrum Kultury Śląskiej nie mogło ubiegać się
o sfinansowanie jej przez Ministerstwo Obrony
Narodowej. Ostatecznie projekt został zrealizowany w
ramach zadania publicznego MON pt. „Militarne tradycje
szlacheckiej Rzeczypospolitej”, a głównym podmiotem
stało się zaprzyjaźnione z nami Tarnogórskie
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Na zdjęciu
dyrektor CKŚ oraz prezes TS UTW pani Magdalena Latacz.
Pewną niespodziankę sprawiło pojawienie się na wernisażu Krzysztofa Banasia z Familii
Szlacheckiej oraz jego małżonki w tradycyjnym historycznym stroju polskim, ale właściwym
bohaterem wieczoru
był Jacek Dąbal. Na
wystawie można było
zobaczyć egzemplarze
broni wykonanej na
potrzeby filmu, w tym
słynnego Zerwikaptura
z „Ogniem i mieczem”.
Ich wytwórca barwnie
opowiadał o swojej
przygodzie z białą
bronią
i
o
jej
zastosowaniach.
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Przygotowania do „Twórców Kultury
Śląskiej 2014”
16 i 17.10

D

ni poprzedzające wernisaż „Twórców Kultury Śląskiej” (sobota 18 października) były
dniami pełnymi obaw. Budziła je nie tylko skala przedsięwzięcia – występy chóry
Camerata Silesia oraz duetu Steve Kindler (USA, skrzypce) & Mirosław Muzykant
(fortepian, perkusja) – ale także decyzja o wprowadzeniu biletów. Czy ludzie będą skłonni
zapłacić 25 zł? Niepewność była spora, ale zaryzykowaliśmy.
W piątek w pałacu miał być kręcony – przez Krzysztofa
Millera i Marka Wesołowskiego – wideoklip promocyjny
do wspólnej płyty Mirosława Muzykanta i Steve’a
Kindlera „Miniatures”, w związku z czym już na czwartek
został zamówiony cenny fortepian. Fortepian przyjechał,
ale realizacja wideoklipu w sali rozetowej na parterze
stanęła na chwilę pod dużym znakiem zapytania. Na
szczęście udało się i piękne wnętrza CKŚ będą
promowane w takt pięknej muzyki. Na zdjęciu poniżej:
plany Krzysztofa Millera biorą w łeb ? (16 października wieczorem).
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Cały piątek 17
października upłynął
pod znakiem realizacji
wideoklipu, a także
przygotowywania
widowni: na parterze
– dla występu
Cameraty Silesia, a na
piętrze – dla koncertu
Steve’a Kindlera oraz
Mirosława
Muzykanta.
Światowej

sławy
skrzypek
(współpracował m.in.
z Mahavishnu Orchestra i Kitaro), grający na elektronicznych skrzypcach 9-strunowych, był
pałacem w Nakle Śląskim bardzo zachwycony. Warto wspomnieć, że idea występu Kindlera
i Muzykanta w CKŚ wypłynęła w czasie jednej z wizyt Muzykanta, który jest bohaterem
„Twórców Kultury Śląskiej” 2014.

Na zdjęciach: kręcenie wideoklipu do płyty „Miniatures” (muzyka: Mirosław Muzykant; wyk.
Mirosław Muzykant – fortepian & Steve Kindler – skrzypce; realizacja: Krzysztof Miller i Marek
Wesołowski).
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18.10

tym najważniejszym wydarzeniem w naszej działalności – wernisażem wystawy
fotograficznej oraz promocją kalendarza „Twórcy Kultury Śląskiej” – wiązaliśmy w tym
roku wielkie emocje.

Artystyczny plan imprezy był bardzo ambitny, w związku z czym po raz pierwszy w historii CKŚ
wejście odbywało się z biletem w cenie 25
zł. Ale czy mogło być inaczej, skoro
program artystyczny wypełniły występy
chóru Camerata Silesia oraz duetu
światowej klasy skrzypka Steve’a Kindlera
i Mirosława Muzykanta – znakomitego
perkusisty, pianisty i kompozytora? Na
szczęście obawy, że frekwencja nie
dopisze, nie spełniły się, przyszło więcej
ludzi niż było miejsc. Na zdjęciu: Anna
Szostak i Camerata Silesia.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się bohaterowie tegorocznej edycji TKŚ: kostiumolog Barbara
Ptak, fotografik prof. Waldemar Jama,
humanista prof. Józef Olejniczak, artysta plastyk
Anna Osadnik, reżyser Magdalena Piekorz,
muzyk Mirosław Muzykant oraz dyrygent Anna
Szostak (pani Szostak dyrygowała chórem
Camerata Silesia Zespół Śpiewaków Miasta
Katowice), a także bohaterowie ubiegłorocznej
edycji: prof. Werner Lubos, Edward Inglot,
Zenon Dyrszka, Bogdan Mizerski. W imprezie
uczestniczyli także premier Jerzy Buzek oraz
starosta Lucyna Ekkert. Na zdjęciu od prawej:
Waldemar Jama, Barbara Ptak, Magdalena
Piekorz, Anna Osadnik, Józef Olejniczak.
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Ten piękny wieczór rozpoczął się w sali, w której prezentowane są portrety twórców kultury. O
swojej pracy oraz idei przyświecającej projektowi
opowiadali jego autorzy Krzysztof Miller i Marek
Wesołowski, a premier Jerzy Buzek poza słowami
uznania dla ich dzieła podkreślił potrzebę
odchodzenia od stereotypu przaśności kultury
śląskiej. W podobnym duchu wypowiedziała się
starosta Lucyna Ekkert, a dyrektor Stanisław Zając
skorzystał z jej obecności i w swoim wystąpieniu tuż
przed koncertem Cameraty Silesia gorąco
podziękował za współpracę, za zaangażowanie w
projekty TKŚ, a zwłaszcza za sfinansowanie przez
Starostwo Tarnogórskie druku kalendarza „Twórcy Kultury Śląskiej”. Podziękowania skierował
także pod adresem wszystkich sponsorów, dzięki którym mogły być zrealizowane marzenia
związane z tegoroczną edycją CKŚ: firmie Koral za poczęstunek, Intergazowi i Brukowi
Śląskiemu za wsparcie finansowe, Pałacowi w Rybnej za gościnę dla Steve’a Kindlera i
Mirosława Muzykanta oraz współpracę w zorganizowaniu fortepianu, a także Cameracie Silesia
– partnerowi tego przedsięwzięcia.
Po części oficjalnej zaczęła się prawdziwa uczta muzyczna. Jako pierwsza, w holu na parterze,
wystąpiła Camerata Silesia, która wykonała swoje ulubione utwory, wśród nich pieśni gospel. A
na zakończenie pieśń Karola
Szymanowskiego
„Panie
Muzykancie prosim zagrać
walca”, co było niezwykle
miłym ukłonem pod adresem
Mirosława
Muzykanta,
albowiem
jedną
z
jego
kompozycji chór wykonuje.
Wśród solistów znalazł się
Wojciech
Myrczek
(syn
dyrektor chóru Anny Szostak),
zwycięzca tegorocznego Shure
Montreux
Jazz
Voice
Competition, który swoim
pięknym głosem podbił serca
publiczności.

Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2014

87

Kontynuacja spotkania z twórcami kultury śląskiej miała miejsce już w sali konferencyjnej na I
piętrze. Tu nastąpiło uroczyste odsłonięcie kalendarza, po czym jego autorzy Krzysztof Miller
i Marek Wesołowski oraz dyrektor Stanisław Zając na przemian przedstawiali jego bohaterów, a
osoby obecne na uroczystości miały okazję powiedzieć kilka słów o sobie.

A potem… w niezwykle liryczny nastrój wprowadzili zebranych Mirosław Muzykant, który
zasiadł za fortepianem, oraz Steve Kindler, który czarował dźwiękiem wydobywanym z jego
magicznych, 9-strunowych skrzypiec (choć wirtuoz zagrał także na skrzypcach
konwencjonalnych). Bogaty i różnorodny repertuar pokazał ogromną skalę ich muzycznych
możliwości. Dość powiedzieć, że obaj muzycy wprawili zebranych w stan wielkiego skupienia
i zasłuchania, z którego – po niezwykle hipnotycznej solówce Kindlera – wydobył ich
niespodziewany atak decybeli zza parawanu, za którym ukryta została perkusja Muzykanta.
(Lekko humorystyczny akcent wprowadził olbrzymi pająk, który ku przerażeniu niektórych pań
przemaszerował dziarsko środkiem sali).

Steve Kindler prezentuje słynne 9-strunowe skrzypce – i w duecie z Mirkiem Muzykantem
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Ten znakomity perkusista pokazał niezwykły temperament oraz umiejętności, ale mimo iż co
wrażliwsze panie przysłaniały uszy, popis wzbudził ogromny aplauz widowni. Na tym jego
występ jednak się nie zakończył, gdyż Muzykant – ku naszemu zaskoczeniu – postanowił
udowodnić zebranym, że wiele metrum i wiele rytmów może być granych w tym samym czasie
przez jednego wykonawcę, co też uczynił, wciągając w swój show kilka osób z widowni.

„One Musician Show” nieco zaburzył plan imprezy, ale mocno rozbawił publiczność…
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…która w bardzo miłym nastroju
udała się potem na spotkanie z
twórcami (i poczęstunek).
To był dla Centrum Kultury Śląskiej
niezwykle ważny wieczór, wieczór,
który – sądząc po opiniach
uczestników tego wydarzenia – stał
się wielkim sukcesem, zarówno ze
względu na sam projekt, jak i wielkie
przeżycia muzyczne. Nie wszystko
może
zagrało
idealnie
pod
względem organizacyjnym, ale w
przygotowania, zarówno samej
wystawy,
kalendarza,
jak
i
uroczystości zostało włożone wiele
pracy i wysiłku, a także marzeń i ambicji, które w tym roku miały szansę się spełnić.

Pozostaje sobie życzyć, aby następny rok był dla projektu „Twórcy Kultury Śląskiej” równie
łaskawy!
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Najświętsza Panienka w sztuce ludowej –
wernisaż 22.10

O

twarcie 22 października 2014 r. wystawy „Najświętsza panienka w sztuce ludowej”,
prezentującej eksponaty ze zbiorów Działu Etnografii Muzeum Górnośląskiego w
Bytomiu, było dla Centrum Kultury Śląskiej dniem szczególnym.

Ta właśnie ekspozycja oznacza bowiem podwójną inaugurację. Po pierwsze – rozpoczęcie
dobrej i stałej współpracy z Muzeum Górnośląskim oraz Muzeum Śląskim w Katowicach,
którego dyrektor Alicja Knast była obecna na
wernisażu. Po drugie – pierwszej tematycznej
wystawy
doczekała
się
dawna
kaplica
Donnersmarcków, której wnętrze wraz z
pokazywanymi obrazami i figurkami Madonny
tworzą bardzo harmonijną całość. Aranżacja kaplicy
nie była sprawą łatwą, ale pracownice Działu
Etnografii
Muzeum
Górnośląskiego
Anna
Grabińska-Szczęśniak oraz kurator wystawy Urszula
Batko bardzo zgrabnie rozplanowały eksponaty i
puste dotąd pomieszczenie nabrało blasku.
Inspiratorką wystawy była radna Sejmiku Śląskiego Barbara Dziuk, a sam wernisaż został
uświetniony znakomitym występem Ewy Urygi.

Na zdjęciach: Ewa Uryga, Anna Grabińska-Szczęśniak oraz dyrektor Alicja Knast
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92

23.10

W

czwartek 23 października 2014 r. sala koncertowa Centrum Kultury Śląskiej
przemieniła się w salę aukcyjną. Tu właśnie odbyła się kolejna aukcja
charytatywna dzieł sztuki na rzecz tarnogórskiego schroniska dla zwierząt „Cichy
kąt” zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Bezpańskich Zwierząt.
W tradycyjnym słowie wstępnym dyrektor Stanisław Zając wyraził radość z tego, że Centrum
mogło udzielić wsparcia azylowi, mocno podkreślając fakt, że prawie wszyscy jego pracownicy
posiadają zwierzęta (niektórzy nawet po kilka). W sprzedaży znalazło się ponad 40 dzieł sztuki,
wśród nich grafika Zenona Dyrszki z cyklu „Dżungla”. Z dużym talentem zareklamowana przez
dyrektora, osiągnęła cenę 460 zł.

Aukcję prowadzili znany aktor i kabareciarz Grzegorz Stasiak oraz Aldona Nowakowska (jedna z
autorek prac i wolontariuszka azylu), a
w części artystycznej z recitalem
wystąpił Józef Skrzek.
Dla CKŚ ten typ imprezy był
całkowitym novum, ale okazało się, że
pałac świetnie nadaje się i do tej roli.
Cieszymy się, że mogliśmy choć w tak
skromny sposób wspomóc działania
tych wspaniałych ludzi, którzy swoje
serca oddali zwierzętom.
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Śląskie beboki – wernisaż 8.11

W

2014 r. już po raz drugi byliśmy – wespół ze Stowarzyszeniem „Barwy Śląska” w
Rudzie Śląskiej oraz Kolekcją „Barwy Śląska” Stanisława Gerarda Trefonia –
współorganizatorami Konkursu Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza.

Temat konkursu – „śląskie beboki” – budził pewne obawy, czy aby artyści podejmą się
wyzwania namalowania czegoś, co wymagało jednak sporej wyobraźni, ale nadesłano 97 prac
45 twórców, co okazało się rezultatem bardzo satysfakcjonującym. Zgromadzone w CKŚ obrazy
oceniło jury, w którego składzie uczestniczyli także dyrektor Stanisław Zając oraz sprawujący
pieczę nad tym wydarzeniem Jan Hahn. Na szczęście Centrum uniknęło w tym roku konieczności
pozyskiwania pieniędzy na nagrody.
Wręczenie nagród i otwarcie wystawy odbyło się w CKŚ 8 listopada 2014 r. Nagrody wręczali
starosta tarnogórski Lucyna Ekkert oraz Mariusz Dmetrecki, prezes Stowarzyszenia „Barwy
Śląska” w Rudzie Śląskiej, będącego wraz z CKŚ i Kolekcją „Barwy Śląska” Stanisława Gerarda
Trefonia współorganizatorem konkursu.

Na zdjęciu od lewej: Jan Hahn, Mariusz Dmetrecki oraz Lucyna Ekkert
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Nagrody i wyróżnienia otrzymali:
kategoria malarstwo
I Nagroda: Stanisław Łakomy – „Tam kaj żyjom utopce”
II Nagroda ex aequo:
Janina Partyka-Pojęta – „Kopalniane beboki”
Krzysztof Webs – „Nasz bebok”
III Nagroda: Józef Osdarty – „Ryśka z czerwonymi zymbami i inne beboki”

wyróżnienia:
1. Maria Pyrcz – „Podciep”
2. Sylwia Gromacka-Staśko – „Śląskie beboki”

kategoria grafika:
I Nagroda: Rudolf Riedel – „Legenda Śląska”
II Nagroda: Kazimiera Wiśniewska – „Utopiec lub utopek I”
III Nagroda: Wacław Marek Judycki – „Borowy”
nagrody specjalne:
1. Wojtek Micor – „Bebok w nocy”
2. Melani Bussek – „Wesoły bebok” – dla
najmłodszych uczestników konkursu
3. Marcin Guza – „Szcziga gryjta babcia” i „Szcziga
gryjta córka + podciepy I i II” za intrygującą
kompozycję i ciekawy materiał.
Na zdjęciu: „Szcziga gryjta babcia” i „Szcziga gryjta
córka + podciepy I i II”
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W czasie tej uroczystości zostały także wręczone – po raz pierwszy w historii powiatu – Nagrody
Starosty Tarnogórskiego, przyznawane za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji
Powiatu Tarnogórskiego w kategoriach kultura, nauka i edukacja oraz sport. (Było to już
ostatnie „pałacowe” wystąpienie pani Lucyny Ekkert w roli starosty, jako że nie będzie ubiegać
się już o ponowny wybór na starostę w nadchodzących wyborach).

Na zdjęciu: Stanisław Łakomy i jego „Tam kaj żyjom utopce”
Imprezę okrasił muzycznie tarnogórski Big Band z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury.

Na zdjęciu z lewej: dyrektor Stanisław Zając w rozmowie z Rudolfem Riedlem
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Historia szablą pisana – prelekcje

B

ardzo udaną inicjatywą były lekcje historyczne prowadzone przez Krzysztofa Banasia
w ramach projektu edukacyjnego „Militarne tradycje szlacheckiej Rzeczypospolitej” –
inicjatywy Ministerstwa Obrony Narodowej, realizowanej w CKŚ dzięki
Tarnogórskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku.
W zajęciach uczestniczyła młodzież szkolna (13 i 14 listopada) oraz – na zakończenie –
członkowie TSUTW. Pan Banaś, któremu towarzyszyła żona Halina, przyjechał z kolekcją broni,
hełmów i z husarskimi skrzydłami. Hełmy uczestnicy lekcji mogli sobie założyć na głowę, a
szczęśliwcy nawet potrzymać muszkiet.

W czasie prelekcji zostały omówione podstawowe elementy uzbrojenia szlachty, a na spotkaniu
kończącym cykl wykładów (24 listopada) Krzysztof Banaś i jego syn Cezary pokazali elementy
pojedynku na szable.
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Rada programowa 28.11

O

statnie w tym roku spotkanie Rady Programowej miało na celu przyjęcie
sprawozdania za rok 2014 i akceptację planów na rok przyszły.

W spotkaniu uczestniczyli: prof. Jan Szmatloch (przewodniczący Rady), dr Mateusz
Lewandowski, Krzysztof Miller oraz Kamil Łysik, a Centrum Kultury Śląskiej reprezentowali
dyrektor Stanisław Zając i Arkadiusz Kuzio-Podrucki.
Na wstępie członkowie Rady Programowej zapoznali się ze sprawozdaniem za rok 2014 r., który
spotkał się z ich akceptacją. Następnie dyrektor Zając przedstawił niezbyt wesołe prognozy
finansowe na przyszły rok. Niestety, budżet został okrojony o 100 000 zł, co musi znacznie
wpłynąć na redukcję oferty kulturalnej CKŚ.

Kształt programu wywołał bardzo ożywioną, chwilami wręcz burzliwą dyskusję. Plan na 2015
rok zapowiada jednak kontynuację dotychczasowych przedsięwzięć, a choć liczba wystaw, w
tym fotograficznych, została zmniejszona, te, które zaakceptowano – w tym wystawa Edwarda
Inglota czy prof. Romana Kalarusa – zapowiadają się bardzo ciekawie.
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Cekusiowa kolęda 8.12

J

ako że od 27 listopada jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami pianina scenicznego Piano
Nord 2, narodził się pomysł (autorstwa Krzysztofa Millera) zrealizowania wideoklipu
z pracownikami Centrum śpiewającymi kolędę.

Pomysł chwycił. Wybór padł na kolędę „Oj maluśki…”, do której dwie „cekusiowe” zwrotki
dopisała Renata Głuszek. A oto pełny tekst:
CEKUSIOWA KOLĘDA
Oj, maluśki, maluśki, maluśki, jako rękawicka,
Alboli tyz jakoby, jakoby kawałecek smycka.

Cy nie lepiej by tobie, by Tobie siedzieć było w niebie
Wsak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie.

Ref. x 2 Śpiewajcie i grajcie mu
małemu, małemu

Hej kochani, kochani, kochani, dzisiaj wam śpiewamy
A zaś na ten rok przyszły, rok przyszły, sercem zapraszamy

Posłuchejcie mili, posłuchajcie, co wom pedzieć chcemy
Wesela na święta i spokoju, piyknie winszujemy!

Ref. x 2 Hej hej hej, na Nowy Rok
Szczęścia moc, szczęścia moc
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W roli akompaniatora wystąpił Krzysztof Miller.

Nagranie zostało zrealizowane z pomocą Filipa Millera, a gościnnie, w roli anioła, wystąpił
Marek Wesołowski, który silnym głosem bardzo wspomógł nieco stremowany zespół śpiewaczy
„Cekusia”.

Na zdjęciu: siedzą (od lewej): Katarzyna Moron, Joanna Stuka, Barbara Bereska i Renata
Głuszek; stoją (od lewej) Marek Wesolowski (drabina), Robert Piontek, Stanisław Zając, Marcin
Krzemiński, Jan Kryś, Arkadiusz Kuzio-Podrucki.
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Wystąpiliśmy poprzebierani (niestety, bez udziału Jana Hahna, który nie mógł przybyć tego dnia
do pałacu). Na filmie patrzymy trochę jakby w ziemię, a to dlatego, że ponieważ tekst jest
trochę trudny, na podłodze ustawiliśmy tablicę ze słowami. Na szczęście nie fałszujemy
zanadto.

Tak oto jest – nasza pierwsza cekusiowa kolęda! Można ją zobaczyć na naszej stronie
www.cekus.pl.

Zdjęcia: Renata Głuszek, Marek Wesołowski, Krzysztof Miller.
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Wigilia 22.12

K

ontynuując ustanowioną w poprzednim roku tradycję, spotkaliśmy się na naszej
pałacowej Wigilii, na którą każdy przyniósł coś dobrego. Spotkanie odbyło się
w poniedziałek 22 grudnia.

Rozpoczęły je życzenia dyrektora Stanisława Zająca oraz przełamanie się opłatkiem.

Na wigilijnym stole znalazł się obowiązkowy barszcz czerwony (to obowiązek dyrektora), tym
razem z uszkami (Renia), śledzie (dzieło Basi Bereski), paszteciki (w ich wykonaniu ręce maczał
stażysta Marcin Krzemiński), ciasto-niespodzianka (tradycyjnie piecze je pani Grażyna Hahn),
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oraz makówki (od Asi Stuki i Jana Krysia), pierniki (zrobione przez Kasię Moron). Pozostała część
załogi dostarczyła coś do picia.
Sporą niespodziankę sprawiła zebranym Renata Głuszek, która każdemu wręczyła zabawny
fotograficzny portret opatrzony stosownym wierszykiem. Na wszelki wypadek zrobiła to przy
deserze, kiedy humor bardzo już wszystkim dopisywał.

Na szczęście nikt się nie pogniewał!
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W wydarzeniach 2014 r. udział wzięli:

dyrektor Stanisław Zając / z-ca dyr. Arkadiusz Kuzio-Podrucki

księgowy Jakub Dobrek / Renata Głuszek (specjalistka ds. promocji – fot. Teodor Segiet)
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Jan Hahn (Dział Programowy) / Katarzyna Moron (Dział Kadr i Administracji)

Joanna Stuka (portierka) / Jan Kryś (portier)
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Marcin Krzemiński (stażysta)
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To był rok!

T

o był dobry rok dla Centrum Kultury Śląskiej. Dzięki temu, że pałac został już uprzednio
wyposażony w podstawowe akcesoria niezbędne do funkcjonowania CKŚ, można było
skoncentrować się na realizacji działań kulturalno-edukacyjnych.

Jedne z nich były kontynuacją, inne zaś zainaugurowały imprezy, które – jeśli pozwolą na
to finanse – na stałe wejdą do repertuaru CKŚ. Do tych pierwszych należy druga edycja
wystawy/kalendarza „Twórcy Kultury Śląskiej”. Wielkie otwarcie wystawy 10 października stało
się jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń 2014 r. W czasie tego niezapomnianego
wieczoru wystąpił Chór Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” oraz duet Mirosław
Muzykant (fortepian) i Steve Kindler – światowej klasy muzyk grający na 9-strunowych
skrzypcach.
Do tych drugich przedsięwzięć należy z pewnością inauguracja cyklu imprez pod hasłem
„Szlachecki weekend”, w czasie którego odbył się pierwszy rajd rowerowy. Ten pomysł, cieszący
się bardzo dużym zainteresowaniem, wejdzie – w co głęboko wierzymy – już na stałe do
naszego repertuaru. Kto wie, może tradycją stanie się także realizacja wideoklipu z kolędą w
wykonaniu pracowników Centrum? (Jako szczęśliwi już posiadacze własnego instrumentu
klawiszowego, mamy ku temu niezłe warunki!)
2014 r. był niezwykle bogaty w imprezy – wernisaże, koncerty, spotkania z ciekawymi
ludźmi w ramach Klubu „Pochwała inteligencji na Górnym Śląsku” oraz opowieści lokalne w
ramach wspólnego projektu CKŚ i Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej „Historia lokalna na
przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”.
Wernisaży odbyło się aż 16, wszystkie starannie przygotowane, z towarzyszącymi im
koncertami. Po raz pierwszy wystawili swe dzieła profesorowie: Jan Szmatloch z Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach (można określić jego wystawę mianem wydarzenia inaugurującego
coroczne prezentacje w Pałacu prac kolejnych reprezentantów ASP) oraz Werner Lubos z
Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Ogromnym powodzeniem cieszyła się wystawa
zegarów Franciszka Wieganda.
Przy różnych okazjach gościli u nas m.in. Jerzy Buzek, Danuta Huebner, Danuta
Grechuta, Jacek Moskwa, Józef Skrzek, Bogdan Mizerski, Ewa Uryga, Grzegorz Kapołka z
zespołem, Kaya Mirecka-Ploss oraz bohaterowie portretów „Twórcy Kultury Śląskiej”: Barbara
Ptak, Henryk Waniek, Anna Szostak, Magdalena Piekorz czy Wojciech Kuczok.
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Rok 2014 był także rokiem nawiązania kontaktów z przedstawicielami nakielskiej linii
rodu Henckel von Donnersmarck. W styczniu Centrum otrzymało bardzo miły i pełen uznania
list hrabiego Andrzeja, który został zaproszony do odwiedzenia Pałacu w Nakle Śląskim –
nastąpi to w maju 2015 roku. We wrześniu natomiast niespodziewaną wizytę złożył opat Gregor
OCist, hrabia Henckel von Donnersmarck, bratanek hrabiego Łazarza V, którego bardzo
pozytywnie zaskoczył obecny stan pałacu i to, co się w nim dzieje. Opat Gregor obiecał wrócić tu
wiosną z hrabią Andrzejem.
Podsumowując, można powiedzieć, że rok 2014 był czasem budowania dobrej marki
Centrum Kultury Śląskiej i realizacji coraz ambitniejszych celów i zadań. Czasami nawet
wykraczających poza wciąż skromne możliwości budżetowe instytucji. Co może cieszyć i dobrze
wróżyć na przyszłość, to pozyskanie sympatii i uznania osób oraz instytucji, które wyraziły chęć
finansowego wspierania CKŚ. A będą to gesty w 2015 r. wyjątkowo Pałacowi potrzebne.

Kronika i zdjęcia (z wyjątkiem podpisanych): Renata Głuszek
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Refleksje dyrektora Stanisława Zająca
1. W rok 2014 weszliśmy z dużą wiarą w sukces i ze sporą dozą optymizmu.
2. Bez ludzi życie nie ma sensu, ale z ludźmi jest ono niezwykle trudne… i może o to
właśnie chodzi.
3. Były wybory samorządowe i kulturalne, przy czym zdecydowanie przeważały te drugie.
4. Należy stawiać na jakość.
5. Centrum Kultury Śląskiej ma wielu znakomitych partnerów zarówno wśród
renomowanych instytucji kultury, jak i wśród artystów.
6. Artystycznie udany rok… Mamy także swój własny instrument.
7. Najgorsza wiadomość w roku 2014…? „Obcięty” budżet. W rok 2015 wchodzimy z
okaleczonym skrzydłem, ale z wiarą w to, że jeszcze możemy latać.

