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Skład i struktura zespołu
Stanisław Zając – dyrektor

Jakub Dobrek – główny księgowy

Dział Programowy
Arkadiusz Kuzio-Podrucki – kierownik Działu Programowego
Renata Głuszek – specjalista ds promocji
Jan Hahn – specjalista ds organizacji
Janusz Szwajnoch – specjalista ds promocji i marketingu

Dział Administracyjno-Kadrowy
Katarzyna Moron – specjalista ds ds organizacyjno-kadrowych
Robert Piontek – specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Barbara Bereska – usługi porządkowe

Stażyści PUP:
Roman Wolniszewski (II – X 2016 r.)
Anna Majsterkiewicz (od X 2016 r.)
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Bal kostiumowy DPS – 14.01

I

mprezy w 2016 r. rozpoczęliśmy w takt charlestona – tradycyjnym balem
kostiumowym zorganizowanym 14 stycznia przez Dom Opieki Społecznej w Nakle
Śląskim wespół z Centrum Kultury Śląskiej.

Bal odbył się pod hasłem "Lata 20., lata 30.", a w imprezie uczestniczyli także
podopieczni DPS z Michałkowic, Miedar, Siemianowic, Świętochłowic, "Wędrowca", po
raz pierwszy – wychowankowie Domu Dziecka w Mysłowicach oraz oczywiście wspaniałe
chłopaki z Nakła Śląskiego. Gośćmi balu byli wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl oraz
dyrektor PCPR Klaudia Zyśk. Bawiono się przy muzyce didżeja Marcina.
Wszyscy stawili się pięknie ubrani w stylowe stroje z lat 20., a charakter owych
szalonych lat nadawały ustawione na dole dekoracje – kabriolet oraz słup z ogłoszeniami.
Bal rozpoczął się charlestonem w wykonaniu specjalnej grupy tanecznej DPS w Nakle
Śląskim oraz pań z Centrum Nie było zmiłuj – damska część Centrum musiała nauczyć się
tego tańca!

Na zdjęciu: czwarta z prawej, w białych butach, Basia Bereska
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Dyrektor Stanisław Zając miał lepiej, gdyż tylko „grał w karty” z chłopakami z DPS-u
w Nakle Śląskim. Panowie, ubrani w spodnie z szelkami i getry, kapelusze i białe koszule,
stanowili malownicze tło. A potem ruszono w tany i wszyscy bawili się świetnie - jak kto
potrafił.
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Instalacja wystawy Incidental &
Accidental 20-22.01

B

ardzo dużo pracy i wysiłku fizycznego kosztowała instalacja wystawy „Incidental
& Accidental. Między Determinacją a Przypadkiem”, której wernisaż został
zaplanowany na 23 stycznia. W środę do pałacu zostały przywiezione z Łodzi oraz
Warszawy prace jej autorów, Leszka Szurkowskiego i Ryszarda Tabaki. Szczególnie trudne
było wniesienie ciężkich skrzyń z grafikami prof. Szurkowskiego. Sam autor nie pomagał,
bo pechowo złamał jeszcze w Warszawie nadgarstek.
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Incidental & Accidental. Między
Determinacją a Przypadkiem – wernisaz
23.01

W

ystawa “Incidental and Accidental. Między Przypadkiem a Determinacją”
to wydarzenie w dziejach Centrum Kultury Śląskiej z pewnością
wyjątkowe. Jednym z tego powodów jest to, że odbyło się tu pierwsze od
35 lat wspólne artystyczne przedsięwzięcie Leszka Szurkowskiego i Ryszarda Tabaki,
członków działającego w latach 70. wrocławskiego Seminarium FOTO MEDIUM ART.
Długą i daleką odbyli ku temu drogę, licząc nie tylko dzielące ich lata i odmienne
doświadczenia artystyczne, ale także dystans czysto fizyczny. Ryszard Tabaka przybył
bowiem do pałacu w Nakle
Śląskim z Australii, w której
zamieszkał po wyjeździe z Polski
w 1981 r., a Leszek Szurkowski
prowadzi działalność zarówno w
Polsce, jak i w Kanadzie. Nie
byłoby jednak tego spotkania,
gdyby nie Jacek Piechucki,
kurator wystawy, który jako
młody pracownik naukowy żywo
interesował się poczynaniami
członków Seminarium FOTO
MEDIUM ART i po latach wpadł
na pomysł zorganizowania wystawy konfrontującej ich drogi rozwoju po wyjeździe z
kraju w roku 1981. Na zdjęciu od lewej: Leszek Szurkowski, Ryszard Tabaka i Jacek
Piechucki.
Na podjęcie decyzji o zorganizowaniu tej ekspozycji właśnie w Centrum wpłynęła nie
tylko otwartość naszej instytucji na odważne przedsięwzięcia artystyczne, ale
I przekonanie, że jest to miejsce doskonałe ze względu na przestrzeń. Profesjonalizm
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działania pracowników Centrum – i jego współpracowników, do których należy zaliczyć
przede wszystkim budowniczych scenografii Mariusza Paluchiewicza oraz Krzysztofa
Głucha – został zresztą bardzo mocno podkreślony w czasie wernisażu także przez
Szurkowskiego i Tabakę. A było co przy tej wystawie budować, ponieważ miała ona
charakter multimedialny i posiadała specjalne boksy przeznaczone na tego typu
ekspozycję.

I to jest właśnie kolejny aspekt wyjątkowości tego przedsięwzięcia. Każdy ze stałych
bywalców „Cekusiowych” imprez, kto przekroczył 23 stycznia 2016 r. progi pałacu w
Nakle Śląskim, musiał mocno odczuć różnicę między początkami Centrum (malarstwo
intuicyjne, wystawa etnograficzna), a tym, co dzieje się w chwili obecnej. I choć pewnie
charakter wystaw pozostanie zróżnicowany, ekspozycja Szurkowskiego i Tabaki,
zilustrowana specjalnie dla niej spreparowaną, nie należącą raczej do „łatwych, lekkich
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I przyjemnych” muzyką Australijczyka Lawrence’a Englisha, wprowadziła pałac w Nakle

Śląskim na nowe tory.

To był wyjątkowy wieczór także i za sprawą uświetniającego go koncertu znakomitego
Kwartetu Śląskiego – zespołu muzycznego z najwyższej półki. Była to przyczyna, dla
której wstęp na wernisaż był płatny. Artyści wykonali „4 tango“ Astora Piazzolli, IV
Kwartet Smyczkowy „Tarnogórski“ Aleksandra Lasonia oraz III Kwartet Krzysztofa
Pendereckiego.
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Bardzo długo potem przechadzali się jeszcze po salach wystawowych goście wernisażu
(wśród nich wspomniany Janusz Nowacki, prof. Jakub Byrczek – właściciel Galerii "Pusta"
oraz dr Adam Sobota, historyk i krytyk sztuki), kontemplując sztukę Tabaki i
Szurkowskiego, prezentowaną nie tylko w postaci wielkoformatowych obrazów, ale i na
filmie, i w formie intrygującego, wielotomowego zapisu cyfrowego na papierze w
przypadku jednej z prac z cyklu „Incidental Landscape“ (jedna fotografia to 10 tomów
książek, każda liczącą 256 stron, w sumie 27 milionów znaków!).

Spotkania twórcze oraz towarzyskie umilił poczęstunek oraz lampka, a raczej lampki
wina, warto było bowiem skorzystać z okazji i porównać trunki z Australii i Kanady, które
dysponują tak odmiennymi warunkami geograficzno-klimatycznymi. Tym samym swoisty
„pojedynek“ na sztukę i wpływy kulturowe przeniósł się i na tę bardziej przyziemną
płaszczyznę (za co ambasadom serdecznie dziękujemy).
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"Incidental and Accidental. Między Przypadkiem a Determinacją” może poszczycić się
także własnym katalogiem. Zaprojektował go, w bardzo oryginalny sposób, Leszek
Szurkowski, który jest twórcą grafiki wszystkich materiałów promocyjnych.

Za pomoc w przygotowaniu wystawy należą się podziękowania dla następujących
instytucji:
 O&S Computersoft z Radzionkowa – za wsparcie finansowe (sponsor strategiczny)
 Hotel „Opera“ w Tarnowskich Górach – za catering oraz zapewnienie noclegów
 Ambasador Kanady pan Stephen de Boer – za Patronat Honorowy i wsparcie
wernisażu kanadyjskim winem
 Ambasada Australii – za wsparcie wernisażu winem australijskim
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Spotkanie z Tabaką i Szurkowskim 24.01

B

ardzo interesującym dopełnieniem wernisażu wystawy „Incidental &
Accidental. Między Determinacją a Przypadkiem” była rozmowa z jej twórcami,
Leszkiem Szurkowskim i Ryszardem Tabaką oraz z kuratorem wystawy Jackiem
Piechuckim, która odbyła się w niedzielę 24 stycznia 2016 r.
Obydwaj twórcy wyłożyli na niej swoje artystyczne credo, które pokazuje, jak bardzo
różnią się w podejściu do sztuki. Aczkolwiek łączy ich zdecydowany sprzeciw wobec
nazywania ich dzieł fotografią, które są obrazami. – Narzędzie, czyli aparat fotograficzny,
nie jest tu ważne, my czasem nawet nie pamiętamy, jakim aparatem robimy zdjęcia –
podkreślał Szurkowski. W czasie rozmowy z uczestnikami spotkania – a byli wśród nich
Krzysztof Miller, Adam Sobota, Janusz Nowacki, Krzysztof Mazik i Krzysztof Szlapa
rodzicami – poruszono wiele wątków i tematów. Zastanawiano się m.in. nad definicją
fotografii, rolą człowieka w procesie tworzenia, obaj twórcy odnosili się także do swoich
wcześniejszych dokonań, precyzowali, co dla nich jest najistotniejsze jako dla twórcy. Na
zdjęciu od lewej: Ryszard Tabaka, Jacek Piechucki, Leszek Szurkowski.

Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2016

13

Tłusty czwartek z bluesem – Oscillate
4.02

D

ruga edycja muzycznego "Tłustego czwartku" w Centrum Kultury Śląskiej
okazała się przedsięwzięciem niezwykle atrakcyjnym, ponieważ bilety na ten
wieczór rozeszły się niemal błyskawicznie. 4 lutego 2016 r. zagrał ze swoim
zespołem Krzysztof Głuch, uznany przez pismo "Twój blues" za pianistę roku 2014.
Pan Krzysztof jest wprawdzie częstym (i bardzo miłym!) gościem pałacu w Nakle Śląskim,
ale do tej pory pomagał jedynie aranżować wystawy. Tym razem dał się poznać jako
utalentowany pianista i autor piosenek, a koncert nosił tytuł "Oscillate" – jak oscylacja
między różnymi gatunkami muzyki (blues, soul, jazz, pop).
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W "tłustoczwartkowy" wieczór towarzyszyli mu na estradzie: młoda, acz niezwykle
zdolna, mająca jazz we krwi wokalistka Agnieszka Łapka, znany perkusista Arek Skolik,
basista Andrzej Rusek oraz gitarzysta Krzysztof Głuch junior, syn lidera zespołu.

Krzysztof Głuch i Agnieszka Łapka
Dwugodzinny (!) koncert "Oscillate", mieszanka różnych brzmień, od żywych po liryczne,
dostarczył wszystkim niesamowitych wrażeń i został przyjęty z dużym entuzjazmem. Po
koncercie widzowie zostali poczęstowani słynnymi pączkami z Pniowca, dostarczonymi
przez firmę "Faworek". Jak można było zauważyć, sądząc także po liczbie biletów
kupowanych grupowo, że pałac w Nakle Śląskim zaczyna być miejscem sympatycznych
spotkań towarzyskich.
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W 80 minut dookoła swiata 2.03

O

swoich egzotycznych wojażach opowiadała w środę 2 marca 2016 r. pani
Urszula Wilczek, z zawodu kardiolog, a z zamiłowania podróżniczka, która
odwiedziła do tej pory 37 krajów świata. Spotkanie prowadził Kamil Łysik.

W jednym z pierwszych pytań pani Wilczek odniosła się do różnicy między mieszkańcami
różnych kontynentów, wystawiając najpozytywniejszą opinię spokojnym i życzliwym dla
turystów Azjatom. Najsmutniejsze wspomnienia dotyczyły wizyty w Kambodży oraz
więzieniu z czasów jej krwawego dyktatora Pol Pota. Z opowieści podróżniczki wynikało,
że każdy kraj ma swoje osobliwości – w Nowej Zelandii nie ma koszy na śmieci, choć
maniacko dba się o czystość, a w USA urok pobytu psuje konieczność używania
plastikowych naczyń i sztućców. Licznie przybyła publiczność mogła po spotkaniu
obejrzeć zdjęcia z podróży, prezentowane na specjalnych ściankach.

Od lewej: Kamil Łysik, dyr. Stanisław Zając, Urszula Wilczek
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Instalacja wystawy „Simulacrum?” 5-6.04

W

dniach 5 i 6 kwietnia odbywała się instalacja wystawy Ireneusza
Walczaka „Simulacrum?”, w której udział wziął sam autor oraz – w roli
pomagiera – Robert Piontek.

Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2016

17

Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2016

Simulacrum? – wernisaz

18

9.04

G

oście wernisażu wystawy „Simulacrum?” (obejmującej cykle „My house is my
language”, „Multikulti” oraz najnowszy „Loading, please wait…”), który odbył
się 9 kwietnia 2016 r., ze skupieniem analizowali obrazy ich autora Ireneusza
Walczaka, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Odnaleźli w nich tematy i
wątki bliskie sercu każdego Ślązaka – słowa, tradycję oraz odniesienia do bolesnej i
tragicznej przeszłości tego regionu i wydarzeń często przemilczanych lub słabo
zakorzenionych w świadomości jego mieszkańców.
Jak bowiem podkreślił we wstępie do towarzyszącego wystawie katalogu dramatopisarz i
reżyser Ingmar Villqist, śledzący twórczą
drogę prof. Walczaka od lat, jest to
artysta, który nie unika trudnych tematów
i sięga po problematykę, od której inni
artyści wolą bezpiecznie trzymać się z
daleka. "Jako pierwszy opowiedział w
swoich płótnach o tych fragmentach
śląskich dziejów […] bez rozpoznania
których nasz śląski współczesny czas
będzie nadal życzeniową projekcją podług
interesów i oczekiwań takich czy innych" –
napisał. W swoim wystąpieniu w czasie otwarcia wernisażu Villqist podkreślił, że
najbliższe mu są obrazy dotykające rzeczywistości XX w., zwrócił też uwagę na inną
charakterystyczną cechę twórczości Walczaka – „uniesienie języka śląskiego w stronę
sztuki wysokiej” (można to zobaczyć na obrazach z cyklu „My house is my language”). Na
zdjęciu: Ingmar Villqist.
Dyrektor Stanisław Zając uwypuklił kolejne aspekty malarskiego dorobku profesora, a
sam Ireneusz Walczak wyjaśnił, że swoje prace dobrał tak, aby „dobrze ze sobą
rozmawiały i komunikowały się z przestrzenią”. Pojęcie „simulacrum” używa do
tworzenia pewnych faktów z rzeczywistości, współczesności, ale nie poprzez dosłowne
dokumentowanie. („Simulacrum to ciągłe przebudowywanie, tworzenie obrazu, który
jest z jednej strony czystą symulacją pozorującą rzeczywistość, a z drugiej tworzącą
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własną optykę rzeczywistości.”). Uświadomił także gościom wernisażu, jak bardzo
proroczy okazał się, powstały dawno temu, cykl „Multikulti”.

Od lewej: prof. Ireneusz Walczak, Ingmar Villqist, dyr. Stanisław Zając
O tym, jak bardzo wystawa „przemówiła” do uczestników sobotniej imprezy świadczy
fakt, że już następnego dnia w Centrum pojawiły się osoby zachęcone przez nich do
obejrzenia „Simulacrum?”.
Muzycznym uzupełnieniem wieczoru stał się koncert zespołu Kinga Głyk Trio, grający w
składzie Kinga Głyk (gitara basowa), Ireneusz Głyk (perkusja) i Andrzej Gondek (gitara).
Dziewiętnastoletnia Kinga Głyk uznana jest za jedną z najlepszych polskich basistek, o
której pianista Adam Makowicz powiedział, że „jej muzyczne zdolności już dzisiaj
pozwoliły jej zapisać się na stałe w historii polskiego jazzu”. Mimo młodego wieku zagrała
już ponad sto koncertów, towarzysząc muzykom tej miary, co Leszek Winder, Arek
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Skolik, Grzegorz Kapołka, Antymos Apostolis, Natalia Niemen, Ruth Walderon i Bernard
Maseli. Ten koncert został nagrodzony owacją na stojąco.
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W czasie wernisażu – który zaszczycili swą obecnością m.in. prof. Jan Szmatloch z ASP –
„sprawca” obecności wystawy Ireneusza Walczaka w Centrum, dr Zbigniew Furgaliński
(prodziekan Wydz. Projektowego ASP) oraz prof. Werner Lubos – można było
podyskutować o sztuce i o muzyce, nabyć wspomniany katalog wystawy –
zaprojektowany i współwydany przez Frodo, sp.j. z Bytomia, oraz skorzystać
z poczęstunku, przygotowanego przez Restaurację – Pizzerię „Pod Drewnianym
Bocianem” oraz Restaurację – Winiarnię „Sedlaczek” (szarlotka). Naszym sponsorom
serdecznie za to dziękujemy.

Na zdjęciu: Zenon Dyrszka
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Ormianie a sprawa polska

B

23

13.04

ardzo starannie przygotował się Kamil Łysik z Klubu „Pochwała inteligencji na
Górnym Śląsku” do inauguracyjnego spotkania z cyklu Minority Report (Raport
mniejszości), które odbyło się w Centrum Kultury Śląskiej 13 kwietnia 2016 r.

Cyklu mającego na celu prezentację mniejszości narodowych i grup etnicznych
zamieszkujących Polskę. Trudno powiedzieć, czy to temat spotkania – Ormianie, czy też
osoba księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, duszpasterza Ormian z południowej
Polski, sprawiły, że sala „wykładowa” Centrum wypełniła się słuchaczami. Obecna była
Anna Olszańska, prezes Związku Ormian w Polsce im. biskupa Teodorowicza.

Od lewej: Kamil Łysik, Anna Olszańska, ksiądz Isakowicz-Zaleski
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Prowadzący spotkanie Kamil Łysik zyskał uznanie księdza Isakowicza-Zaleskiego
materiałem filmowym (dokument TVP o Ormianach mieszkających w Obornikach
Śląskich) oraz fotograficznym, zwłaszcza portretami znanych Polaków pochodzenia
ormiańskiego. Temat stosunków polsko-ormiańskich był jednym z wiodących elementów
opowieści Anny Olszańskiej i księdza Isakowicza-Zaleskiego. Okazuje się, że te stosunki
były przez wieki dobre, że wielu Ormian, uciekając przed prześladowaniami, tu właśnie
znalazło drugą ojczyznę, i że nawet dziś mamy do czynienia z emigracją Ormian
syryjskich.
Wielu jeszcze innych interesujących rzeczy można było dowiedzieć się tego popołudnia,
ale choć nie brakło tematów smutnych i bolesnych (rzezie Ormian), ksiądz IsakowiczZaleski nie stronił od anegdot, które kilkakrotnie mocno rozbawiły zebranych. Osoby
zainteresowane pogłębieniem wiedzy na temat Ormian mogły zakupić stosowne
wydawnictwa.
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10 wizji Raju – wernisaz

26

22.04

A

ż trudno uwierzyć, że przebogata kolekcja sztuki państwa Anny i Teodora
Segietów, określanej różnymi nazwami – prymitywna, intuicyjna, naiwna,
nieprofesjonalna, choć to nie wyczerpuje istoty tego zjawiska artystycznego –
doczekała się dopiero drugiej samodzielnej wystawy!
Tym bardziej należy się cieszyć, że gościny fragmentowi tej kolekcji udzieliło Centrum
Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, przeznaczając na ekspozycję dawną kaplicę pałacu
Donnersmarcków. Bo gdzież indziej mogły znaleźć miejsce urocze przedstawienia
motywów biblijnego Raju, Adama i Ewy? Wyboru prac i tematu wystawy, noszącej nazwę
„10 wizji Raju”, dokonała Anna Osadnik, artystka-plastyk i pedagog Liceum Plastycznego
Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach.

Anna i Teodor Segietowie oraz Jan Nowak przy swoim linorycie „Raj”
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O początkach ich pasji opowiedział w czasie wernisażu Teodor Segiet. – Nasza kolekcja
ma tyle samo lat, co nasze małżeństwo, czyli czterdzieści.

O randze i wartości kolekcji Segietów świadczy to, że poszczególne eksponaty były
pokazywane na wielu wystawach, także za granicą. Dzięki Fundacji dla Śląska i Muzeum
Śląskiemu oglądali je Finowie, Francuzi (Lille) i Niemcy (Norymberga, Monachium,
Aachen, Duesseldorf i Berlin). Jeden z tych eksponatów – rzeźba „Raj” Stanisława Poręby
– jest umieszczona w centralnym miejscu kaplicy, w szklanej gablocie.
Miłą pamiątką ekspozycji jest katalog „10 wizji Raju”, który mógł zostać wydany dzięki
uprzejmości firmy Dom Handlowy Andrzej Pawliczek.
Uroczyste otwarcie „10 wizji Raju”, nad którą to wystawą kuratorską pieczę sprawował z
ramienia Centrum Jan Hahn, nastąpiło 22 kwietnia 2016 r. Udział wzięli w niej m.in.
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Aleksandra Król-Skowron ze Starostwa Powiatowego, burmistrz Tarnowskich Gór
Arkadiusz Czech z małżonką Joanną, pani Sonia Wilk - pełnomocnik dyrektora Muzeum
Śląskiego, artysta Jan Nowak – autor dwóch prac z wystawy „Raj” (linoryt) i „Rajska
jabłoń” (sucha igła). A obok wielu stałych już bywalców – wiele nowych osób.
Pomyślana początkowo jako skromne święto Anny i Teodora Segietów, impreza
przerodziła się w kolejny wieczór artystyczny, z pięknym koncertem w wykonaniu
wokalistki Jolanty Literskiej, skrzypka Tomasza Muchy i klawiszowca Adama Rybaka. Taki
właśnie skład powstał specjalnie na potrzeby tego wernisażu, wypadło jednak doskonale,
gdyż piosenkarka, która uprawia różne gatunki muzyki (elementy rocka, folku czy elektro
i world music - sama też komponuje), zaproponowała urozmaicony, ale bardzo
klimatyczny repertuar.

Jolanta Literska i Tomasz Mucha
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Bardzo rozrzewnieni goście udali się potem na zwiedzanie wystawy. Na ekspozycję
złożyło się dziesięć dzieł, w tym pięć obrazów: Stanisława Dobiasza, Waldemara Pietzko
(3) oraz Eugeniusza Brożka, linoryt i grafika w technice suchej igły Jana Nowaka, po
jednej rzeźbie Franciszka Sekuły i Stanisława Poręby oraz płaskorzeźba Ewy Pogwizd.
W hallu na uczestników wernisażu czekała „Ewa” z koszykiem jabłek (dar Zespołu Szkół –
Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim). Nie sposób było uroczej „Ewie”
(prywatnie Marcelinie z Liceum Plastycznego Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w
Tarnowskich Górach) odmówić!

Jabłka od Ewy przyjmuje burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech
Wszystkim, którzy wspomogli Centrum w organizacji tej wystawy i wernisażu, serdecznie
dziękujemy, przede wszystkim państwu Annie i Teodorowi Segietom za udostępnienie
zbiorów oraz: Domowi Handlowemu Andrzej Pawliczek, NZOZ Novadent Grażyna
Kołodziej-Hahn, Zespołowi Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim – za
jabłka.
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W
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29.04

ystawa "Simulacrum?" prof. Ireneusza Walczaka stała się obiektem
zainteresowania nauczycieli i uczniów klasy medialno-prawnej z II Liceum
Ogólnokształcącego im. Staszica w Tarnowskich Górach. 29 kwietnia odbyła
się w pałacu lekcja (a potem jeszcze druga), świetnie poprowadzona przez dyrektora
liceum Kazimierza Sporonia w towarzystwie prof. Sylwii Koj, w czasie której licealiści
interpretowali obrazy prof. Walczaka w kontekście "simulacrum". W programie
nauczania tego profilu znajduje się bowiem analiza dzieła plastycznego i filmowego. –
Dzisiejsza młodzież jest bardzo otwarta na obrazy – uważa dyrektor Sporoń. Uczniowie
starali się nie tylko zobaczyć, jak prof. Walczak buduje swój obraz Śląska, ale także
odgadnąć znaczenie śląskich słów zamieszczonych w jego pracach. Na wystawie "10 wizji
Raju" porównywano różne motywy zaprezentowanych tu dzieł (wąż, rajska jabłoń)
I odgadywano ich symbolikę.
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Koscioły drewniane Gornego Sląska –
wernisaz 13.V

W

piątek trzynastego maja 2016 r. w Centrum Kultury Śląskiej została oficjalnie
otwarta nowa wystawa - Kościoły drewniane Górnego Śląska",
przygotowana przez Oberschleschises Landesmuseum w Ratingen we
współpracy z Parkiem Etnograficznym w Chorzowie, Muzeum Wsi Opolskiej oraz
Towarzystwem Kulturalnym Śląska i Moraw – partnerami projektu. Gospodarzem
ceremonii otwarcia był Arkadiusz Kuzio-Podrucki. Spośród 90 takich zabytków na
wystawie w Centrum pokazanych jest 31 znajdujących się na terenie województw
śląskiego i opolskiego. Wystawa zostały zaprezentowana w dwóch pałacowych
pomieszczeniach.
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Tworcy Kultury Sląskiej 2016 – I sesja
16 V

R

ozpoczęła się praca nad realizacją IV edycji Twórców Kultury Śląskiej. Bohaterem
pierwszej sesji zdjęciowej jest prof. Roman Kalarus, a portrety wykonał Marek
Wesołowski (w bieżącym roku zostaje utrzymany podział zdjęć pomiędzy
Krzysztofa Millera i Marka Wesołowskiego). Nazwiska pozostałych osób tradycyjnie
pozostaną tajemnicą aż do dnia promocji kalendarza, która odbędzie się 19 listopada.
Tym razem bowiem kalendarz i wystawa zostaną rozdzielone, a na pełną ekspozycję
portretów twórców poczekamy do stycznia 2017 r.
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Mapa w skali 1:1 - o co chodzi z tym
symulakrum? – wykład 20.05

O

becność w Centrum Kultury Śląskiej wystawy "Simulacrum?" prof. Ireneusza
Walczaka skłoniła dr Annę Chromik z Instytutu Kultur i Literatur
Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego do wygłoszenia wykładu na temat
pojęcia i zjawiska symulakrum. Prelekcja pt. "Mapa w skali 1:1 – o co chodzi z tym
symulakrum?" okazała się bardzo interesująca i skłoniła zebranych do żywej dyskusji.
Jak zapowiadała dr Chromik, w jej opowieści pokazane zostały tropy tego fenomenu oraz
liczne związki z dziełami sztuki, mapami, fragmentami wierszy, żartami językowymi,
reklamą i graffiti. Przede wszystkim prelegentka uświadomiła zebranym, że
z symulakrum mamy do czynienia praktycznie na każdym kroku – nie tylko
w przedstawieniach graficznych i słownych, ale także w coraz bardziej zunifikowanej
I zglobalizowanej rzeczywistości.
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Trudno wymienić w skrócie bogactwo wątków poruszonych przez dr Chromik, ale dzięki
nim wykład wywołał bardzo żywą i chwilami gorącą dyskusję. Znalazły się w niej
nawiązania do prozy Brunona Schulza, niszczycielskich skutków globalizacji (jako formy
simulakrum), nieobiektywności pozornie obiektywnej prasowej fotografii reporterskiej,
przywiązania do tego, co znamy i lubimy („Rejs”), doszukiwania się sensu „pomiędzy
słowami”, sposobu postrzegania świata przez młodzież. Sporo czasu poświęcone zostało
ciekawemu porównaniu metody translatorskiej Macieja Słomczyńskiego i Stanisława
Barańczaka. A prof. Werner Lubos wyraził m.in. żal, że w śląskich słowach pokazanych na
obrazach prof. Walczaka zabrakło wyrazu „pieron”.
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28.05

W

ramach IX edycji Metropolitalnego Święta Rodziny w sobotę 28 maja w
pałacu odbyła się pierwsza z dwóch imprez cyklu „Rodzina w Centrum”,
wymyślonych i nadzorowanych przez Katarzynę Moron. Były to warsztaty
plastyczne dla rodzin pod hasłem „Pozdrowienia od Aniołów”, poprowadzone przez
Marię Kurtz z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana.

W obydwu zaplanowanych grupach uczestniczyli dorośli (mamy, babcie, ojcowie) z
dziećmi w różnym wieku. W antraktach malowania pani Marysia odczytywała tekst
księdza M. Malińskiego „O wadach i zaletach komputeryzacji piekła”, w którym czynnie
udział brały kukiełki Aniolątka i aniołka Pokrzywowego. Twórcy aniołów zwiedzili także
pałac, po którym oprowadził ich Arkadiusz Kuzio-Podrucki.
Dla wszystkich było to bardzo sympatyczna i pouczająca przygoda malarska. Pouczająca,
ponieważ „artyści” mogli poznać sporo sztuczek malarskich – jak stworzyć błysk w oku,
lśniące włosy, jak namalować usta, zrobić tło z liści.
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Oprawione w ramki prace zostały wystawione w dwóch salach I piętra i można je było
oglądać do 4 czerwca.
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3.06

T

o było niesamowicie oryginalne i ambitne przedsięwzięcie: 10 wystaw prac 10
nauczycieli przedmiotów artystycznych Liceum Plastycznego Zespołu Szkół
Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach na 10-lecie istnienia tej
szkoły, a przyjemność zorganizowania Wielkiego Finału przypadła właśnie Centrum
Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Warto nadmienić w tym miejscu, że pomysł na finał
okazał się strzałem w – nomen omen – dziesiątkę!
W przestronnych wnętrzach pałacu, przy starannej aranżacji, ekspozycja
prezentowała się nie tylko bardzo pięknie, ale i okazale, z wielkim rozmachem,
uwypuklonym dodatkowo przez różnorodność galerii – malarskich, graficznych,
rzeźbiarskiej, fotograficznej, ceramicznej i plakatowej, z przestrzenną instalacją Artura
Lubosa włącznie. Swoje prace pokazali tu Ewa Jaworska, Urszula Kaczmarczyk, Katarzyna
Kroczek-Wasińska, Małgorzata Macocha, Anna Osadnik, Dolores Wilk-Pederska, Adam
Andryszczak, Mateusz Jankowski, Artur Lubos i Stanisław Tarasek.
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Gospodarzami ceremonii otwarcia byli Arkadiusz Kuzio-Podrucki (jako historyk nie
omieszkał podkreślić, że związki Pałacu w
Nakle Śląskim i Karłuszowca, siedziby ZSAP, są historyczne, jako że oba budynki
należały do tej samej rodziny Henckel von
Donnersmarck) oraz Anna Osadnik,
nauczycielka LP i pomysłodawczyni
projektu. Na zdjęciu: Anna Osadnik i
Stanisław Tarasek.
Część artystyczną wieczoru wypełniły tańce
w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej
Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego
w Bytomiu.

I jak to jest już zwyczajem naszych wernisaży, wrażenia z imprezy można było omówić
przy kawie i poczęstunku, osobiście przygotowanym przez nauczycieli. Na stole znalazło
się zatem i domowe ciasto, i orzechy, koreczki, smalec i korniszony.
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4.06

N

ie ma jak dom, szczęśliwy dom, na trudy życia jest lekiem” – te słowa
z piosenki chóru Szansa najpełniej przystają do problematyki, która
zdominowała drugie spotkanie z cyklu „Rodzina w Centrum”, organizowanego
przez Centrum Kultury Śląskiej w ramach IX Metropolitalnego Święta Rodziny.
Spotkanie pod nazwą „Na rodzinną nutę” odbyło się 4 czerwca i w zasadniczej części
zostało poświęcone rodzinie zastępczej. Temat ten omówiła pani Dorota Kubas,
specjalista ds. pracy z rodziną z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, czemu
przysłuchiwała się dyrektor PCPR pani Klaudia Zyśk.
Okazuje się, że jest to problematyka bardzo
złożona, istnieje kilka rodzajów rodzin zastępczych,
np. spokrewnione i niespokrewnione, i te niuanse
pani Kubas precyzyjnie wyjaśniła, cały czas mocno
podkreślając, jakie korzyści płyną z funkcjonowania
takich rodzin i zachęcając zebranych do ich
tworzenia. Na zdjęciu Dorota Kubas.
W bardzo emocjonalny sposób swoimi doświadczeniami podzielili się państwo Celina i
Marian Respondkowie, którzy pełnili funkcję rodziny zastępczej dla trzech chłopców,
obecnie w wieku 40, 36 i 18 lat. Nie było łatwo, przyznaje pani Celina, ale oboje czują się
ludźmi bardzo szczęśliwymi i taki był także ton innych osób wypowiadających się w
czasie tego spotkania. Pani Irena Tyrała – tworząca zawodową rodzinę zastępczą,
zwróciła z kolei uwagę na problemy związane z dziećmi sprawiającymi kłopoty. Głos
zabrał także ojciec, który uczestniczył w spotkaniu z małoletnią córką zastępczą.
„Rodzina w Centrum” to także spotkanie z kulturą i sztuką. Kluczowym są tu dwa słowa,
a mianowicie spotkanie i sztuka. Albowiem sztuka, będąca nośnikiem dobra i piękna,
może istnieć i stawać się jedynie poprzez spotkanie, kontakt i dialog – te słowa zawarł w
liście do uczestników tej imprezy nieobecny dyrektor Stanisław Zając, a odczytała je
Katarzyna Moron, pomysłodawczyni i koordynatorka cyklu. Zgodnie z tym przesłaniem
część spotkania wypełniła sztuka – w postaci wystawy prac wykonanych na warsztatach
plastycznych „Pozdrowienia od Aniołów” (28 maja) oraz w formie muzyki. Prowadząca
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warsztaty Maria Kurtz z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana
podziękowała dyrektorowi Zającowi za stworzenie dobrych warunków do odbycia tych
zajęć. W programie muzycznym wystąpili: akordeonista Marcel Błażytko, członek zespołu
folklorystycznego „Miedarzanie”; dziewczęcy zespół wokalny Szansa, działający przy
PMDK, a kierowany przez panią Małgorzatę Zachnik, oraz Danusia Ungier, Talent
Województwa Śląskiego w kategorii muzyka instrumentalna solo, tym razem jednak
prezentująca się głównie jako wokalistka, której na gitarze akompaniował ojciec Karol.
Różne gatunki muzyczne, różne style, ale jednakowo wysoki poziom.

Marcel Błażytko oraz Danusia Ungier z ojcem Karolem

W czasie pobytu w Centrum uczestnicy imprezy mogli uraczyć się ciastem ufundowanym
przez znanego tarnogórskiego cukiernika Józefa Zdebika, któremu za to serdecznie
dziękujemy.
W drugiej części spotkania swój kunszt wokalny zaprezentował chór Przebudzenie, który
wystąpił na scenie Domu Pomocy Społecznej, mającego 4 czerwca swój Dzień Otwarty.
Koncert Przebudzenia śpiewająco połączył obydwie imprezy.
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Spasi i sochrani – Zbaw i zachowaj –
wernisaz 10.06

T

o nie był zwyczajny wernisaż. Otwarcie wystawy „Spasi i sochrani” – „Zbaw i
zachowaj” autorstwa Grupy Twórczej MOTYCZ z Radzynia Podlaskiego, w
składzie Grażyna i Dariusz Hankiewicz, Krzysztof Anin Kuzko, Krzysztof Sak oraz
Jakub Szymański, przekształciło się w piękny spektakl światła, pieśni, duchowości
religijnej, czyli prawdziwe święto prawosławia.

Wśród gości tego wieczoru znaleźli się duchowni: ksiądz mitrat Mirosław Drabik,
proboszcz parafii prawosławnej pw. Częstochowskiej Ikony Matki Bożej w Częstochowie
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oraz ksiądz Eugeniusz Bill, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle
Śląskim i wiele, wiele innych osób, które zasiadły w zaciemnionym hallu pałacu w Nakle
Śląskim, rozświetlanym przez świece ustawione na schodach, parapetach oraz przed
widownią. Pozwoliło to na stworzenie nastroju doskonale współgrającego z koncertem
pieśni cerkiewnych w wykonaniu chóru OKTOICH.

Zaduma i wejrzenie w siebie to najlepsza modlitwa – powiedział na rozpoczęcie
wernisażu dyrektor Stanisław Zając. I tej zadumy, a pewnie i refleksji religijnej nie
zabrakło tego wieczoru, bo jakże inaczej można odbierać psalmy. Ale zanim rozległy się
głosy dziewięciu chórzystów (męskiej reprezentacji OKTOICHA), ksiądz Grzegorz Cebulski
także skierował kilka słów do publiczności. Opowiedział m.in. o historii ziem, na których
od wieków wyznawano prawosławie, prześladowaniu tej religii w okresie
międzywojennym, poruszył też wątki religijne. A potem goście wernisażu mogli już, w
głębokiej ciszy i skupieniu, poddać się mistycznemu nastrojowi chwili, wzmocnionemu
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poprzez mrok rozświetlany jedynie ciepłym światłem świec. OKTOICH zaśpiewał dziesięć
utworów, w tym trzy pieśni z kręgu cerkwi bułgarskiej, pieśń z Supraśla oraz kilka
współczesnych („Błagosławi dusze”, „Chwalitie Imja Gospodynie”, „Tiebie pojem”, „Oj
ziszła zorja” i inne).
Ten koncert znakomicie wprowadził w klimat fotografii Grupy Twórczej MOTYCZ. Ale
zanim Dariusz Hankiewicz oprowadził gości po wystawie, fotografowie z Radzynia
Podlaskiego podziękowali dyrektorowi Stanisławowi Zającowi za zaproszenie do Centrum
Kultury Śląskiej, opowiedzieli też trochę o sobie i swoich projektach, których celem jest
utrwalanie na zdjęciach kultury, obrzędów i tradycji Polski wschodniej, prawdziwego
życia i tego, co niestety odchodzi tam powoli w niebyt.
Zaproszeni do obejrzenia ekspozycji uczestnicy wernisażu zobaczyli w pierwszej sali
kolejną skrzynkę ze świecami, w której „przewodnik” Dariusz Hankiewicz umieścił
dodatkowo trybularz (kadzielnicę). Ekspozycja jest podzielona na dwie części – w
pierwszej pokazano obrzędy i procesje, zagłębienie się w modlitwie, w drugiej – misteria
związane z wodą i obchodami Wielkanocy. Fotografowane miejsca to Jabłeczna,
Grabarka, Drohobycz, Hola oraz Lublin. – Mamy nadzieję, że udało nam się pokazać to,
co istotne – powiedział Hankiewicz.

Pierwszy z lewej: Dariusz Hankiewicz
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Obrazu kultury Polski wschodniej, przynajmniej w jej aspekcie religijnym, świetnie
dopełnił poczęstunek przygotowany przez Motyczan. Zanim jednak goście mogli go
skosztować, z przyjemnością i z zaskoczeniem (była to bowiem niespodzianka) wysłuchali
jeszcze jednej pieśni w wykonaniu OKTOICHA – Modlitwy Pańskiej „Otcze nasz” Mikołaja
Kiedrowa, śpiewanej tradycyjnie w monastyrach przed posiłkiem. Na poczęstunek złożyły
się wspaniałe sery ze Spółdzielczej Mleczarni „Spomlek” z Radzynia Podlaskiego, sękacz
podlaski oraz dwa rodzaje pierogów przygotowanych osobiście przez GT MOTYCZ: z
kaszą, serem i miętą oraz z soczewicą.

Barbara Bereska oraz pierogi Motycza
Centrum Kultury Śląskiej serdecznie dziękuje wszystkim, dzięki którym wernisaż
przekształcił się w tak piękny spektakl: GT MOTYCZ – za pokazanie swojej wystawy i duży
wkład w przygotowanie poczęstunku, Krzysztofowi Millerowi za nadzór kuratorski i
wyjątkową dbałość o każdy detal, chórowi OKTOICH za przybycie i wspaniały koncert,
Zespołowi Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim – za noclegi dla gości
z Radzynia, siostrze Katarzynie Pudzisz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nakle
Śląskim, za pomoc w przygotowaniu poczęstunku.

Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2016

47

Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2016

48

Gornosląscy piłkarze w polskiej
i niemieckiej druzynie narodowej –
otwarcie 17.06

Z

Górnym Śląskiem jest tak, że obojętnie kto wygra w meczu Polska-Niemcy, i tak
nasi górą – w tak żartobliwy sposób rozpoczął Arkadiusz Kuzio-Podrucki 17
czerwca 2016 r. wernisaż wystawy „Górnośląscy piłkarze w polskiej i niemieckiej
drużynie narodowej”, którą przygotował Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Nasi,
czyli górnośląscy piłkarze, którzy ze względu na zawikłaną historię tego regionu od
zawsze zasilali drużyny piłkarskie Polski i Niemiec.
Nie zawsze były to wybory dobrowolne, gdyż w mało której części Polski polityka
wywarła tak istotny wpływ na losy piłkarzy, jak właśnie tu, jednych windując wysoko,
innym boleśnie łamiąc kariery. Bardzo ciekawie opowiadał o tym Dawid Smolorz,
współautor wystawy oraz autor wstępu do
wydanej przez DWPN publikacji „Górnoślązacy
w polskiej i niemieckiej reprezentacji
narodowej w piłce nożnej – wczoraj i dziś.
Sport i polityka na Górnym Śląsku". Wystawa
powstała w oparciu o materiały dziennikarza
Gazety Wyborczej Joachima Waloszka.
Niestety,
nie
wszystkie wielkie
nazwiska świata futbolu górnośląskiego zostały ze względu
na brak miejsca pokazane, tym bardziej że, jak zauważył
prelegent, ten stosunkowo niewielki region był (i jest)
wyjątkowo bogaty w piłkarskie talenty. Obecny na
wernisażu Janusz Wtorek, także wielki znawca futbolu,
przybliżył losy kilku znanych bądź nieco już zapomnianych
gwiazd tej dyscypliny sportu. Nie mogło zabraknąć wśród
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nich takich nazwisk jak Ernest Wilimowski, którego smutny los (za grę w reprezentacji III
Rzeszy został uznany za zdrajcę narodu polskiego i skazano go w Polsce na niepamięć)
odzwierciedla trudne wybory sportowców z Górnego Śląska. Wspominano także m.in.
Gerarda Cieślika, Jana Banasia, Józefa Kaczmarczyka, Jerzego Wijasa, a z współczesnych
graczy oczywiście Miroslava Klose i przede wszystkim Lukasa Podolskiego.
Uczestniczący w spotkaniu Edward Wyżgoł podzielił się nieco sentymentalnym, acz
pięknym wspomnieniem ze swojego dzieciństwa na Hajdukach. Tam grało się w piłkę na
podwórku, a jak komuś wybito szybę w oknie, to nie było z tego powodu złości. Gdy na
podwórku pojawiał się mieszkający tam Gerard Cieślik, wszyscy wychodzili z domu, żeby
zobaczyć jego piłkarski popis - wspomina pan Wyżgoł. Za konkluzję tego spotkania
można uznać stwierdzenie, że dobrze się stało, że można już otwarcie mówić o takich
graczach, jak Klose i Podolski – nasi. Nasi, czyli Górnoślązacy.
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Koncert galowy VIII Swierklanieckich
Spotkan Choralnych 19.06

W

niedzielę 19 czerwca odbył się koncert galowy VIII Świerklanieckich
Spotkań Chóralnych połączony z obchodami 105-lecia nakielskiego chóru
„Jutrzenka”. Działająca od 1911 r. „Jutrzenka” jest jednym z najstarszych i
najliczniejszych zespołów śpiewaczych powiatu tarnogórskiego. Kierowana przez
dyrygent Ewę Zug, reprezentuje wysoki poziom artystyczny i ma na swym koncie liczne
koncerty zagraniczne.
W pałacu w Nakle Śląskim „Jutrzenka” zaprezentowała kilka pieśni, podobnie jak
uczestniczący w ŚSCh chór im. Chopina, działający przy Stowarzyszeniu Kulturalnym
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Békéscsabie. Dyrektor Stanisław Zając pogratulował
chórowi osiągnięć i podkreślił, że dobra współpraca między obydwiema instytucjami
trwa praktycznie od samego oczątku istnienia Centrum.
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Sląskie Beauty – warsztaty fotograficzne
24.06

P

ogoda bardzo dopisała uczestnikom trzecich już warsztatów fotograficznych
organizowanych przez Fotozakupy.pl w Centrum Kultury Śląskiej. Piątkowe słońce
oraz wysoka temperatura umożliwiły wyjście na zewnątrz ubranym w zwiewne
tiule modelkom oraz uzbrojonym w aparaty fotograficzne uczestnikom tych zajęć. W
czasie warsztatów można było m.in. przyjrzeć się procesowi przygotowania modelek do
sesji, wykonać sesję z wystylizowaną modelką, oraz poznać tajniki pracy z światłem
zastanym w plenerze i studyjnym we wnętrzach. Warsztaty nieprzypadkowo odbywają
się w pałacu w Nakle Śląskim, ponieważ organizatorowi zależy na pięknych wnętrzach
I promocji Centrum, a Centrum z kolei stawia na dobrą fotografię i powstawaniu takowej
bardzo sprzyja. Poza fotografowaniem uczestnicy kursu mogli zapoznać się ze sprzętem
fotograficznym firm NEC, Fomei oraz Tokina, które miały w pałacu swoje wystawy.
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Otwarte rozdziały – wernisaz 15.07

W

ernisaż wystawy “Otwarte rozdziały” Macieja Mesznika, który odbył sie 15
lipca, miał charakter wyjątkowy. Nieczęsto bowiem zdarza się, że w czasie
otwarcia artysta pokazuje kulisy swojego warsztatu, a tak się stało tym
razem. I żeby trzymać się już słowa „otwarcie”, to właśnie ten moment „otworzył”
Mesznika, który jako człowiek na codzień niezwykle skromny i raczej zamknięty w
sobie, nie lubi wypowiadać się publicznie, a zwłaszcza mówić o sobie.
W czasie wernisażu w Centrum uczynił to jednak dwukrotnie. Pierwszy raz, gdy
wywołany przez dyrektora Stanisława Zająca przed publiczność zgromadzoną w sali
„koncertowej” pałacu, musiał odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących m.in. źródeł
inspiracji.
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Drugi raz, gdy zademonstrował w sali „kolumnowej” kilka etapów związanych z drukiem
tkaniny (co wzbudziło zresztą duże zainteresowanie). Ubrany w rękawiczki, nakładający
farbę na specjalną siatkę, żartujący, że zwykle robi to na kilkumetrowym stole, Maciej
Mesznik stał się zupełnie innym człowiekiem. Ożywionym i rozświetlonym wewnętrznie,
pokazującym, z jak wielką pasją tworzy te przepiękne obrazy na tkaninie.

– Bardzo istotne jest to, że w przypadku Mesznika tkanka tkaniny upomina się o
podmiotowość tkaniny. Państwo sami zobaczą, jak podmiot wyłania się z tkaniny. Tu nie
ma komputera, tu jest po prostu człowiek – powiedział w czasie otwarcia dyrektor Zając i
trudno o trafniejszą ocenę artystycznej jakości dzieł Mesznika. Warto podkreślić, że
gliwiczanin ukończył Wydział Tkaniny i Ubioru łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych z
wyróżnieniem. I że Centrum ma wielkie szczęście, że zechciał pokazać w Nakle Śląskim
dużą indywidualną wystawę, co zdarza mu się raczej niezbyt często.
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Muzycznym akcentem wieczoru stał się koncert duetu Marek „Makaron” Motyka (śpiew,
gitara, harmonijka) oraz Ryszard „Rico” Rajca (perkusja). Grający z sobą od czterech lat
muzycy wykonują stare śląskie piosenki (a także utwory Motyki) w manierze bluesa spod
znaku Delty Missisipi, co daje znakomity efekt. „Kej bych jo wiedzioł kiedy jo umra”,
„Pudlorz”, „Skarga umierającego” (tekst z XV w.), „Godali ludzie” i inne kawałki zostały
przyjęte przez publiczność z wielkim aplauzem. Może trudno było znaleźć wspólny
mianownik dla „Makarona” i Mesznika, ale jak się okazało, jest ich całkiem sporo,
począwszy od litery M w ich imieniu i nazwisku. Obaj artyści urodzili się w 1973 r.,
dojrzewali w epoce Jarocina, obaj są Ślązakami i... obaj chcieli wystąpić na tej samej
imprezie w Centrum.

Wernisaż zakończył się skromnym, ale pysznym poczęstunkiem – ciasteczkami kruchymi i
babeczkami biszkoptowymi, które dla Centrum upiekła piekarnia „Krzenciesa” z Nakła
Śląskiego.
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A dla Macieja Mesznika znalazł się specjalny chleb zafundowany przez panią Kornelię
Krzenciesę – bardzo dziękujemy!
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3.09

września 2016 r. w Centrum Kultury Śląskiej odbyło się wspólne czytanie „Quo
vadis” Henryka Sienkiewicza, zorganizowane przez starostę tarnogórskiego Józefa
Burdziaka wspólnie z Tarnogórskim Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego
Wieku oraz z Centrum Kultury Śląskiej w ramach projektu Narodowe Czytanie 2016 pod
patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z małżonką. Scenariusz
czytania opracowała pani Stanisława Szymczyk z STUTW, która imprezę poprowadziła,
była przewodnikiem po tej powieści i oczywiście wybrała fragmenty. Jak wyjaśniła - były
to urywki najpełniej wyrażające ideę „Quo vadis”. Głośną lekturę powieści Sienkiewicza
rozpoczął starosta Józef Burdziak. Do czytania zaproszeni zostali także wójt gminy
Świerklaniec Marek Cyl, aktorka Hanna Boratyńska-Lipska, dr n. med. Krystyna TrelaJanus – adiunkt Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii w Gliwicach, członkowie
Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku: Aleksandra i Jan Różyccy, śląskie
starki Helena Domańska oraz Teresa Majzner, a także dr Michał Sporoń z LO im. Staszica,
jego uczeń Jan Robak oraz Zosia Liszka, uczennica drugiej klasy.
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I Ogolnopolskie Warsztaty Stylu 2-4.09

N

ie było jeszcze w dziejach Centrum Kultury Śląskiej takiego natężenia muzyki,
jak w dniach 2-4 września 2016 r., kiedy to pałac w Nakle Śląskim gościł
uczestników I Ogólnopolskich Warsztatów Stylu, zorganizowanych przez
Zabrzańską Szkołę Suzuki, prowadzoną przez Małgorzatę i Artura Malke, oraz
Stowarzyszenie Art In Motion.
Warsztaty Suzuki nie są zwyczajnymi lekcjami gry na instrumencie. Do siódmego roku
życia dzieci uczą się grać ze słuchu, mając wiele okazji do wspólnego koncertowania
z innymi dziećmi, a kształtowanie ich wrażliwości muzycznej odbywa się poprzez
zapoznawanie ich z nagraniami muzycznymi najwyższej jakości i pokazanie świata,
jakiego nie znali. Taka właśnie idea przyświecała I OWS w Centrum Kultury Śląskiej,
w czasie których dzieci (oraz ich rodzice) mogły wysłuchać nagrań tak znakomitych
zespołów muzyki dawnej, jak katowicka {oh!} Orkiestra Historyczna oraz zespół
Extempore. A także wraz z Cracovią Danza poznać tańce barokowe.

{oh!} Orkiestra Historyczna
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Zajęcia uatrakcyjniła obecność "Jana Sebastiana Bacha", w którego wcielił się specjalista
od Bacha Zdzisław Smucerowicz. Wśród nauczycieli znalazł się m.in. duński skrzypek
Claus Kanneworff, jeden z najlepszych nauczycieli metodą suzuki w Europie, a także
Martyna Pastuszka, koncertmistrz Orkiestry Historycznej.

Claus Kanneworff
Miłą przerwę w zajęciach
zapewniły
piątkowy
bal
kostiumowy oraz sobotni
pokaz średniowiecznych walk
rycerskich Bractwa Rycerskiego
Herbu Lis z Orzesza, który
odbył się na trawniku przed
pałacem (i to był debiut
trawnika w takiej roli).
Zakończenie I OWS odbyło się
w w niedzielę w Kompleksie Zamkowym w Starych Tarnowicach wspólnym koncertem
uczniów i ich nauczycieli.

Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2016

60

Wybór (po długich poszukiwaniach odpowiedniego obiektu) pałacu w Centrum Kultury
Śląskiej na miejsce warsztatów okazał się zdaniem organizatorów „strzałem
w dziesiątkę”. Sprawił to szeroki wybór pomieszczeń pałacowych nadających się na sale
lekcyjne, salę koncertową oraz kawiarenkę (w którą przekształciła się szatnia), swój
walor miał także trawnik przed pałacem – znakomite miejsce na plac boju rycerskiego
I rodzinny piknik (czemu sprzyjała piękna pogoda).

W tańcu uczestniczą podopieczni DPS w Nakle Śląskim
– Pałac to był najlepszy wybór, miejsce idealne na tego typu wydarzenie, choć znalezienie
go nie było takie proste – powiedziała Małgorzata Malke. Zarówno pani Małgorzata, jak
I jej mąż Artur, zgodnie wyrazili wdzięczność dla dyrektora Stanisława Zająca za
udzielenie im gościny, podkreślili także dużą pomoc ze strony pracowników Centrum. –
Chcemy powrócić tu za rok – zdradziła pani Malke, ujawniając także, że już jest wielkie
zainteresowanie imprezą i liczba uczestników (w bieżącym roku było to 62 dzieci) może
się zwiększyć. [Nie udało się z braku dofinansowania – rg]
Martynie Pastuszce (gra na skrzypcach liczących około 400 lat) warunki pracy również
bardzo się spodobały. Powiedziała, że w pałacowej sali koncertowej „pięknie się gra, ma
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się wrażenie obejmowania słuchacza muzyką. Publiczność jest blisko, więc gra się do
ludzi, a dźwięk jest piękny”.

Martyna Pastuszka
Dni warsztatów były dla pracowników Centrum czasem wzmożonego wysiłku
organizacyjnego, ale wynagrodził to sukces imprezy – zadowolenie organizatorów oraz
rodziców i dzieci (zachwyconych pałacem i parkiem), które, miejmy nadzieję, przełożą się
na dobrą promocję instytucji i samego obiektu. Pojawiły się nowe doświadczenia, które
zostaną wykorzystane w przyszłości. No i oczywiście ogromnej przyjemności dostarczyło
obcowanie przez trzy dni ze wspaniałą muzyką dawnych mistrzów w wykonaniu
wspaniałych zespołów – {oh!} Orkiestry Historycznej i Extempore.
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17.09

Sobotnie południe 17 września 2016 r. było dla Centrum Kultury Śląskiej dniem wizyty
zabytkowych samochodów i motocykli, które przybyły tu w ramach IV Tarnogórskiego
Zlotu Pojazdów Zabytkowych. Automobil z lat 30., syrenka, samochód policyjny,
niemiecki motocykl, krążownik amerykańskich szos – było na co popatrzeć. Ciekawie
zaprezentowali się niektórzy właściciele tych pojazdów. Uczestnicy zlotu musieli w
pałacu zaliczyć jeden z testów, a miłym akcentem tej wizyty stało się zwiedzenie pałacu,
po którym oprowadził ich Arkadiusz Kuzio-Podrucki.

Chcielibyśmy, żeby taki pojazd został w Centrum już na stałe!
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III Szlachecki weekend – otwarcie
wystawy „Swiat europejskich orderow”
24.09

T

rzeci już ”Szlachecki weekend w Nakle Śląskim” został w dniu 24 września Anno
Domini 2016 uroczyście otwarty – za sprawą Bractwa Kurkowego Grodu
Bytomskiego – hukiem wystrzału z moździerza, co stało się już miłą (i bardzo
atrakcyjną) tradycją tej naszej imprezy.

W czasie tego wieczoru, jako pierwszy element programu tegorocznego „Szlacheckiego
weekendu”, odbył się wernisaż wystawy „Świat europejskich orderów”, prezentujący
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zbiory kolekcjonerskie w opracowaniu merytorycznym dra Dariusza Woźnickiego.
Znalazły się na niej m.in. ordery, oryginalne nadania europejskich orderów rycerskich,
dokumenty źródłowe związane z historią Zakonu Maltańskiego, Krzyżackiego i Rycerstwa
św. Sebastiana, odznaczenia wojskowe z XX wieku oraz piękne albumy, katalogi, a także
leksykony orderowe. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że ekspozycja została
zaaranżowana przez jej kuratora, Arkadiusza Kuzio-Podruckiego, w sposób bardzo
atrakcyjny, także dla osób nie interesujących się tego typu pamiątkami historycznymi.
Nic zatem dziwnego, że wielu instytucjom należało się podziękowanie za pomoc, także
finansową, w organizacji wystawy i w ogóle w realizacji całego „Szlacheckiego
weekendu”, które w części oficjalnej złożyli im dyrektor Stanisław Zając oraz Arkadiusz
Kuzio-Podrucki. Jako pierwsza otrzymała je dyrektor Domu Współpracy PolskoNiemieckiej Weronika Wiese, która wyraziła ogromną radość z tego, że coraz bardzo
szybko zwiększa się krąg osób zainteresowanych tym autorskim projektem Centrum.
Następnie dyrektor Zając podziękował za dobrą współpracę włodarzom Zespołu
Pałacowego „Jedlinka” w Jedlinie Zdroju oraz Bractwu Kurkowemu Grodu Bytomskiego,
któremu pogratulował 30. rocznicy reaktywacji. Z kolei hetman Jan Świgost odznaczył
nieco zaskoczonego dyrektora Zająca pamiątkowym krzyżem BKGB, motywując to
zadowoleniem z dotychczasowej współpracy, która jest dla Bractwa szczególnie cenna i
„powinna być kontynuowana w nieskończoność”. Specjalnie dla tego celu powstało przy
Bractwie koło historyczne – powiedział hetman Świgost, a dr Dariusz Woźnicki wręczył
list gratulacyjny w uznaniu za wystawę „Świat europejskich orderów”.
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Po części oficjalnej nastąpiła prezentacja slajdów związanych z ekspozycją, a różne jej
aspekty omówili: dr Dariusz Woźnicki – rycerz zakonu Św. Sebastiana (ordery) oraz
przedstawiciele Instytutu Kultury Rycerskiej Joanna Drosik (heroldia brytyjska,
dokumenty), Marian Muławski (sylwetki odznaczonych) oraz Jarosław Wroński
(dwudziestowieczne odznaczenia wojskowe).

Na zdjęciu od lewej: dr Dariusz Woźnicki, Joanna Drosik, Marian Muławski.
Po tym rycersko-wojskowym preludium Arkadiusz Kuzio-Podrucki zaprosił zebranych do
„Salonu hrabiny Laury”, w którym, w ramach koncertu „Muzyka mową dźwięków”, uroki
klawesynu zaprezentowała Hanna Balcerzak. Artystka wykonała utwory Dominica
Scarlattiego, François’a Couperina, Jana Sebastiana Bacha oraz Antonia Solera. Zanim
jednak rozległy się delikatne dźwięki jej pięknego instrumentu, Aleksandra Batog
wprowadziła słuchaczy w tajniki zagadnień retoryki muzycznej oraz dokonała prezentacji
poszczególnych kompozycji.
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Hanna Balcerzak i Aleksandra Batog
Ten muzyczny akcent zakończył pierwszą część wieczoru. Następnie uczestnicy
wernisażu udali się do sal, w których znajduje się „Świat europejskich orderów”. Tam
także można było zapytać panią Drosik oraz panów Woźnickiego, Muławskiego
I Wrońskiego o szczególnie interesujące eksponaty. Niewątpliwie było o czym rozmawiać,
ponieważ późniejsze dyskusje „przy stole” toczyły się do późnych godzin wieczornych.

Patronat Honorowy nad „Szlacheckim weekendem” sprawował Starosta Tarnogórski
Józef Burdziak.
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III Rajd rowerowy „Sladami gornosląskiej
szlachty”
25.09

III

Rajd rowerowy Śladami górnośląskiej szlachty” odbył się w niedzielę 25
września przy bardzo pięknej pogodzie. Zainteresowanie nim było od
samego początku ogromne, a większość kuponów rejestracyjnych rozeszła
się w ciągu pierwszych kilku dni. Oficjalnie udział wzięło 153 uczestników (spora część
miłośników jednośladów wystartowała bez karty uczestnika).
Na starcie stawiło się wiele osób dobrze już znajomych z poprzednich rajdów, albowiem
jak wynika ze statystyki, ponad połowa rajdowiczów jechała już po raz trzeci. W
„oficjalnym” rozpoczęciu uczestniczyły zawsze obecna na starcie pani Lucyna Ekkert -–
radna Sejmiku Śląskiego oraz Aleksandra Król-Skowron – sekretarz Zarządu Powiatu.

Przed startem
Formuła rajdu pozostała ta sama – przejazd przez miejsca związane z dziejami śląskiej
szlachty lub miejsca z zabytkami oraz historyczna opowieść dra Arkadiusza KuzioPodruckiego. Cała trasa przebiegała następująco: pałac w Nakle Śląskim, Zalew NakłoChechło, kościół drewniany w Miasteczku Śląski, Spichlerz Dworski w Żyglinku, pałac
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myśliwski Donnersmarcków w Kaletach i ośrodek rekreacyjny Kalety-Zielona. Nowością
był konkurs, w którym trzeba było odpowiedzieć na jedno pytanie. Nagrodę stanowiły
upominki ufundowane przez różne firmy, głównie z Nakła Śląskiego, które bardzo
chętnie wsparły ideę rajdu. Duża zasługa w tym osobistego zaangażowania Basi Bereski,
która te firmy odwiedzała i znosiła przygotowane przez nie gadżety.

Pięknie prezentująca się w czerwonych koszulkach rajdowych kolumna – pod opieką
zespołu organizacyjnego w osobach: Marek Breguła (przewodniczący), Kazimierz
Mierzwa (komandor), Michał Nolewajka (komandor) oraz dyrektor Stanisław Zając –
prezentowała się niezwykle malowniczo. Na pierwszym postoju, nad Zalewem NakłoChechło, głos „niehistoryczny” zabrał wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl, który wyraził
radość ze współpracy z Centrum i podał sporo informacji związanych z zalewem i
planami gminy na przyszłość. Największą atrakcją „historyczną” rajdu stała się wizyta w
drewnianym kościele w Miasteczku Śląskim, który otwierany jest bardzo rzadko i tylko
przy specjalnych okazjach.
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Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim
Kolejny postój miał miejsce w dawnym spichlerzu dworskim Donnersmarcków w Żyglinku
– obecnie restauracji Spichlerz Dworski, którego właściciele już po raz drugi ufundowali
prowiant na drogę oraz kawę. Na mecie w ośrodku rekreacyjnym Zielona nadjeżdżającą
kolumnę witała muzyka w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej Miasta Kalety...

Na

Na zdjęciach burmistrz Klaudiusz Kandzia z orkiestrą oraz wjazd do Zielonej
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a także kiełbasa z grilla i chleb ze smalcem, przygotowane przez „Restaurację u Rzepki”.

Uczestników, którzy odpowiedzieli na pytanie konkursowe, czekały nagrody losowane
przez siostrę Katarzynę Pudzisz,
dyrektor DPS w Nakle Ślaskim (na
rajdzie również po raz trzeci). Dzięki
ogromnemu wsparciu wielu instytucji,
w tym społeczności z Nakła Śląskiego,
co nas szczególnie cieszy, fanty były
bardzo
atrakcyjne:
akcesoria
rowerowe,
usługi
motoryzacyjne,
fryzjerskie, książki, zabawki dla dzieci,
kosmetyki, słodycze, miód, kubki,
kwiaty... Honorową nagrodę za stałe
uczestnictwo w imprezach Centrum
otrzymał pan Matejka z Nakła Śląskiego.
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Jak wynika z naszej ankiety, organizacja została oceniona we wszystkich aspektach (trasa,
koszulki, posiłek, organizacja) na same (z pojedynczymi wyjątkami na czwórki) piątki. Dla
„Cekusia” to niejedyny powód do zadowolenia, gdyż widzimy w takim odbiorze rajdu
realizację idei integracji społeczeństwa (z bliższych i dalszych okolic) na bazie
upowszechniania kultury, edukacji i rekreacji sportowo-turystycznej.

Te miny uczestników rajdu mówią same za siebie...
Centrum Kultury Śląskiej wyraża serdeczne podziękowanie za fundatorów nagród:
Adventure - Sklepy rowerowe – Tarnowskie Góry, APP Fashion – Nakło Śląskie, vvApteka
Maria Victoria - Mgr Joanna Kosiadowska – Nakło Śląskie, FHU OPARA TERESA – Nakło
Śląskie, Fryzjerstwo damsko – męskie Stefan Gut – Nakło Śląskie, Groszek – sklep
wielobranżowy – Nakło Śląskie, KOFEINA PUBLIC RELATIONS Nakło Śląskie, Kwiaciarnia
Cattleya. Sojka – Nakło Śląskie, LISAUTO - Warsztat samochodowy – Nakło Śląskie, MAX
Producent Siatki Ogrodzeniowej – Nakło Śląskie, Nadleśnictwo Świerklaniec, Pałac
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Jedlinka – Jedlina Zdrój, PW „IW-TOUR” – Nakło Śląskie, Rafał Bereska Merbau-ParQuet
– Nakło Śląskie, Smakosz Restauracja, Pizzeria – Nakło Śląskie, Urząd Gminy Świerklaniec,
Urząd Miasta Kalety oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.

Ze strony Centrum w rajdzie udział wzięli:

od lewej: Robert Piontek, dyr. Stanisław Zając, Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Janusz
Szwajnoch, Katarzyna Moron, Barbara Bereska oraz Renata Głuszek (siedzi)
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Microcomos – projekcja i koncert 1.10

W

sobotę 1 października 2016 r. odbyła się projekcja głośnego niegdyś filmu
„Microcosmos”, do którego ilustrację muzyczną na żywo wykonał zespół
November Might Be Fine. To tylko jeden z elementów szerszego projektu o
nazwie „Nieme na plan na Plan”, którego główną ideą są projekcje klasycznych dzieł
filmowych z nową oprawą muzyczną, co stwarza znakomitą szansę pokazania się dla
młodych muzyków. Takim właśnie zespołem jest założony na początku 2014 roku
tarnogórski November Might Be Fine, wykonujący muzykę określaną gatunkiem postrock. W czasie występu w Centrum (z inicjatywy Gór Kultury) zaprezentował mocne, ale i
transowe brzmienie, inspirowane m.in. twórczością Mogwai i Sigur Rose. Spodobało się
to publiczności, która po projekcji zażądała bisu.
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30.09

uż po raz trzeci młodzi fotografowie z trzeciej klasy Liceum Plastycznego Zespołu
Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach wybrali Centrum Kultury
Śląskiej na miejsce prezentacji swoich prac, przygotowanych pod kierunkiem prof.
Aleksandry Kamińskiej. Uroczysty wernisaż odbył się 30 września 2016 r. Ta niewątpliwie
interesująca wystawa nie miała jakiegoś motywu przewodniego, można zatem było
zobaczyć na niej, co młodym ludziom w duszy gra.
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By the way – spotkanie z Grzegorzem
Klatką
7.10

W

bardzo kameralnej atmosferze upłynęło 7 października 2016 r. spotkanie
z fotoreporterem Grzegorzem Klatką, które w ten sposób oficjalnie
wieńczyło prezentację jego wystawy ”By the way”. Uczestniczyli w nim
m.in. kurator Krzysztof Miller, uczniowie Liceum Plastycznego w Tarnowskich Górach,
uczący fotografii w tejże szkole prof. Stanisław Tarasek oraz Bart Zylla.
Wystawie „By the way” jej autor poświęcił bardzo dużo uwagi. Omówił genezę projektu,
który narodził się w Pradze, gdzie Klatka – absolwent Instytutu Fotografii Twórczej w
Opawie – zauważył pewną hermetyczność społeczeństwa czeskiego, niechętnie
wpuszczającego obcych do swoich domów. Zostali więc sportretowani „wewnątrz”, w
zamknięciu, ale nie mieszkań, lecz samochodów. Ilustrowanej pokazem slajdów
opowieści o kulisach robienia tego cyklu towarzyszyło sporo anegdot.
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Drugim cyklem, który zaprezentował Grzegorz Klatka, był cykl poświęcony rodzimemu
biznesowi, lub inaczej rzecz ujmując – polskiej przedsiębiorczości. Na pokazanych
zdjęciach można to było zobaczyć jako pewnego rodzaju karykaturę, śmieszną i straszną
w swej tandecie i kiczowatości. Stragany, humorystyczne zestawienia haseł, świat
plastiku, obrazek bardzo przygnębiający i smutny. Podobne fotograficzne obserwacje
Klatka poczynił także w Czechach. Na zdjęciach z pogrzebu zamordowanego jesienią
2008 r. młodego biznesmena Václava Kočki zobaczyliśmy przedstawicieli wielkiego
biznesu, którzy również wyglądali nieco karykaturalnie.
– Nie robię pięknych pocztówek, bo je można sobie kupić – stwierdził Klatka na
zapytanie, czy nie robi także zdjęć bardziej estetycznych. – Fotografia nie jest od
rejestrowania chwil przyjemnych, np. zdmuchiwania świeczek z tortu. Ja wyciągam
aparat, gdy pojawia się problem. Na pytanie Krzysztofa Millera, czy istnieje dla niego
jako fotoreportera granica, której nigdy nie przekroczy, Klatka powiedział, że zrobi każde
zdjęcie, ale nie każde pokaże. – Fotografowanie jest intuicyjne, a wybór intelektualny.
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Warstwy mroku – making of 17-22.10

D

użym wydarzeniem artystycznym w dziejach Centrum – a i wyróżnieniem –
była retrospektywna wystawa scenografii, fotografii i plakatów prof. Leszka
Mądzika pod współnym tytułem „Warstwy mroku” (otwarcie 23 października).

Jej przygotowanie wymagało pomocy naszych zaprzyjaźnionych scenografów Mariusza
Paluchiewicza i Krzysztofa Głucha, którzy musieli zbudować na I piętrze specjalny,
zaciemniony boks. Znalazły się w nim fragmenty dość przerażającej, pachnącej śmiercią
scenografii (szklane trumny, trupy, szkielety, kruki).

Prof. Mądzik przygotowuje ekspozycję w boksie
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Osobiście nadzorujący prace prof. Mądzik, który spędził w Centrum kilka dni,
„zainspirował” się taczkami budowlanymi zobaczonymi w piwnicy i umyślił sobie
dodatkową instalację w naszym dużym hallu (sali kolumnowej). Wymagało to wysypania
kilku worów ziemi, w którym to zajęciu uczestniczył także sam dyrektor.

Dyrektor Stanisław Zając i Janusz Szwajnoch przygotowują instalację z taczek
Kolejną atrakcją tej ekspozycji były ogromne plansze z plakatami, wbite w trawnik na
tyłach pałacu i zawieszone na ogrodzeniu od strony ulicy.
Z okazji wizyty prof. Mądzika 21 października w pałacu pojawiła się ekipa TVP Katowice z
red. Anetą Chwalbą. (Zapoczątkowało to bardzo sympatyczną relację z „telewizorami).
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Prof. Leszek Mądzik i red. Aneta Chwalba
Ponieważ wywiad miał być przeprowadzony zanim jeszcze zaczęło się wieszanie
plakatów i zdjęć i nie było co pokazać, naprędce zaimprowizowaliśmy wystawę w piwnicy
pałacu, której surowe, nieremontowane jeszcze pomieszczenia stworzyły odpowiednio
budzące grozę tło dla szkieletów.
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23.10

U

roczyście otwarta 23 października 2016 r. wystawa „Warstwy mroku” Leszka
Mądzika stała się wydarzeniem niezwykłym zarówno dla Centrum Kultury
Śląskiej, jak i dla samego autora, twórcy i reżysera Sceny Plastycznej KUL w
Lublinie, a także malarza, scenografa, plakacisty i fotografa.
Bez wielkiej przestrzeni pałacu w Nakle Śląskim zaprezentowanie wszystkich aspektów
(poza malarstwem) dorobku twórczego Mądzika nie byłoby możliwe. – Zamek dał mi
szansę, której do tej pory nie miałem, szansę stworzenia „pokojów pamięci”,
pozwalających zajrzeć do tego, co robiłem w ciągu minionych 47 lat. Spojrzałem na to
wstecz po raz pierwszy i chciałem się tym z państwem podzielić – powiedział profesor.

Prof. Leszek Mądzik, w tle –Józef Skrzek
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Dla Centrum organizacja tej wystawy była nie tylko wielkim zaszczytem i radością, ale
także – jak podkreślił w czasie otwarcia dyrektor Stanisław Zając – ważnym elementem
budowania tożsamości Centrum. Bo Leszek Mądzik „To artysta, który kapitalnym skrótem
myślowym, symbolem, cienką linią traktuje o rzeczach fundamentalnych. Dotyka
transcendencji, przemijania, czasu, ciała”. Dyrektor Zając powiedział także, że „Artysta
zawłaszczył pałac i teren wokół” i nie ma w tym stwierdzeniu wiele przesady. Plakaty,
zdjęcia – z wszystkich spektakli Sceny Plastycznej oraz autorskie fotografie Leszka
Mądzika z cyklu „Z drogi”, makiety scenografii i jej fragmenty składające się na odrębną
ekspozycję „Z mroku”, zajęły w sumie osiem sal, a plakaty są eksponowane dodatkowo na
ogrodzeniu od ulicy i na tyłach pałacu.

Najbardziej wyczekiwanym momentem otwarcia - oczywiście poza okazją do spotkania i
rozmowy z twórcą Sceny Plastycznej - była etiuda teatralna „Maski” w reżyserii Leszka
Mądzika, którą wspólnie z profesorem wykonały w plenerze na terenie parku przy pałacu
członkinie Młodzieżowego Teatru Tańca KLU z Tarnogórskiego Centrum Kultury,
kierowanego przez Marzenę Kobryń. Zaplanowana jako widowisko plenerowe (pogoda na
szczęście dopisała), etiuda okazała się intrygującą pantomimą, zaprezentowaną jako
spektakl ruchu, światła i dźwięku w – jakżeby inaczej – wieczornym mroku.
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Piękny nastrój wytworzyły dodatkowo pochodnie świec, toteż licznie zebrana widownia
chłonęła widowisko w wielkim skupieniu.
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Wśród gości wernisażu znalazło się liczne środowisko artystyczne Śląska, w tym
profesorowie ASP Roman Kalarus, Jan Szmatloch oraz Ireneusz Walczak, prof. Joanna
Piech-Kalarus z Instytutu Sztuki filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz prof. Werner
Lubos Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, a także malarze Witold Berus i Erwin
Sówka (który sprawił Centrum swą obecnością bardzo miłą niespodziankę) oraz muzyk
Józef Skrzek.

Pojawiło się również – co szczególnie cieszy – wielu mieszkańców Nakła Śląskiego.
Przygotowanie tej pełnej rozmachu wystawy stanowiło dla pracowników Centrum
ogromne wyzwanie. Ekspozycja „Z mroku”, czyli zaciemniona sala z rekwizytami spektakli
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„Wilgoć”, „Tchnienie” oraz „Wędrowne”, wymagała budowy specjalnego, wyłożonego
czarną materią boksu.

Niemało pracy zostało włożone w instalację plakatów na ogrodzeniu.
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Za ten wysiłek profesor wyraził podziękowanie, mówiąc m.in., że czuł się w pałacu
w Nakle Śląskim jak w domu i że cieszy się ze swojej tu obecności.
Centrum Kultury Śląskiej ze swej strony serdecznie dziękuje profesorowi Mądzikowi za to,
że zgodził się pokazać w Nakle Śląskim swój dorobek i że spędziliśmy z nim
niezapomniane kilka dni.
Podziękowania składamy także wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego
wydarzenia, a są to:
 dyrektor Pałacu w Rybnej Adam Morawiec – za gościnę dla prof. Mądzika
 prof. Roman Kalarus – za zaprojektowanie plakatu
 Mariusz Paluchiewicz i Krzysztof Głuch – za kilkudniową ciężką pracę nad
konstrukcją wystawy
 Andrzej Kopka – za projekt zaproszenia i grafikę internetową
 Marzena Kobryń i jej podopieczne z Młodzieżowego Teatru Tańca KLU (TCK)
oraz
 Krzysztof Miler, który tę wystawę zaproponował.
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Cherry, Kowalewski, Skolik Special Trio –
koncert
25.10

Z

a sprawą nowojorskiego gitarzysty jazzowego Eda Cherry’ego we wtorkowy
wieczór 25 października w Centrum Kultury Śląskiej powiało wielkim światem.
Tego bowiem dnia odbył się koncert jazzowy w wykonaniu „Cherry, Kowalewski,
Skolik Special Trio”.
Ed Cherry to jeden z najlepszych nowojorskich gitarzystów jazzowych, najbardziej znany
z wieloletniej współpracy (od 1978 r. do 1992 r.) z trębaczem Dizzym Gillespiem.
Współpracował również z wieloma innymi wybitnymi wykonawcami jazzowymi jak
Paquito D`Rivera, Henry Threadgill, John Patton, Jon Faddis, Hamiet Bluiett i Paula West.
Obecnie jest liderem kilku własnych formacji.
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Adam Kowalewski współpracuje od wielu lat z czołówką polskich muzyków jazzowych
takich, jak: Janusz Muniak, Jan Ptaszyn Wróblewski, Tomasz Szukalski, Tomasz Stańko,
Piotr Baron, Piotr Wojtasik, Leszek Możdżer, Adam Pierończyk, Jarosław Śmietana oraz
Eryk Kulm. Arkadiusz Skolik zajmuje czołowe miejsca w ankiecie pisma „Jazz Forum” jako
perkusista jazzowy. Od wielu lat nagrywał i koncertował z czołówką polskich muzyków
jazzowych takich jak: Wojciech Karolak, Jarosław Śmietana, Janusz Muniak i wielu, wielu
innych.
Panowie zagrali starsze utwory, takie jak „Soul eyes”, „Little sunflower”, „Road song” czy
„Epitaphy”, uczestnicy koncertu przenieśli się zatem nieco w przeszłość, ale dobra
muzyka jazzowa nigdy się nie starzeje. Słuchanie jej w takim wykonaniu było wielką
gratką. – Dziś nikt już tak nie gra na gitarze – zauważył jeden z gości i należy to raczej
potraktować jako wyraz uznania.

Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2016

93

Centrum Kultury śląskiej składa serdeczne podziękowanie Hotelowi "Opera" za
współpracę przy organizacji koncertu i udzielenie gościny muzykom.

Od lewej: Arkadiusz Skolik, Ed Cherry, dyrektor Stanisaw Zając i Adam Kowalewski

Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2016

CEKUS Dance Foto – warsztaty

94

4.11

W piątek 4 listopada odbyły się trzecie już w tym roku warsztaty fotograficzne
zorganizowane przez wramach.pl i Fotozakupy.pl w piątek 4 listopada 2016 r. Tym
razem kursanci fotografowali tancerki.
Zdjęcia odbywały się nie tylko w dużych salach na parterze i w kaplicy, ale także w nie
oddanej do użytku sali basztowej. Dla fotografów tańczyły dziewczęta ze Studio Tańca
MK oraz TESS Zespół Tańca Nowoczesnego do choreografii przygotowanej przez
Marzenę Kobryń i Agatę Słowińską. Sesję fotograficzną poprzedziły wykłady. Warsztaty
prowadzili Krzysztof Kadis i Cezary Korsieko.

W ramach uczestnictwa w warsztatach istniała możliwość testowania sprzętu,
wypożyczenia obiektywów TAMRON, oceny kolorystycznej zdjęć na profesjonalnych
monitorach graficznych marki EIZO oraz wydrukowania powstałych prac na drukarkach
marki EPSON. Prowadzący zaprezentowali również techniki używania studyjnych lamp
błyskowych marki FOMEI.
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Wizyta Powiatowej Reprezentacji
Młodziezy
23.11
W środę 23 listopada 2016 r. w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim gościła
Powiatowa Reprezentacja Młodzieży z udziałem uczniów i nauczycieli z I LO im. Stefanii
Sempołowskiej, Wieloprofilowego Zespołu Szkół, Zespołu Szkół ArtystycznoProjektowych, Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących oraz Zespołu
Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z Tarnowskich Gór, a także z Zespołu Szkół
Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie. Wizyta odbyła się w ramach spotkania
z kulturą, zaplanowanego w programie pracy PRM na rok 2016/2017.
Uczniowie zostali oprowadzeni po pałacu przez pracowników Działu Programowego:
Arkadiusza Kuzio-Podruckiego oraz Janusza Szwajnocha. Arkadiusz Kuzio-Podrucki
opowiedział o historii pałacu i jego fundatorów, a Janusz Szwajnoch zapoznał z wystawą
„Warstwy mroku” Leszka Mądzika.

Janusz Szwajnoch z młodzieżą – jako były nauczyciel wie, jak z nią rozmawiać!
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28.11

P

ropozycja współorganizacji koncertu w ramach Międzynarodowego Festiwalu
im. G.G. Gorczyckiego została nam przedłożona dość niespodziewanie, już poza
planem kończącego się roku, wymagała zatem pewnej mobilizacji ze strony
pracowników Centrum. Ale sobotni (3 grudnia) koncert okazał się bardzo udany.
„Koncertujące arie barokowe” w wykonaniu śpiewaka Jarosława Kitali (baryton) oraz
klawesynistki Hanny Balcerzak wzbudziły duże zainteresowanie i publiczność stawiła się
licznie. Witając gości dyrektor Stanisław Zając mocno podkreślił to, że wiele ciekawych
rzeczy dzieje się w małych miejscowościach. Warto nadmienić, że odbywający się już po
raz jedenasty Festiwal Gorczyckiego miał w programie także koncerty w dużych salach
koncertowych, np. NOSPR. Tym bardziej cieszy więc, że Centrum mogło przyłączyć się do
tej wielkiej muzycznej uczty.
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„Gmina Świerklaniec staje się centrum muzyki”– skonkludował dyrektor, mając na
uwadze i to, że również w Pałacu Kawalera miało miejsce muzyczne wydarzenie w
ramach tego festiwalu (w którym zresztą pracownicy Centrum uczestniczyli.)
Wspólny koncert Hanny Balcerzak oraz Jarosława Kitali (dyrektor artystyczny Festiwalu)
był koncertem wyjątkowym, stojącym – jak objaśnił pan Kitala – w sprzeczności z
konwencją koncertu z udziałem fortepianu. Klawesyn jest bowiem w ostatnich latach
wykorzystywany
głównie
jako
instrument wirtuozowski. W tym
przypadku jego brzmienie zostało
połączone z ariami barokowymi, ale
także z kompozycjami Tadeusza Bairda,
który tworzył muzykę współczesną. Na
koncercie w Centrum zaprezentowane
były dwa jego utwory do sonetów
Wiliama Szekspira (Sonet 23 i 91).
Repertuar przedstawiony przez artystów
składał się z kompozycji aż dziesięciu
twórców: Monteverdiego, Rameau,
Lully’ego,
Purcella,
Podbielskiego,
Goldberga, Bacha, Haendla, Mozarta
oraz
wspomnianego
Bairda.
Ta
wielokulturowość
–
muzyczna
i
narodowa,
aspekt
doskonale
korespondujący z wielokulturowością
Śląska, o której wspomniał na początku
dyr. Zając - pozwoliła gościom koncertu
poznać różne style pieśni barokowych.
Piękny baryton Jarosława Kitali wraz z maestrią wykonania trudnych i skomplikowanych
pieśni (znakomitym przykładem aria „Sorge infausta” z opery „Orlando”) zachwyciły
publiczność, podobnie jak wirtuozeria Hanny Balcerzak, która wykonała kilka utworów
solo. Współpraca Centrum z Międzynarodowym Festiwalem im. G.G. Gorczyckiego
będzie kontynuowana w kolejnych latach.
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3.12
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romocja najnowszego kalendarza „Twórcy Kultury Śląskiej”, która miała miejsce
9 grudnia 2016 r., w Centrum Kultury Śląskiej, odbyła się w nowej formule. Tym
razem nie towarzyszyła jej bowiem wystawa, a i sama ceremonia promocji
wyglądała nieco inaczej.
Z bohaterów tegorocznej edycji w Centrum pojawili się: fotografik Bartek Barczyk,
gitarzystka Kinga Głyk, prof. Roman Kalarus, wokalistka jazzowa Beata Przybytek,
operator filmowy Adam Sikora oraz dramatopisarz Ingmar Villqist. Wielkimi nieobecnymi
byli: reżyser Kazimierz Kutz, aktor Franciszek Pieczka (obaj usprawiedliwieni przez swój
wiek), architekt Tomasz Konior, literaturoznawca Zbigniew Kadłubek, skrzypek Arkadiusz
Kubica oraz pisarka Weronika Murek.

Od lewej: Marek Wesołowski, Krzysztof Miller, dyr. Stanisław Zając, Ingmar Villqist,
Bartłomiej Barczyk, Adam Sikora, Kinga Głyk, Roman Kalarus, Beata Przybytek
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Na widowni zasiedli portretowani w ubiegłych latach: prof. Jan Szmatloch, prof. Werner
Lubos, Wojciech Myrczek, Anna Osadnik oraz Ewa Parma. W gronie gości znaleźli się
także radna Sejmiku Śląskiego oraz przewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku Śląskiego
Lucyna Ekkert, sekretarz Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Aleksandra Król-Skowron,
sponsorzy Anna i Zbigniew Urbańscy, a także liczni sympatycy Centrum oraz osoby
pragnące spotkać się z twórcami kultury i przy okazji wysłuchać koncertu w wykonaniu
Beaty Przybytek.

Bo jak powiedział na wstępie dyrektor Stanisław Zając: główną ideą projektu „Twórcy
Kultury Śląskiej” są spotkania, możliwość bezpośredniej rozmowy z postaciami
zasłużonymi dla śląskiej kultury. Dyrektor podziękował także sponsorom za wsparcie tej
inicjatywy oraz organizacji samej imprezy promocyjnej: Urzędowi Marszałkowskiemu w
Katowicach za sfinansowanie druku kalendarza, firmie SERIX, INTERGAZ oraz państwu
Annie i Zbigniewowi Urbańskim z Bruku Śląskiego za pomoc finansową. Ze swej strony
Krzysztof Miller, współautor kalendarza, podkreślił, że celem TKŚ jest uzmysłowienie
ludziom, iż kultura śląska nie jest li tylko kulturą ludyczną i że w naszym regionie mamy
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wielu wybitnych twórców, znanych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Marek
Wesołowski, drugi z autorów zdjęć, podziękował osobom portretowanym za to, że
pozwoliły uchylić rąbka tajemnicy i wniknąć w ich wewnętrzny świat. – Myśmy te
portrety nazwali subiektywnymi, bo to jest nasze rozumienie tych postaci – dodał
Krzysztof Miller.

Krzysztof Miller i Marek Wesołowski
W dalszym ciągu wieczoru prezentacja bohaterów kalendarza przeplatała się z występem
Beaty Przybytek, której na fortepianie akompaniował Tomasz Kałwak. Beata Przybytek
jest znakomitą wokalistką jazzową, kompozytorką, laureatką w 2013 r. prestiżowej
nagrody
muzycznej
Programu III Polskiego
Radia "Mateusz”. Tomasz
Kałwak to wysoko ceniony
kompozytor,
aranżer,
instrumentalista
oraz
producent muzyczny. Na
program recitalu złożyły się
utwory z albumu Przybytek
„I’m Gonna Rock You”, ale
na wstępie piosenkarka
zaprezentowała po raz
pierwszy publicznie kompozycję z nadchodzącej płyty „You Can Come To Me”.
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W czasie prezentacji Twórców Kultury Śląskiej osoby obecne na promocji proszone były o
wypowiedź oraz odpowiedzi na pytania zadawane przez dyrektora Zająca. Wiele z nich –
prof. Roman Kalarus, Kinga Głyk, Beata Przybytek – nie chciało mówić o sobie, woląc, aby
robiła to za nich ich sztuka. Prof. Kalarus musiał jednak wyjaśnić swój specyficzny
stosunek do komputera, który „kocha, ale nie umie się nim posługiwać”. Jak
powszechnie wiadomo, profesor umie za to świetnie grać bluesa, toteż ku swojemu
zaskoczeniu został poproszony o wykonanie jakiejś piosenki. Zabawny śląski kawałek
znakomicie rozluźnił nieco podniosłą z początku atmosferę.

Roman Kalarus i Bartek Barczyk, poniżej Kinga Głyk
Bartek Barczyk nie ukrywał, jak
bardzo
jest
poruszony
trafieniem do kalendarza z tak
wybitnymi osobistościami, jak
Franciszek Pieczka. Podziękował
za piękne zdjęcie, które świetnie
pokazuje, w którym miejscu
artystycznej drogi się znajduje
(na portrecie Krzysztofa Millera
młody
fotograf
leży
na
oryginalnej
pałacowej
posadzce). Barczyk powiedział
też, że w jego pracy najważniejsze dla niego jest spotykanie się z ludźmi. Podobną
wdzięczność za zaproszenie do kalendarza wyraziła niezwykle skromna Kinga Głyk,
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podkreślając to, że ze względu na swój młody wiek (nie skończyła jeszcze dwudziestu lat)
pierwszy raz przemawia publicznie.
Ingmar Villqist został zaskoczony przez dyrektora Zająca pytaniem o swój wewnętrzny
spokój i o to, czy się nigdy nie denerwuje (odpowiedź brzmiała – nie). A potem
skomentował swoje zdjęcie autorstwa Marka Wesołowskiego, że jest ono jak dyscyplina
sztuki, którą się zajmuje, czyli teatr. Następnie odniósł się do kolejnego, tym razem
poważniejszego pytania o to, jaki jest dzisiejszy Chorzów (z którego Villqist pochodzi i w
którym mieszka) i sam Śląsk. – Zawsze jak pojawia się temat Śląska, to jest to temat, przy
którym żarty się kończą. Bardzo się identyfikuję ze Śląskiem, ze swoją dzielnicą. W
naszych debatach pozostawiliśmy za sobą wątki rozliczeniowe z przeszłością, co znaczy
być Ślązakiem, na rzecz rozpoczęcia procesu tworzenia rzeczywistości, nas samych. To
bardzo ważne wyzwanie. Staramy się dyskutować o Śląsku i doszukiwać źródeł
tożsamości, dając odpór temu, co sprawia przykrość i jest niesprawiedliwe – powiedział
dramatopisarz, dodając, że bardzo żałuje nieobecności na promocji prof. Kadłubka. Za tę
swoją wypowiedź otrzymał wielkie brawa.
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Wywołany "do odpowiedzi" Adam Sikora zażartował, że wolałby zaśpiewać niż mówić.
Prowadzona przez Krzysztofa Millera rozmowa tyczyła się głównie najpiękniejszego
dzieła operatora, filmu „Angelus”, ale także zaszczytu bycia w kalendarzu, choć – jak
wyznał Sikora – sesja fotograficzna była niezwykle męcząca.
Odsłona dwóch ostatnich kartek kalendarza stała się najbardziej przejmującym punktem
tego wieczoru. Ich bohaterowie, Kazimierz Kutz i Franciszek Pieczka, nie mieszkają
wprawdzie na Śląsku od lat, ale są z tym naszym Śląskiem zrośnięci na zawsze. Ze
względu na podeszły wiek obu twórców zdjęcia były wykonane przez Krzysztofa Millera
w Warszawie. Jak wyjawił dyrektor Stanisław Zając, te sesje były dla niego tak niebywale
wzruszającym przeżyciem, że cały czas jest przy nich myślami. Wizyta u słynnego
reżysera wypadła akurat w dniu ogłoszenia śmierci Andrzeja Wajdy. „Dobrze, że nas
fotografujecie, bo my umieramy” – powiedział Kutz. Krzysztof Miller wyjaśnił, skąd wziął
się pomysł na bardzo „rozedrgane” zdjęcie Kutza, który na dodatek pokazuje język. –
Długo szukałem sposobu na sfotografowanie tej postaci, z którą się nie zgadzam, ale
chylę czoła przed jej dorobkiem. I taka właśnie forma najlepiej oddaje jej złożoną
osobowość.
I wreszcie Franciszek Pieczka, przytulony do drzewa, z przejmującym spojrzeniem
człowieka, którego życie powoli dopełnia
się. Uzyskać zgodę na to zdjęcie nie było
łatwo – pomogła interwencja Kazimierza
Kutza. Z tej wizyty Miller przywiózł nie tylko
fotografię, ale także wypowiedź aktora
skierowaną bezpośrednio do uczestników
promocji kalendarza: -– Czuję się
zaszczycony, że mogę brać udział w tym
przedsięwzięciu,
wernisażu
„Twórców
Kultury Śląskiej”. A jednocześnie zdaję sobie
sprawę, że czas poczynił taką destrukcję w
tym żesz obliczu, że to zdjęcie będzie frapujące, jeżeli chodzi o mijający czas, który się
wyrył w tej mojej twarzy. I tak jak już powiedziałem, cieszę się bardzo, dlatego że duszą i
sercem związany jestem ze Śląskiem. Nawet gdybym jeszcze następne 60 lat żył poza
Śląskiem, to zawsze jako Ślązak umrę.
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Było o czym rozmawiać przy poczęstunku, i jak stało się to już dobrym zwyczajem tej
imprezy, można było uzyskać autograf bohaterów i autorów kalendarza. Spotkamy się z
nimi za rok, ale tym razem na promocji publikacji podsumowującej wszystkie cztery
edycje.

Autograf daje Kinga Głyk

W miłej pogawędce (od lewej): prof. Werner Lubos, Krzysztof Miller, Adam Sikora

Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2016

107

Szlachetna paczka

O

d końca listopada w Centrum odbywała się akcja „Szlachetna paczka”,
zainicjowana i nadzorowana przez Roberta Piontka. Beneficjentką darów była
47-letnia pani Renata, matka wychowująca trójkę dzieci: Wiktorię (12 lat),
Wiktora (9 lat) oraz niepełnosprawnego Krzysia (4 lata). Efekt przeszedł najśmielsze
oczekiwania – brawa dla wszystkich darczyńców oraz dla Roberta, który mocno
przyczynil się do sukcesu akcji!

Robert Piontek i jego dary
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godnie z tradycją, w grudniu zrealizowaliśmy wideoklip z Cekusiową kolędą. Słowa
napisała Ewa Parma do słów popularnej kolędy „Dzisiaj w Betlejem”, film nakręcił
Jacek Grysko. Przy śpiewie do muzyki z taśmy wspomagaliśmy się pomocą
profesjonalnego fagocisty. Kostiumy historyczne wypożyczylismy od Stowarzyszenia
Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

Od lewej stoją: Janusz Szwajnoch, Arkadiusz kuzio-Podrucki, dyr. Stanisław Zając, Robert
Piontek, Jan Hahn/ od lewej siedzą: Anna Majsterkiewicz, Renata Głuszek, Katarzyna
Moron, Barbara Bereska
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Dzisiaj w pałacu
Dzisiaj w pałacu, dzisiaj w pałacu wesoła nowina
Że na Wiliję, że na Wiliję zaprasza hrabina
Goście już w sieni, karp się rumieni
Gwiazdka już mruga, noc będzie długa,
Wszyscy się zbierają, za stołem siadają
Cuda, cuda się zdarzają!

Hrabina Laura, hrabina Laura dzieli dania migiem
A kto ich nie zje, a kto ich nie zje ten dostanie figę
Goście już siedzą, makówki jedzą
Stach wylał barszczyk, hrabia brew marszczy
Prezenty czekają, anioły fruwają
Cuda, cuda wyprawiają!

A po wieczerzy, a po wieczerzy czas złożyć życzenia
Niechaj się w Gwiazdkę, niechaj się w Gwiazdkę
każdy dzień zamienia
Anioł radości niech się rozgości
Złość każda zniknie, przyjaźń zakwitnie
Muzykanci grają, goście przybywają
Cekusiowi wszyscy przają!

Tekst: Ewa Parma
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ównie dobrą tradycją, jak Cekusiowa kolęda, jest Cekusiowa Wigilia.
W przeddzień prawdziwej Wigilii zebraliśmy się przy stole zastawionym
świątecznymi daniami, przyniesionymi przez każdego z biesiadujących, aby
powspominać sobie miniony rok i życzyć wszystkiego najlepszego na następny, już
jubileuszowy. Czego sobie życzyliśmy? Aby był równie dobry jak 2016, i pewnie każdy w
duchu pomyślał, żeby nie przyniósł żadnych wstrząsów – to w związku z upływem
pierwszych pięciu lat działalności Centrum. Była to także trochę smutna Wigilia,
ponieważ po raz ostatni w charakterze pracownika uczestniczył w niej pan Jan Hahn.
W Wigilii 2016 r. uczestniczyli: dyrektor Stanisław Zając, Barbara Bereska, Jakub Dobrek,
Renata Głuszek, Jan Hahn, Arkadiussz Kuzio-Podrucki, Katarzyna Moron, Robert Piontek,
Janusz Szwajnoch; stażyści – Anna Majsterkiewicz, Marcin Krzemiński (2015 r.) i Roman
Wolniszewski oraz Jan Mądrzejewski.
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To był rok!

Z

dniem 31 grudnia Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim kończy czwarty już
rok swojej działalności. W naszej ocenie był to rok bardzo dobry, nie tylko ze
względu na ciekawe i udane imprezy, ale także ze względu na pojawienie się w
naszym programie nowych projektów, które zostaną wpisane w nasz program na stałe.
A oto czym żyliśmy w mijającym roku. Rozpoczęliśmy go wielką i – co ważne –
premierową wystawą Leszka Szurkowskiego i Ryszarda Tabaki „Incidental & Accidental.
Między Determinacją a Przypadkiem". Kończymy bardzo prestiżową, retrospektywną
wystawą Leszka Mądzika „Warstwy mroku”. Ogromne zainteresowanie wzbudziło
„Simulacrum?” Ireneusza Walczaka (cykl „Wiosenne ASPiracje”), któremu towarzyszył
wykład dr Anny Chromik oraz lekcje uczniów z II LO im. Staszica, prowadzone przez
dyrektora Kazimierza Sporonia. W sumie zaprezentowaliśmy 12 ekspozycji –
artystycznych (poza wyżej wymienionymi były to: „10 wizji Raju”, „10 x 10 x 10”, „Spasi i
sochrani – Zbaw i zachowaj”, „Otwarte rozdziały”, „By the way”) oraz edukacyjnych
(„Świat europejskich orderów”, „Kościoły drewniane Górnego Śląska”, „Górny Śląsk –
piłka i polityka”, „Splendor odzyskany”). Wernisażom wtórowały zwykle koncerty – tu
możemy pochwalić się występem Kwartetu Śląskiego, ponadto zagrali lub zaśpiewali
m.in. chór prawosławny OKTOICH, Kinga Głyk, Hanna Balcerzak, Jolanta Literska, Beata
Przybytek. Odbyły się trzy samodzielne koncerty: „Oscillate” - w ramach tradycyjnego
„Tłustego czwartku z bluesem”, „Cherry, Kowalewski, Skolik Special Trio” oraz
„Koncertujące arie barokowe” z udziałem Jarosława Kitali (baryton) i Hanny Balcerzak
(klawesyn) – to był nasz debiut w roli współorganizatora Międzynarodowego Festiwalu
im. G.G. Gorczyckiego, a zarazem nowość w programie, która będzie kontynuowana w
kolejnych latach.
Wielkim sukcesem okazał się III Rajd rowerowy „Śladami górnośląskiej szlachty” tradycyjny element „Szlacheckiego weekendu”. Kupony rajdowe rozeszły się w ciągu
tygodnia, a w rajdzie uczestniczyły aż 153 osoby (frekwencyjny rekord w tego typu
imprezie). To, co nam sprawiło szczególną radość, to duże zaangażowanie społeczności
Nakła Śląskiego, które ufundowało atrakcyjne gadżety na loterię fantową – bardzo
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serdecznie za to dziękujemy! Przy okazji „Szlacheckiego weekendu” wydaliśmy publikację
„Śląska szlachta. Między Śląskiem a Europą”, podsumowującą dotychczasowe edycje tej
cyklicznej imprezy. Jest jeszcze do kupienia – zapraszamy!
Tegoroczna edycja kalendarza „Twórcy Kultury Śląskiej” dała nam równie duży powód do
zadowolenia. Wprawdzie nie było w tym roku wystawy, ale za to do zdjęć zgodzili się
pozować reżyser Kazimierz Kutz oraz aktor Franciszek Pieczka, co ukoronowało nasze
kilkuletnie starania. Zgoda obydwu wybitnych postaci kultury dobitnie świadczy o tym,
że kalendarz TKŚ ma już swoją renomę, a o dużym zainteresowaniu nim świadczy to, że
choć ukazał się dość późno, bo na początku grudnia, nakład został już praktycznie
wyczerpany.
We wrześniu w Centrum odbyła się impreza, która, podobnie jak koncerty w ramach
Festiwalu Gorczyckiego, będzie kontynuowana. Mowa o I Ogólnopolskich Warsztatach
Stylu Zabrzańskiej Szkoły Suzuki z udziałem dzieci i młodzieży uczącej się gry na
skrzypcach (do tej decyzji przyczyniły się doskonałe warunki do przeprowadzenia takich
warsztatów w pałacu w Nakle Śląskim). To wydarzenie zainicjowało powstanie projektu
organizacji w Centrum cyklicznych koncertów muzyki dawnej.
Równie wysokie oceny zyskuje możliwość odbywania w Centrum konferencji naukowych.
W 2016 r. po raz drugi spotkali się u nas członkowie Komisji Historycznoliterackej PAN
Oddział w Katowicach, Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ oraz Zakładu Teorii i
Historii INoKiSI UŚ, a w przyszłym roku konferencji naukowych będzie znacznie więcej.
Innym ważnym wydarzeniem było włączenie się Centrum w Metropolitalne Święto
Rodziny i zorganizowanie warsztatów plastycznych „Pozdrowienia od aniołów” oraz
promującego rodzinę zastępczą spotkania „Na rodzinną nutę”. Warto jeszcze
wspomnieć, że we wnętrzach pałacu oraz w plenerze miały miejsce cykliczne warsztaty
fotograficzne Fotozakupów.pl.
Mnogość i ranga tych wydarzeń sprawiły, że wiele o nas mówiono i pisano w telewizji,
radiu oraz prasie. Gościliśmy m.in. ekipę TVP Katowice, która przy okazji promocji
wystawy „Warstwy mroku” przygotowała specjalny materiał o Centrum Kultury Śląskiej,
pokazany później w TVP Wrocław, promowała nas TVP Kultura. Pisał o nas Dziennik
Zachodni i Gazeta Wyborcza, pojawialiśmy się w Radiu Katowice i Radiu Piekary.
Rezultatem tego jest wysoka frekwencja na naszych koncertach i wernisażach. Realizacja
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ambitnego programu nie byłaby możliwa bez życzliwości i pomocy finansowej naszych
sponsorów, którzy nie tylko docenili wysoki poziom artystyczny wystaw i koncertów, ale
także uznali Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim za markę godną wsparcia.
Niektórzy z nich robią to zresztą nie pierwszy raz. W tym miejscu pragniemy za to
serdecznie podziękować:






panu Eugeniuszowi Orłowskiemu z firmy O&S Computer Soft
panu Waldemarowi Kitali z Drukarni SERIX-BIS
panu Zygmuntowi Trąbie z INTERGAZU
państwu Annie i Zbigniewowi Urbańskim z firmy BRUK ŚLĄSKI
panu Radosławowi Ledzie z firmy „L&L”

oraz następującym instytucjom:
Urząd Marszałkowski województwa śląskiego, Przymierze Śląskie, Pałac w Rybnej, ZS CKR
w Nakle Śląskim, Hotel „Opera” w Tarnowskich Górach, Pizzeria-Restauracja „Pod
Bocianem” w Chorzowie, Ogród Śląski w Świerklańcu, Bi-Med w Tarnowskich Górach
Dziękujemy przede wszystkim artystom, którzy zgodzili się
wystąpić na koncertach lub wernisażach.
Wyrażam głęboką nadzieję, że przyszły rok będzie nie mniej
efektowny, a może nawet ciekawszy z racji nowych, przede
wszystkim muzycznych punktów programu. W chwili
obecnej mamy już ramowy plan imprez, ale jest on
nieustannie wzbogacany o nowe projekty, ponieważ do
Centrum co rusz zgłaszają się nowi artyści i nowe
instytucje, nawiązujemy nowe, bardzo owocne w pomysły
przyjaźnie i kontakty. Ufamy głęboko, że CKŚ z wolna może
pretendować do miejsca w gronie jednej z chlub Powiatu
Tarnogórskiego.
Dyrektor Stanisław Zając

Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2016

116

Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2016

117

