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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 

Janusz Szwajnoch –  specjalista ds promocji i marketingu 

Magdalena Zaton – koordynator wystaw, projektów i promocji 

 

Dział Administracyjno-Kadrowy 

Katarzyna Moron – specjalista ds ds organizacyjno-kadrowych 

Robert Piontek – specjalista ds. administracyjno-gospodarczych 

Barbara Bereska – usługi porządkowe 

W 2017 r. nastąpiła istotna zmiana w strukturze promocji – obowiązki fotografa oraz 

grafika podjęła, w ramach ½ etatu, Magdalena Zaton. 

 

Stażyści PUP: 

Anna Majsterkiewicz – do 17 kwietnia 

Aleksandra Markowska – od 7 sierpnia 

Sylwia Sowińska – od 2 października 
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I rząd od lewej: Renata Głuszek, Barbara Bereska, Katarszyna Moron 
II od lewej: Aleksandra Markowska, Magdalena Zaton 
III od lewej: dyr. Stanisław Zając, Adam Snopek (gościnnie), Janusz Szwajnoch 
IV od lewej: Robert Piontek, Arkadiusz Kuzi-Podrucki 
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FORMA. Człowiek. Transformacja. Sztuka. 
Reakcja – przygotowania 

 
ierwsze tygodnie stycznia upłynęły pod znakiem przygotowań do wielkiej 

wystawy „FORMA. Człowiek. Transformacja. Sztuka. Reakcja”. Wystawa była 

zrealizowana w ramach X edycji podyplomowych studiów z Historii Sztuki na 

Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pod kierownictwem 

dr hab. Irmy Koziny. Wybór pałacu w Nakle Śląskim nie był przypadkowy. Zaproponowali 

go „studenci” z Tarnowskich Gór: Teresa Staszewska, Paweł Zaremba, Marek 

Panuś, Magdalena Kapela oraz Grzegorz Wilk, którzy kierowali się chęcią promocji 

pałacu oraz Tarnowskich Gór. 

 

 
 

Fot. Magdalena Zaton 

P 
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FORMA. Człowiek. Transformacja. Sztuka. 
Reakcja – wernisaz                 15.01 

 
ernisaż wystawy „FORMA. Człowiek. Transformacja. Sztuka. Reakcja” odbył 
się w niedzielę 15 stycznia przy bardzo dużej liczbie gości, którzy mogli 
obejrzeć prace aż 24 artystów różnych pokoleń i różnych środowisk 

artystycznych, w tym katowickiego, krakowskiego i wrocławskiego. (Plastycy są 
wychowankami m.in. Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach i Krakowie oraz Uniwersytetu Artystycznego w 
Poznaniu.) 
 

 
 
Nadzorujący artystów kuratorzy (w liczbie 18) postawili sobie za cel zaprezentowanie 
potencjału i różnorodności tkwiącej w sztuce współczesnej, co zostało na tej ogromnej, 
zajmującej aż 6 sal parteru i I piętra pałacu, wystawie uwidocznione bardzo wyraźnie. Jak 
napisano w folderze wystawy „Głównym wątkiem „FORMY...” jest Człowiek i różnorodność 

W 



Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2017 7 

 

 

obszarów, w których się porusza. Taki zamysł wynika w głównej mierze ze zderzenia 
odmiennych charakterów i obszarów zawodowych słuchaczy studiów. (…) W efekcie 
powstała mozaika, która pozwala szeroko spojrzeć na to, co dzieje się we współczesnej 
sztuce Śląska i Małopolski”. 
 

 
 
 
Witając gości, dyrektor Stanisław 
Zając podkreślił bardzo ważny 
aspekt ekspozycji – szeroki zakres 
działań związanych z jej 
przygotowaniem oraz promocją 
stał się cenną praktyką, która 
doskonale przygotowała jej 
uczestników do pracy w kulturze. 
Ze swej strony dr Irma Kozina 
podziękowała Centrum Kultury 
Śląskiej za dużą otwartość na 
śmiałe i odważne propozycje.  
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W części artystycznej wystąpił duet jazzowy Aleksandra Leśniewicz (wokal) i Wojciech 
Świerczyna (gitara). 
 

 
 
Obszerny zakres wystawy i duża różnorodność prac sprawiły, że goście wernisażu bardzo 
długo przechadzali 
się po salach 
pałacu, studiując 
uważnie pokazane 
w nich dzieła. 
Warto nadmienić, 
że i sam pałac 
wywarł wielkie 
wrażenie na 
przybyszach z 
Krakowa, którzy 
odwiedzili Centrum 
po raz pierwszy. 
Rozmowy o sztuce 
toczyły się bardzo 
długo…      
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  Fot. Magdalena Zaton 
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Salonik hrabiego – zmiana ekspozycji 

 

od koniec stycznia w "Saloniku hrabiego" pojawiły się nowe zabytkowe meble – 
dawna własność Wojciecha Weissa, którą przekazała Centrum w depozyt bardzo 
zaprzyjaźniona z nami wnuczka malarza, pani Renata Weiss. Meble – sofa, fotele, 

stolik, sekretarzyk, a później także fortepian, na którym osobiście grał malarz – pochodzą 
z dworku Weissa w Kalwarii Zebrzydowskiej. Trochę liczyliśmy na to, że instrument da się 
odrestaurować i będzie na nim można grać, ale niestety, nie udało się przywrócić go do 
użytku. 

 

 

 
 
Fot. Magdalena Zaton 
 

P 
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Blisko nas – przygotowania 

 

iewsza wystawa fotograficzna w nowym roku była poświęcona społeczności 

żydowskiej, którą na zdjęciach pokazujących jej życie codzienne i towarzyskie 

uwiecznił Arkadiusz Ławrywianiec.  

 

 

Arkadiusz Ławrywianiec przygotowuje swoją wystawę. 

 

 

Fot. Renata Głuszek 

P 
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Blisko nas – wernisaz             19.01 

 
 

ardzo pięknym wieczorem, 19 stycznia 2017 r., została zainaugurowana 
wystawa fotografii Arkadiusza Ławrywiańca „Bisko nas”, której bohaterem jest 
społeczność żydowska Katowic. Dzień był szczególny dla autora wystawy także i 

dlatego, że Arkadiusz Ławrywianiec obchodził 50. urodziny – pierwszy taki wernisaż w 
jego życiu, jak zażartował.  
 
Dla Centrum było to drugie dopiero w tym roku, ale równie udane jak poprzednio 
(Wystawa Forma...”) otwarcie ekspozycji, które odbyło się przy bardzo dużej frekwencji. 
Wśród przybyłych znalazła się przewodnicząca Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Żydów z Katowic pani Eżbieta Fajerman oraz skarbnik TSK, pani Helena Grzebień. Nie da 
się ukryć, że atrakcyjność imprezy bardzo podniósł towarzyszący jej koncert tria 
klezmerskiego z Krakowa Di Galitzyaner Klezmorim. 
 

 

B 
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Zdjęcia przedstawione na wystawie to dokumentalna opowieść o życiu codziennym 
społeczności żydowskiej skupionej wokół Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach. 
Fotografie powstawały od 2010 roku w trakcie przygotowań oraz samych świąt 
żydowskich (sukot, chanuka, purim), ale również podczas obrzędu obrzezania, 
wykupienia pierworodnego syna czy też spotkania emerytów i rencistów.  
 

 
 
 
Na wystawie pokazany jest tylko skromny wycinek tej dokumentacji – zaledwie 20 zdjęć, 
ale całość (350 fotografii) można obejrzeć na filmie wyświetlanym w jednej z sal 
ekspozycyjnej. A wszystko zaczęło się w 2009 r. – jak wyjaśnił w czasie otwarcia 
Ławrywianiec – od Lelowa, miejsca pielgrzymek ortodoksyjnych chasydów z całego 
świata, którzy raz w roku przybywają tam w celu upamiętnienia śmierci cadyka Dawida 
Bidermana. Zrobione tam zdjęcia do cyklu „Chasydzi z Lelowa”, pokazujące tyko skromny 
wycinek obyczajowości związanej z tą religią, zainspirowały fotografa do poważniejszego 
zajęcia się tym tematem.  
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Dzięki przyjaźni z członkami Gminy 
Żydowskiej w Katowicach fotografowi 
udało się częściowo wniknąć w ten 
bardzo hermetyczny świat i pokazać 
go także od wewnątrz: ten 
obrzędowo-ceremonialny i ten 
prywatny. Każde zdjęcie z wystawy ma 
swoją historię, są na nich pokazani np. 
studenci medycyny z Izraela. – Są to 
na pozór zwykli ludzie, ale moje 
zdjęcia zawierają spory ładunek 

wiedzy socjologicznej, która może okazać się bardzo przydatna za kilka, kilkanaście lat – 
powiedział Ławrywianiec. A dlaczego taki, a nie inny tytuł – Bisko nas? – Bo oni są wśród 
nas, choć tego nie zauważamy – wyjaśnił fotograf. 
 

 
 
W czasie oficjalnego otwarcia głos zabrała pani Eżbieta Fajerman, witając zebranych 
tradycyjną formułą: „Szalom alechem” – „Pokój z wami!”. Pani Fajerman opowiedziała w 
kilku słowach o działalności TSKŻ, zachęcając zebranych do odwiedzania siedziby tej 
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instytucji celem bliższego poznawania kultury żydowskiej. – Zawsze zostaniecie 
poczęstowani kawą i ciastkiem z dziurką! – powiedziała. A skoro o kulinariach mowa, 
zdradziła także, co znalazło się na stole dla poczęstunku gości: maca z Izraela, tradycyjne 
ciastka korzenne oraz kilka tradycyjnych sałatek warzywnych. 
 
 

 
 
 
Rozmowy przy stole poprzedziła jednak wspaniała uczta duchowa – znakomity koncert 
tria Di Galitzyaner Klezmorim, w którym występują Mariola Śpiewak (klarnet), Grzegorz 
Śpiewak (akordeon) oraz Rafał Seweryniak (kontrabas). W programie utwory tradycyjne 
(np. weselne) oraz własne kompozycje, a także przemieszanie klimatów typowo 
żydowskich z bardziej swojskim brzmieniem w postaci motywów... chopinowskich. 
Warto wiedzieć, że Di Galitzyaner Klezmorim otrzymał I nagrodę w I Ogólnopolskim 
Konkursie Chopinowskim na wszystkie instrumenty z wyjątkiem fortepianu "Chopin 
Open". Pełne wigoru kawałki z dominacją akordeonu przeplatały się z bardziej rzewnymi, 
z niezwykle finezyjną grą na klarnecie, a całości pięknie wtórował kontrabas. 
Niesamowita wirtuozeria każdego z muzyków, nic więc dziwnego, że były aż dwa bisy, a 
wszystkie płyty zespołu rozeszły się w mig!   
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Otwarcie tej piętnastej już – co podkreślił witając gości dyrektor Stanisław Zając – 
wystawy fotograficznej (nie licząc Twórców Kultury Śląskiej) będzie na pewno pamiętane 
bardzo długo! Ze względu na bardzo duże zainteresowanie ekspozycja została 
przedłużona do 26 lutego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia: Magdalena Zaton 
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Pod znakiem rock'n'rolla         9.02 

 
gniście i wesoło tańcowano na kolejnym balu kostiumowym Domów Pomocy 
Społecznej, który odbył się w Centrum Kultury Śląskiej już po raz czwarty. 
Impreza miała miejsce 9 lutego 2017 r., a obowiązujący strój musiał 

nawiązywać do złotej epoki rock'n'rolla i ery hipisowskiej.  
 
Wśród gości pojawili się pani Lucyna Ekkert – radna Województwa Śląskiego, pan Marek 
Cyl - wójt gminy Świerklaniec oraz proboszcz parafii w Nakle Śląskim ksiądz Eugeniusz 
Bill. O oprawę muzyczną zadbał didżej Marcin. Tańce rozpoczął - jakże by inaczej! - 
klasyczny rock'n'roll, a potem już wywijał jak kto umiał i nawet najmniej sprawni 
tancerze dali się porwać szybkim rytmom.  
 
 

 
 
Pracownicy Centrum musieli tradycyjnie także przebrać się i zatańcować. Nie da się 
ukryć, że "rokendrol" jest znacznie łatwiejszy od ubiegłorocznego charlestona! 

O 
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Od lewej: Robert Piontek, Katarzyna Moron, dyr. Stanisław Zając, Barbara Bereska 
 

 
Fot. Jacek Grysko 
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Znalezione w torfowiskach          15.02 

 
 tym, jak fascynującą sprawą może stać się grzebanie w na pozór zwykłym 
torfowisku, pokazała ekspozycja „Odczytano z torfowisk. Początki i sposoby 
pozyskiwania metali na terenie tarnogórskiego obszaru kruszconośnego”, 

otwarta 15 lutego 2017 r., a przygotowana przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Tarnogórskiej.  
 
 
Na wystawie znalazło się 16 plansz informacyjnych oraz 3 gabloty. Prezentującą się 
niezwykle elegancko, a co najważniejsze - bardzo przystępnie opracowaną wystawę 
przygotował Leszek Chróst, z zawodu biolog specjalizujący się w ochronie powierzchni 
ziemi, obecnie właściciel Pracowni Badań, pomiarów i ekspertyz ekologicznych 
EKOPOMIAR. 
 
 

 

O 
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Na pozór mało ciekawe da laika obiekty i informacje tej ekspozycji zawierały w sobie 
sobie niezwykłe odkrycie. Jak wynika bowiem z badań przeprowadzonych na wydmie 
oraz w torfowisku w okolicach Miasteczka Śląskiego, już 11,5 tysiąca lat temu odbywała 
się tam produkcja przemysłowa na dużą skalę. 
Uczestnicy otwarcia mogli zapoznać się z fascynującą historią odkrywania zagadek 
torfowiska dzięki filmowi „Ekspedycja”, zrealizowanemu przez Grzegorza Rudnickiego ze 
SMZT wraz z TG Stacją, a także dzięki wyjaśnieniom Leszka Chrósta. Po projekcji nastąpiła 
bardzo ożywiona dyskusja. 
Na zwiedzających czekały gabloty ze znaleziskami oraz szesnaście plansz z wynikami 
badań, pokazującymi m.in. metody badania torfowisk, rodzaje kopalin i minerałów 
wydzielonych z różnowiekowych warstw torfu, ślady dawnych kultur znajdowane na 
wydmach przy torfowiskach. Przedstawiono również, sugerowane wynikami badań, 
metody możliwego pozyskiwania metali w prehistorii.  
 

 
 
Fot. Magdalena Zaton 
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Warsztaty fotograficzne – portret  18.02 

 
18 lutego 2017 r. w Centrum Kultury Śląskiej odbyły się kolejne warsztaty fotograficzne 
zorganizowane przez Fotozakupy.pl. Tematem zajęć był "Portret subiektywny", a tej 
trudnej sztuki nauczał Krzysztof Miller.  W ramach warsztatów przeprowadzono zajęcia 
obejmujące wybrane aspekty teoretyczne a następnie zajęcia praktyczne związane z 
problematyką portretowania, a także wyboru tematu, kadrów itp. W ramach 
uczestnictwa w warsztatach istniała możliwość testowania sprzętu fotograficznego, 
wypożyczenia, oceny kolorystycznej zdjęć na profesjonalnych monitorach graficznych 
oraz wydrukowania powstałych prac na drukarkach. Prowadzący zaprezentował również 
techniki używania studyjnych lamp błyskowych. Zainteresowanie warsztatami jak zwykle 
było ogromne. 
 

 
 
 
Fot. Magdalena Zaton 



Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2017 23 

 

 

 

 



Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2017 24 

 

 

Tłusty czwartek z bluesem  –  23.02 

 
radycyjny „Tłusty czwartek z bluesem”, który odbył się 23 lutego 2017 r., różnił 
się nieco od poprzednich dwóch edycji. Koncertowi bluesowemu towarzyszyło 
bowiem otwarcie wystawy historycznej „Na granicy. Rzecz o Górnym Śląsku w 

95. rocznicę podziału" Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Było to jednak 
niespodzianką dla gości, którzy najpierw wysłuchali znakomitego – i wyjątkowego! – 
koncertu „Kapołka-Winder Blues Collective”.  
 
Wyjątkowego, ponieważ w takim składzie absolutna czołówka śląskiego bluesa zagrała 
po raz pierwszy.  
 

 
 
Absolutna, ponieważ Grzegorz Kapołka oraz Leszek Winder to według rankingów portali 
bluesowych Blues Top i Okolice bluesa „Gitary roku 2016”. Obok nich wystąpili także 
zajmujący czołowe miejsca gitarzysta basowy Dariusz Ziółek oraz perkusista Ireneusz 
Głyk, a debiutujący w Centrum (podobnie jak Winder) Bronisław Duży od 1987 roku 
znajduje się na pierwszym miejscu organizowanej przez Jazz Forum ankiety Jazz Top w 
kategorii puzonu. Kto zatem miał szczęście i zakupił bilet (a zainteresowanie koncertem 
było olbrzymie), wysłuchał muzyki na absolutnie najwyższym poziomie. Obserwowanie 

T 
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(choć może należałoby powiedzieć – wysłuchiwanie, ale oko też miało swoją porcję 
przyjemności) duetów gitarowych Kapołka-Winder to było coś!  
 

 
 
Ale i solówki na puzonie, perkusji czy gitarze basowej budziły gorący entuzjazm 
publiczności. Warto nadmienić, że basista Dariusz Ziółek testował na koncercie nowe 
gitary, a sądząc po zadowolonej minie muzyka, test wypadł bardzo pozytywnie. W 
programie koncertu znalazły się kompozycje Grzegorza Kapołki będące hołdem dla 
wielkich muzycznych osobistości: "For John Lee Hooker", "For John Scoffield" oraz "For 
Steve Ray". Krótko mówiąc – kawał świetnego bluesa, który głęboko poruszył serca i 
emocje publiczności, owacyjnie domagającej się bisów. Również muzykom koncert 
bardzo się spodobał, a dziękując w imieniu zespołu za zaproszenie Leszek Winder 
stwierdził – chyba czysto formalnie – że „nie wie, czy zostanie tu jeszcze zaproszony”. 
Miłośnikom bluesa podpowiadamy, aby trzymali rękę na pulsie… W każdym razie 
dyrektor Stanisław Zając już zaprosił gości na następny rok. Koncert koncertem, ale 
wyrazy uznania należą się także Adamowi Pyrkowi za bardzo dobre nagłośnienie i 
oświetlenie sali. 
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Po koncercie gości wieczoru czekała mała niespodzianka – otwarcie wspomnianej, 
bardzo ciekawej wystawy historycznej „Na granicy. Rzecz o Górnym Śląsku w 95. rocznicę 
podziału". Wystawa, zaaranżowana przez Arkadiusza Kuzio-Podruckiego, przenosi 
zwiedzających w lata 20. i 30. 
minionego wieku, pokazując 
realia życia na Górnym Śląsku 
w latach 1922–1939, tj. w 
okresie, gdy śląska ziemia 
została przedzielona granicą. 
– Jest to temat wciąż żywy, 
wciąż aktualny i wciąż 
interesujący – powiedziała 
dyrektor DWPN Weronika 
Wiese. – Ślady tej granicy są 
odczuwane do dziś i mają 
duży wpływ na tożsamość 
Górnego Śląska, a elementy 
graniczne wciąż istnieją, choć my sami nie zdajemy sobie często sprawy z ich istnienia. 
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Ponieważ wystawa znajduje się w dwóch salach przylegających do sali koncertowej, 
zaaranżowanych jako strona polska i strona niemiecka, tam właśnie podany został po 
stronie „polskiej” – pączek, po stronie „niemieckiej” – krepel.  
 

 
 
Oba smakowały jednakowo wybornie, a wypiek dostarczyła piekarnia „Krzenciesa” z 
Nakła Śląskiego. 
 

 
 
Fot. Magdalena Zaton 
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Horyzonty gier wideo – konferencja         
2 i 3.03 

 
 dniach 2 i 3 marca 2017 r. w Centrum Kultury Śląskiej odbyła się 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Horyzonty Gier Wideo". Zorganizowało 
ją (we współpracy z Centrum) Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ars 

Educationis oraz Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykład inauguracyjny: 
Artystyczne antycypacje (w) rzeczywistości postcyfrowej. Od "Can You See Me Now?" do 
"Pokémon Go" wygłosił dr hab. Piotr Zawojski z Uniwersytetu Śląskiego. Tematy innych 
referatów to m.in. "Crowdfunding gier wideo", "Literacki detektyw. O funkcjach 
nawiązań intertekstualnych w grach wideo na przykładzie "The Last Door" ", "Biznesowa 
strona powstawania gier wideo. Case study spółki CD Projekt RED", "Gamifikacja 
rzeczywistości. Życie jako gra" czy "Transmedialna wędrówka wizerunku niewyobrażanej 
grozy z twórczości H.P. Lovecrafta". 
 

 
 
Fot. Renata Głuszek 

W 
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Outsider   – wernisaz             4.03 

 
 sobotę 4 marca 2017 r. odbyło się otwarcie wystawy malarstwa oraz 
rzeźby Marka Grabowskiego, artysty, poety, nauczyciela sztuk plastycznych, 
a także autora głęboko filozoficznych felietonów na temat sztuki. I z takim 

właśnie felietonem, tyle że wygłoszonym słownie do licznie przybyłych gości wernisażu 
(wśród nich dziennikarz Tomasz Kostro, właściciel galerii sztuki Polonia-Art Adam 
Harkawy oraz wielu przyjaciół Marka Grabowskiego z Dąbrowy Górniczej) mieli do 
czynienia uczestnicy otwarcia.  
 
Autor wystawy odniósł się w nim zarówno do własnej twórczości, jak i do historycznych 
trendów malarstwa, które doprowadziły do wyłonienia się z nich abstrakcji, czyli tego 
gatunku, który uprawia. – Artysta ma zawsze skrzywione spojrzenie na rzeczywistość, 
dlatego proszę nie brać na serio tego, co mówię. Artysta musi prowokować, dawać do 
myślenia – zaznaczył na wstępie Grabowski, dodając, że dziś nie jest już outsiderem [na 
co wskazywać mógłby tytuł wystawy]. 
 

 

W 
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Dla gości wernisażu z pewnością najciekawsze były refleksje dotyczące twórczości 
Grabowskiego, ponieważ nie da się ukryć, że obrazy w swej istocie nie różnią się od 
siebie za bardzo (oglądając je warto zwrócić uwagę na przewrotne podpisy, świadczące o 
dużej inwencji słowotwórczej autora). Grabowski wyjaśnił to w sposób następujący: 
owszem, słyszał uwagi, że to wszystko jest jednakowe, podobne do siebie, ale malując 

swoje obrazy na przestrzeni 
wielkości 2m2 zaczął się 
zastanawiać i doszedł do konkluzji 
poniekąd tłumaczących, że artyści 
dojrzali, w pewnym wieku, 
wyeksploatowani malują ten sam 
obraz, np. kółka, kwadraty. –
 Widocznie tak to już jest z 
powodu wieku i przestałem nad 
tym ubolewać. Wyjaśnił także, że 
malując obrazy, nie stosuje 
pionów i poziomów i używa tylko 
trzech kolorów, a kiedy kończą 
mu się farby, dolewa wody i stąd 
się biorą owe rytmy, których on 
sam unika. W czasie tego, 
skądinąd bardzo interesującego 
wykładu Grabowski omówił 
początki i ewolucję sztuki 
modernistycznej (sięgając do 
narodzin fotografii, a nawet do 
czasów Vermeera z Delft, który 
malując posługiwał się camerą 
obscurą), odniósł się do 
wrażliwości artystycznej dzieci i 
wyraził parę krytycznych uwag na 
temat stanu sztuki współczesnej 

oraz upadku wielu galerii sztuki. Wiele by jeszcze mógł (i chciał) Marek Grabowski 
powiedzieć na ten temat, ale nadeszła pora na przeżycia nieco innego rodzaju, 
mianowicie na spektakl światła, muzyki i obrazu. Zanim jednak goście udali się na piętro, 
przyjaciółka artysty, pani Maria Lamers, zaśpiewała z własnym akompaniamentem 
gitarowym dwie piękne ballady: o sąsiedzie i o malarzu. 
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Na wspomniany spektakl – autorski pomysł kuratorki wystawy, Magdaleny Zaton i 
całkowite novum w dziejach Centrum – złożyła się projekcja obrazów Marka 
Grabowskiego do muzyki tarnogórskiego zespołu November Might Be Fine, który 
wykonał ją schowany za kurtyną z białego płótna, podświetlonego kolorowym światłem.  
 

 
 
 
Pulsująca muzyka, w której chwilami ciężkie brzmienie przeplatało się z kawałkami 
bardziej melodyjnymi, stworzyła klimat bardzo psychodeliczny, doskonale współgrający 
charakterem obrazów Grabowskiego. „Rewelacja!” – powtarzał bardzo uszczęśliwiony 
bohater wieczoru.  
 
Po tej potężnej porcji wrażeń goście wernisażu udali się na tradycyjny poczęstunek. Tym 
razem były to kruche ciastka z abstrakcyjną dekoracją nawiązującą do obrazów 
Grabowskiego, upieczone specjalnie na wernisaż przez Hotel „Opera” w Tarnowskich 
Górach. 
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Fot. Magdalena Zaton 
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Medycyna i religia – konferencja 

wt., 2017/03/21 - 10:59 
 
W dniach 20-22 marca 2017 r. w Centrum Kultury Śląskiej odbyła się Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa „Medycyna i Religia (3)”, zorganizowana przez Zakład 
Humanistycznych Nauk Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Naukowym Ars Educationis oraz Centrum 
Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.  
 
Program trzydniowej konferencji był bardzo bogaty i ciekawy, także dla osób spoza 
środowisk naukowych. Przykładowe tematy prelekcji to: „Zdrowie człowieka w 
antropologii starożytnego Egiptu i Izraela” – ks. dr hab. Jan Klinkowski z Papieskiego 
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu; „Zaklęcia, zamawiania, zażegnywania i 
odczynianie w lecznictwie ludowym od XIX w. do połowy XX w. na terenie Małopolski” – 
mgr inż. Witold Marciniak z Instytutu Historii Nauki PAN; „Potencja impotenta – asceza a 
wymagania zdrowotne bramińskiego życia religijnego” – dr Monika Nowakowska, 
Uniwersytet Warszawski; „Efekty placebo w koranicznej medycynie na terenie Pustyni 
Nubijskiej i Bayudy" – dr Lilianna Wdowiak, Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.  
 

 
 
 
Fot. Magdalena Zaton 
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Koronki z płatko w s niegu – 
przygotowania do promocji  – marzec 

aplanowana na 24 marca promocja książki Gabrieli Kańtor „Koronki z płatków 

śniegu”  została przygotowana z wyjątkową dbałością o szczegóły. W oprawie 

wydarzenia znalazły się więc rekwizyty nawiązujące do opowieści: stare biksy na 

bonbony, wazonik ze sztucznymi kwiatkami, koronkowe serwetki, zakładki do książki z 

wierszem Ewy Parmy o gardince, a przede wszystkim upieczona osobiście przez Gabrielę 

„zista babki Any” z książkowym przepisem. Kawę i herbatę podano gościom w starych 

filiżankach. Scenografię obmyśliła Renata Głuszek z dużą pomocą Barbary Bereski. 

 

  

Od lewej: Barbara Bereska przygotowuje stół, a Ewa Parma i Gabriela Kańtor pokazują 

zakładki do książki z wierszem Parmy. 

Fot. Renata Głuszek 

Z 
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Koronki z płatko w s niegu – promocja 
ksiąz ki             24.03 

 
zdobiona tak subtelnym tytułem debiutancka książka Gabrieli Anny 
Kańtor kryje w środku niejedną niespodziankę. Nie jest to bowiem liryczna 
opowieść o miłości czy dzieciństwie, na co mogłaby wskazywać okładka, ale 

poruszająca, nie wolna od humoru, a zarazem jednak bardzo poważna refleksja nad 
Śląskiem i śląskością, dotykająca tematów bliskich każdemu Ślązakowi. O tym, jak 
doszło do napisania tej wielopokoleniowej sagi rodzinnej i co jest jej przesłaniem 
opowiedziała w piątek 24 marca 2017 r. na spotkaniu promocyjnym w Centrum Kultury 
Śląskiej Gabriela Anna Kańtor. 
 

 
 
Spotkanie – starannie obmyślane i przygotowane przez autorkę wspólnie z Ewą Parmą, 
która je poprowadziła – miało bardzo atrakcyjną formułę, różniącą się od tradycyjnych 
„spotkań z pisarzami”. Gospodynie wieczoru, ubrane w eleganckie, współczesne jakle 

O 
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projektu firmy ARTeria z Ornontowic, zasiadły bowiem przy stoliku udekorowanym 
piękną koronkową serwetą, a nieco z tyłu, w „saloniku”, snuli opowieść „z zaświatów” 
państwo Aleksandra i Jan Różyccy, wcielający się podczas czytania fragmentów powieści 
w książkowe duchy przodków Ruczajewskich. 
 

 
 
Rozmowy Gabrieli Kańtor i Ewy Parmy oraz czytanie urywków, ilustrowane rodzinnymi 
fotografiami, były przeplatane występami dyplomantów Państwowej Szkoły Muzycznej I i 
II st. Im. G. Fitelberga w Chorzowie: Aleksandry Głuch (skrzypce), Pauliny 
Życińskiej (wiolonc
zela) oraz Adama 
Dzwonnika (gitara). 
W programie 
znalazły się nie 
tylko utwory 
klasyków (Bach, 
Wienianwski, 
Paganini), ale także 
współczesne 
kompozycje 
Maxima Diega 
Pujola i Johna 
Dowlanda (wyk. 
Adam Dzwonnik).  
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Rozpoczynając spotkanie, Gabriela Kańtor wyjawiła uczestnikom, że „Koronki z płatków 
śniegu” zostały odrzucone przez wiele śląskich wydawnictw i że przyjęło je do druku 
dopiero warszawskie wydawnictwo MG, które specjalizuje się w tematyce pogranicza. 
Wiązało się z tym pewne nieporozumienie: warszawska redaktorka konsekwentnie 
przerabiała śląskie słowa na polskie, ale przyznała potem, że powieść otworzyła jej oczy 
na wiele kwestii wiążących się ze Śląskiem.  
 

 
 
Jest to poza tym historia bardzo uniwersalna, która dotyka problemu tożsamości i 
próbuje odpowiedzieć na pytanie, co nas tak naprawdę kształtuje: ziemia i środowisko, 
na którym się wzrasta? Czy może rodzina żyjąca sto pięćdziesiąt lat temu, jak 
powieściowi Ruczajewscy? Właśnie wokół takich i innych ważnych śląskich dylematów 
obracała się rozmowa Ewy Parmy z Gabrielą Kańtor. Temat migracji szlachty kresowej i 
osiedlenia się przez nią na Śląsku posłużył do porównania z losami dawnych właścieli 
pałacu w Nakle Śląskim, hrabiów Henckel von Donnersmarck, którzy także musieli 
opuścić rodowe dobra. Pięknym i bardzo wzruszającym akcentem były dwa wiersze Ewy 
Parmy w jej autorskim wykonaniu: ”Gardinka (erotyk śląski)” – o heklowaniu firanki przez 
żonę czekającą na powrót górnika z kopalni, oraz „Koronka”, napisana specjalnie z okazji 
powieści. 
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Trzeba pielęgnować gwarę i nie wstydzić się rodzinnej tradycji (do czego mają zachęcać 
„Koronki z płatków śniegu”), ale być też otwartym na 
świat i skupić się na nowoczesności – zaapelowała na 
zakończenie tej części wieczoru promocyjnego Gabriela 
Kańtor. Jak można się było przekonać, tezy te – a także 
echa własnych przeżyć (kto nie miał dobrej babci z 
bombonami w kieszeni fartucha?) – doskonale trafiły do 
uczestników spotkania, ponieważ prawie wszystkie 
egzemplarze książki przywiezione do Centrum zostały 
wykupione, a po autograf ustawiła się kolejka.  
 
Bardzo wiele osób zaangażowało się w organizację tej 
promocji, a specjalne podziękowanie należy się również 
siostrze Katarzynie Pudzisz, dyrektor DPS w Nakle Śląskim 
za pomoc w odwiezieniu młodych muzyków oraz 
oczywiście dyrektor PSM z Chorzowa pani Sabinie 
Kotyczce za zgodę na ich występ. 
 
Fot. Magdalena Zaton 
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Minority Report – Rozmowa o Grekach       
7.04 

 
ielu ciekawych rzeczy o emigrantach greckich w Polsce można się było 
dowiedzieć na spotkaniu z prof. Ewdoksią Papuci-Władyką, które odbyło się 
7 kwietnia 2017 r. w ramach projektu Minority Report, organizowanego we 

współpracy z Klubem "Pochwała inteligencji na Górnym Śląsku" oraz Górami Kultury.  
 
W "Minority Report" wzięło udział także kilka innych osób narodowości greckiej, w tym  
pan Georgios Vlachogiorgos, tarnogórzanin, który urodził się już w Polsce jako syn 
emigrantów. Zasadnicze tematy rozmowy obracały się wokół przyczyn emigracji Greków 
do Polski, ich aklimatyzacji w nowych warunkach, powrotów do ojczyzny i… powrotów 
do Polski. Profesor Papuci-Władyka, córka partyzanta greckiego, na przykładzie własnej 
rodziny przedstawiła trudną sytuację komunistów greckich po opanowaniu kraju przez 
siły rojalistyczne i w czasie wojny domowej w latach 1946-49.  
 

 

W 
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Opowiedziała, jakimi drogami i w jakiej tajemnicy Grecy trafiali do Polski. Obydwoje z 
panem Vlachogiorgosem zgodnie podkreślali bardzo życzliwe przyjęcie tej liczącej ok. 15 
000 społeczności przez Polaków. Bolesnym tematem była kwestia powrotów Greków do 
ojczyzny w latach 70., po upadku rządów "czarnych pułkowników".  
 
Profesor Ewdoksia Papuci-Władyka odniosła się też do sytuacji współczesnej 
społeczności zamieszkującej Polskę. Jest ona już bardzo nieliczna (3 tys. osób) i coraz 
mniej aktywna, podczas gdy w dawniejszych czasach w Zgorzelcu, jednym z głównych 
skupisk emigracji greckiej, odbywały się np. festiwale muzyki greckiej. Wielu Greków 
zrobiło w Polsce kariery, np. muzyczne - Eleni, Milo Kurtis, Jorgos Skolios, Antymos 
Apostolis. Było to bardzo interesujące spotkanie, odkrywające wiele „białych plam” w 
naszej potocznej wiedzy na temat współczesnych Greków. 
 

 
 
Zdjęcia: Renata Głuszek 
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Wizyta hrabiego Bartholoma usa von 
Khevenhu ller-Metsch             10.04 

 

ardzo miłą, choć niespodziewaną wizytę złożyli w pałacu 10 kwietnia członkowie 

rodziny von Khevenhueller-Metsch: hrabia Bartholomäus von Khevenhüller-

Metsch, jego małżonka Doña Cristina Sánchez de Movellán oraz czwórka dzieci: 

hrabina Clara, hrabina Gabriela, hrabia Andreas oraz hrabia Philipp. Nie była to 

przypadkowa, czysto turystyczna wizyta, ponieważ hrabia Bartholomäus jest synem 

hrabiny Wilhelminy Henckel von Donnersmarck oraz wnukiem hrabiego Łazarza V 

i hrabiny Franciszki, ostatnich właścicieli pałacu w Nakle Śląskim. Była to jego pierwsza 

wizyta w siedzibie przodków. Pałac wywarł na gościach z Austrii bardzo pozytywne 

wrażenie, a młodzi hrabiowie bardzo chętnie zapuścili się nawet do pałacowych piwnic. 

 

 

 

B 
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Wieloczłowiek – wernisaz      21.04 

 
d 21 kwietnia 2017 r. pierwszym piętrem pałacu w Nakle Śląskim zawładnęły 
magiczne, baśniowe postacie obrazów i obrazków (rysunek, litografia, 
serigrafia) Dariusza Milińskiego, postaci niezwykłej, równie dobrze operującej 

pędzlem, piórem, jak i mową. Mogli się o tym przekonać tego dnia uczestnicy 
wernisażu wystawy "Wieloczłowiek".  
 
Zanim jednak artysta zabrał głos, swoimi refleksjami na temat wystawy podzielił się jej 
kurator, pan Jan Hahn, który wyznał, że dzieła Milińskiego oczarowały go od pierwszego 
wejrzenia. – Całe Karkonosze przesycone są jego twórczością – powiedział, przybliżając 
wszystkie dziedziny aktywności artystycznej malarza i rzeźbiarza z Pławnej. Nawiązując 
do tytułu „Wieloczłowiek”, pan Hahn stwierdził, że dotyka on wielu problemów i wielu 
dylematów. – Twórczość Milińskiego przyrównuje się do Breughla, ale on góruje nad nim 
magią, tajemnicą, niedomówieniami!  
 

 

O 
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Sam Dariusz Miliński w swoim przemówieniu przyznał się raczej do inspiracji twórczością 
Tadeusza Makowskiego. Dziękując za zaproszenie powiedział, że dla takiego skrzata, 
który coś tam maluje i jest mało urodziwy, to jest rzecz bardzo przyjemna. Opowiedział w 
anegdotyczny sposób o swoim biednym dzieciństwie, ale brak czasu wymusił skrócenie 
tej niezwykle ciekawej gawędy.  
 

 
 
 
Doskonałym muzycznym uzupełnieniem wernisażu stał się koncert zespołu Nivel, który 
wielce zauroczył gości rytmami muzyki świata. Podobały się bardzo wirtuozerskie pasaże 
skrzypka Jacka Dzwonowskiego, a także gra akordeonisty Tomasza Grzyba oraz 
basisty Mateusza Gremlowskiego. W programie utwory m.in. muzyki cygańskiej (Django 
Reinhardt, Stéphane Grappelli „Minor Swing”), bałkańskiej (macedońska mel. ludowa 
„Jovane Jovanke”), węgierskiej (Astor Piazzola „Zapomnienie”), a na bis „Hey Jude” The 
Beatles.  
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Wprowadzeni tym w doskonały nastrój goście wernisażu z przyjemnością i zachwytem 
oglądali „Wieloczłowieka”, który prezentowany był w trzech salach: w koncertowej 
wielkoformatowe motywy baśniowe, nawiązujące do legendy Ducha Gór Karkonoszy 
Rübezahla, a w bocznych – sceny rodzajowe na obrazach olejnych raz rysunki, litografie i 
serigrafie. 
 
 

 
 
 
 

 

 

Fot. Magdalena Zaton 
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Andrzej Kopka – poz egnanie         29.04 

 ogromnym żalem przyjęliśmy tego dnia wiadomość o odejściu Andrzeja Kopki, 
grafika, z którym współpracowaliśmy od listopada 2013 r. Służył nam nieocenioną 
pomocą w projektowaniu plakatów, zaproszeń, kartek świątecznych, logotypów, 

reklam prasowych i innych materiałów graficznych. Zawsze gotowy do pracy, nawet gdy 
sił już zabrakło… Pożegnał się z nami przepiękną kartką wielkanocną, bardzo słoneczną i 
pełną optymizmu, bo przecież nie brakło mu wiary w to, że pokona tę swoją straszliwą 
chorobę. Nie udało się... Ale, jak mówi słynny cytat z Horacego, „Nie wszystek umarł”, 
ponieważ pozostawił po sobie bardzo dobrą pamięć oraz grafikę.  

 

 

 

Fot. Renata Głuszek 

Z 
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Powidoki znaku – spotkanie z prof. 
Adamem Romaniukiem         6.05 

 
potkanie z prof. Adamem Romaniukiem, które odbyło się w Centrum Kultury 

Śląskiej 6 maja 2017 r. z okazji jego wystawy „Powidoki znaku” (prezentowanej 

od 8 kwietnia) oraz otwarcia zupełnie nowej ekspozycji „Powidoki – Jagielnica”, 

pokazało, że w tradycyjną formułę wernisażu można wlać zupełnie nową treść. W tym 

przypadku stało się nią połączenie prezentacji grafik prof. Romaniuka z tańcem, co 

dało bardzo interesujący efekt w postaci spektaklu „obraz-taniec-światło-dźwięk”.  

 

Nie wynikło to bynajmniej z przypadku, inspiracją stały się bowiem od samego początku 

grafiki profesora, które nasunęły dyrektorowi Stanisławowi Zającowi myśl o takiej 

właśnie formule tego spotkania. Ujął to w podsumowującym spektakl wystąpieniu 

następująco: „Każde dzieło składa się z warstw, które ostatecznie tworzą w czasie naszej 

percepcji, czyli oglądu, ten obraz. A Romaniuk podejmuje próbę przekraczania, 

polegającą na tym, że chce dotrzeć do podszewki znaku, który ten obraz tworzy. Dlatego 

należy go oglądać zarówno z bliska, jak i z daleka, gdyż wymusza na nas nieustający 

ruch. Stąd też nieprzypadkową była ta prezentacja taneczna.” 

 

 

S 
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Taniec wykonali członkowie Młodzieżowego Teatru Tańca Współczesnego "Six Limbs 

Group"z Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie, kierowanego przez Katarzynę 

Grysko, autorkę specjalnej choreografii do muzyki Maxa Richtera oraz piosenki Leny 

Horne. Ideą tańca było nie tylko ożywienie grafik i oddanie ich przekazu oraz dynamiki, 

ale także spełnienie przez tancerzy roli przewodników. Spektakl rozpoczął się w holu 

pałacu (sali kolumnowej), po czym tancerze prowadzili publiczność od sali do sali 

(czekały na nich zaciemnione, aby w odpowiedniej chwili rozbłysnąć światłem 

wkomponowującym taniec w prezentowane w nich grafiki). 

 

 
 

Było to przepiękne, przepojone duchem prac Romaniuka (ich autor współpracował 

zresztą z Katarzyną Grysko) widowisko, z efektownym finałem w sali „balowej”. 

Obejrzało je około 140 gości, co stało się dla Adama Romaniuka sporym i bardzo miłym 

zaskoczeniem, także zresztą dla pracowników Centrum.  
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Profesor podziękował gorąco dyrektorowi Stanisławowi Zającowi za gościnę, a Radzie 

Programowej za zaakceptowanie projektu ekspozycji (warto przypomnieć, że „Powidoki 

znaku” są czwartą już wystawą z cyklu „Wiosenne ASPiracje”), oraz wszystkim osobom, 

które przyczyniły się do powodzenia tego wydarzenia. Wyjaśnił także, dlaczego w jego 

pracach jest tyle lasu – tam bowiem doświadczył „powidoków” po raz pierwszy i to 

specyficzne zapamiętywanie tkwi od tej pory w każdym jego dziele. 

 

 
 

Spotkanie z prof. Romaniukiem nie miało charakteru oficjalnego otwarcia wystawy, ale 

tego dnia udostępniona została odrębna, 

przygotowana specjalnie dla Centrum 

ekspozycja „Powidoki – Jagielnica”, 

będąca artystyczną reminiscencją pobytu 

Autora w dawnych rodzinnych stronach na 

Ukrainie. Nie jest to jednak wspomnienie 

radosne, a jego bardzo posępną refleksję 

na temat Jagielnicy ogląda się w 

zaciemnionym pomieszczeniu przy świetle 

fluoroscencyjnym. 
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Mimo wielu obaw związanych z organizacją tak nietypowej imprezy okazała się ona 

dużym sukcesem, wywierając na jej uczestnikach duże wrażenie. Przyczyniły się do tego 

następujące osoby oraz instytucje, którym Centrum składa w tym miejscu wielkie 

podziękowanie: 

 

Restauracja-Pizzeria „Pod Drewnianym Bocianem” – za poczęstunek, 

Café Silesia z Tarnowskich Gór – za kawę, 

Katarzyna Grysko oraz Młodzieżowy Teatr Tańca Współczesnego "Six Limbs Group" – 

za spektakl taneczny 

Adam Pyrek i jego firma OHO – za przygotowanie światła, 

Natalia Romaniuk – za opracowanie katalogu „Powidoki znaku”, 

Frodo sp.j. - za druk katalogu 

Paweł Gruca – za przygotowanie materiału filmowego promującego wystawę. 

 

 
 

Zdjęcia: Magdalena Zaton 
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W Centrum o arystokracji           8.05 

 
 maja 2017 r. odbyła się konferencja naukowa "Świetność i zniszczenie arystokracji 
na dawnych i obecnych ziemiach polskich", zorganizowana wspólnie przez 
Centrum oraz Komisję Historii Śląska.  Konferencję rozpoczął dyrektor Stanisław 

Zając, który zanim opowiedział o arystokratycznych gościach w Centrum Kultury Śląskiej, 
przedstawił historyczne aspekty programu działalności Centrum jako próbę nadania tej 
instytucji własnego charakteru.. Dr Zdzisław Janeczek przybliżył społeczno-patriotyczną i 
wojskową działalność rodu Potockich herbu Pilawa, dr hab. Zygmunt Woźniczka 
przedstawił wybrane aspekty zniszczenia polskiej arystokracji w latach 1939-1945, mgr 
Antoni Wilgusiewicz – magnackie rezydencje Potockich i Dzieduszyckich we Lwowie, a na 
zakończenie dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki przekazał garść refleksji o minionej świetności 
rezydencji Henckel von Donnersmarcków. Gościem honorowym konferencji był prof. 
Mieczysław Chorąży onkolog, odznaczony niedawno przez prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego. 

 

Zdjęcie: Magdalena Zaton 

8 
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Woko ł malarstwa Erwina So wki     10.05 

 
 maja 2017 r. odbył się panel dyskusyjny "Wokół malarstwa Erwina 

Sówki", którego inicjatorką była antropolog kultury Maria Fiderkiewicz, 

autorka książki "Zaszyfrowany wszechświat malarstwa Erwina Sówki". 

Poza Marią Fiderkiewicz oraz samym Erwinem Sówką w panelu udział wzięli: pisarz 

oraz malarz Henryk Waniek, dr hab. Marian Grzegorz Gerlich z Katedry Etnologii i 

Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, a także fotografik Arkadiusz 

Gola, który zaprezentował swój cykl zdjęć z życia prywatnego malarza.  

 

 
 

W czasie tego spotkania wspominano początki znajomości z Erwinem Sówką, starano się 

także zgłębić istotę jego malarstwa. A sam malarz... puentował niektóre wypowiedzi 

sobie tylko właściwym humorem i rubasznością. – Urodziłem się, żeby malować – 

powiedział. – Na początku szło mi to topornie, ale dziś jestem rozpoznawalny i bardzo się 

z tego cieszę. Maluję do dzisiaj, bo bez malarstwa nie ma życia. Choć dziś nie jest to już 

takie przyjemne, bo coraz ciężej to robić ze względu na wiek. Maluję głównie Nikiszowiec. 

Nie chodzę po wystawach, ale wcale nie znaczy to, że się nie rozwijam.  

10 
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Odpowiadając na pytanie o Teofila Ociepkę i okultyzm Sówka powiedział, że ze względu 

na zainteresowanie mistyką (zabronioną przez władzę komunistyczną) Ociepka był 

uważany za dziwaka.  

 

 
 

Kolejny ważny motyw twórczości Erwina Sówki to kobiety, traktowane przez malarza – 

jak zaznaczyła Maria Fiderkiewicz – w sposób mistyczny i z wielką inwencją. – Moje 

kobiety to nie tylko zwykłe akty, ale także świętości. Taką świętością była moja babka – 

powiedział Sówka. – Kobieca moc jest podobna do mocy boskiej. Kocham kobiety, a one 

mnie. I z humorem podkreślił, że na realia nie ma co już liczyć, tylko na mistykę, dlatego 

maluje takie kosmiczne kobiety, co mu nie będą pyskować. 

Arkadiusz Gola zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt – bardzo inspirujące i 

nietuzinkowe podejście do kobiety, przejawiające się np. malowaniem nagiej św. 

Barbary. (– Temat dobrze się sprzedaje i jest na farby – zauważył w tym miejscu Sówka). 

Owa nietuzinkowość malarza z Grupy Janowskiej sprawiła, że środowisko promujące 



Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2017 59 

 

 

kulturę nie chciało go zaakceptować. Przypomniała to Maria Fiderkiewicz, opowiadając o 

wielkim oporze przeciwko włączeniu obrazów Sówki do zbiorów Muzeum Śląskiego, gdy 

w latach 80. zaczęła tworzyć ich kolekcję. – Trzeba się było wspierać ekspertyzami spoza 

Śląska! – powiedziała. 

 

Henryk Waniek – a to jego spotkanie z Sówką można uznać za bardzo ważne, wręcz 

historyczne – nawiązał do kosmosu. – Pan sięga do kosmosu, a kosmos sięga do pana – 

zauważył. (Sówka: – Ciekawe, dokąd mnie to zaprowadzi?) – Jest pan malarzem 

zaakceptowanym, ale jest pan też badaczem. Pamięta pan o kosmosie i jego siłach. Jest 

pan malarzem i filozofem, ponieważ pan świat bada. To jest dodatkowa wartość, bo dziś 

wszyscy są artystami, ale badaczy nie ma. I aby podkreślić tę cechę twórczej działalności 

Erwina Sówki wręczył mu dyplom, osobiście przez siebie wykonany „za podszeptem 

najlepszych sił kosmicznych”. Nadaje on malarzowi prymitywiście (Sówka: – Jaki ze mnie 

prymitywista, czy ja jestem Aborygen jaki?) tytuł Magister Maximus Rerum oraz Artibius 

Industrius Indagator, co zostało przyjęte przez publiczność (wśród niej Stanisław Gerard 

Trefoń) z dużym aplauzem. I takim miłym akcentem zakończyła się część oficjalna tego 

interesującego, a chwilami także zabawnego spotkania. 

 

 
 

 

 

 

Zdjęcia: Renata Głuszek  
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IV Szlachecki weekend – Prolog  18-20.05 

egoroczny szkachecki weekend rozpoczął się już w maju trzydniowym Wielkim 

Prologiem. Jego uczestnicy przemierzyli na dwóch kołach aż trzy województwa: 

śląskie opolskie i dolnośląskie. Wzięło w nim udział 22 rowerzystów, w tym 

dyrektor Stanisław Zając, a także Arkadiusz Kuzio-Podrucki jako przewodnik 

historyczny.  

 

 
 

Trasa wiodła od Pałacu w Nakle Śląskim po Pałac Jedlinka w Jedlinie-Zdroju, z 

przystankami w miejscach, gdzie znajdują się ciekawe obiekty historyczne, m.in. 

zabytkowy kościół w Zbrosławicach, Zamek w Toszku, Pałac w Mosznej, Góra św. Anny, 

Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Końcowy akcent stanowiło otwarcie w Pałacu Jedlinka 

wystawy historycznej "Wojenne tragedie Ślązaków. Doświadczenie zapisane w pamięci", 

zorganizowanej przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Centrum Kultury 

Śląskiej. 

T 
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Rajd był nie tylko przedsięwzięciem o charakterze sportowym i edukacyjnym, ale 

przyświecała mu także idea pokazania, że Śląsk jest jeden, że bez względu na granice 

administracyjne stanowi 

wspólnotę tradycji, 

obyczaju, więzi 

emocjonalnych, a także 

niełatwej historii, co 

świetnie pokazuje 

wystawa "Wojenne 

tragedie Ślązaków. 

Doświadczenie zapisane 

w pamięci". To właśnie 

dzięki temu rowerzyści 

witani byli wszędzie 

bardzo ciepło.  
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Kolejnym bardzo ważnym aspektem tej rowerowej imprezy był aspekt promocyjny – 

wielka promocja nie tylko samego Centrum Kultury Śląskiej, ale i powiatu tarnogórskiego 

oraz gminy Świerklaniec. Jakby w uznaniu dla tych celów, pogoda dopisała, choć 

poprzedzające rajd warunki atmosferyczne budziły wiele obaw. Poza dwoma pękniętymi 

dętkami na trasie nie wydarzyło się nic złego, wszystko przebiegło zgodnie z planem, a 

opóźnienia w dotarciu do wyznaczonych punktów były nieznaczne.  

 

 
 

„Szlachecki” peleton okazał się zdyscyplinowany i dobrze przygotowany. Zresztą nic w 

tym dziwnego, skoro złożyli się na niego bardzo doświadczeni rowerzyści, w tym silna 

grupa z Klubu Rowerzystów działającego przy parafii NMP w Orzechu, z 

komandorem Michałem Nolewajką na czele, która służyła nieocenioną pomocą przy 

organizacji rajdu i na samej trasie – dziękujemy! 
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Do tego, że pierwsze tak duże przedsięwzięcie rajdowe Centrum okazało się wielkim 

sukcesem, przyczyniło się wiele osób oraz związanych z nimi instytucji. Wielkie 

podziękowanie składamy sponsorowi, panu Radosławowi Ledzie z firmy L&L z Jaworzna, 

która wsparła projekt finansowo, podobnie jak wójt Marek Cyl i Urząd Gminy 

Świerklaniec, partner projektu; pozostałym partnerom: pani Weronice 

Wiese oraz Domowi Współpracy Polsko-Niemieckiej (organizator wystawy), 

panu Bogumiłowi Ledzie i Pałacowi „Jedlinka” w Jedlinie-Zdroju (udzielenie gościny 

wystawie oraz uczestnikom rajdu), Restauracji – Galerii Sztuki Anna na Górze św. Anny 

(za bardzo życzliwe potraktowanie rachunku za nocleg), dyrektor Kopalni Złota w Złotym 

Stoku pani Elżbiecie Szumskiej, przewodnikom po obiektach historycznych (kościół w 

Zbrosławicach, Zamek „Toszek”), Firmie Transportowej Nowak 

Transport oraz Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim (za 

transport rowerzystów), Jackowi Grysko za zdjęcia z lotu ptaka. A także wszystkim 

uczestnikom rajdu za jego sprawny przebieg oraz stworzenie sympatycznej atmosfery na 

trasie.  

 

 
 

 

Zdjęcia: Magdalena Zaton,  Michał Nolewajka 
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Pierwsza "Noc Muzeo w"      20.05 

Pierwsza "Noc Muzeów" w Centrum przyciągnęła sporo gości. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się film "Gloria i exodus. Dzieje śląskiej szlachty", poza tym pokazaliśmy w kaplicy 
nową odsłonę naszej stałej wystawy historycznej "Z dziejów Donnersmarcków". 

 

 

Fot. Renata Głuszek 
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Wizyta prof. Jana Miodka       22.05 

 
 maja 2017 r. bardzo miłą wizytę w Centrum Kultury Śląskiej złożył 
znakomity językoznawca i propagator dobrej polszczyzny prof. Jan Miodek, 
który w czasie uroczystej sesji Rady Powiatu odebrał nagrodę „Orła i Róży”, 

wręczoną mu przez starostę Krystynę Kosmalę oraz przewodniczącego Rady 
Powiatu Adama Chmiela. Nagroda „Orła i Róży” to szczególne wyróżnienie przyznawane 
osobom, które w sposób wyjątkowy zasłużyły się w działalności kulturalnej, sportowej, 
społecznej oraz charytatywnej. W czasie prezentacji sylwetki Jana Miodka – urodzonego 
w Tarnowskich Górach – padło stwierdzenie, że profesor jest wzorem Ślązaka, ponieważ 
łączy Górny oraz Dolny Śląsk, i że dzięki niemu mówienie gwara przestało być rzeczą 
wstydliwą. I właśnie śląskiej gwarze laureat „Orła i Róży” poświęcił w swoim wystąpieniu 
najwięcej uwagi. A jak to w jego zwyczaju, okrasił swoje wystąpienie humorem, wyznając 
ku rozbawieniu zebranych, że w jego wrocławskim domu chodzi się ze śmieciami na 
"hasiok", a czasem coś "piźnie".W czasie tej wizyty odbyła się również sesja zdjęciowa do 
kalendarza i na wystawę „Twórcy Kultury Śląskiej”, której prof. Miodek będzie jednym z 
bohaterów. Zdjęcie: Krzysztof Miller. 
 

 

22 
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Kro lestwo Beskidu – koncert       26.05 

 
eskidzkie, irlandzkie, bałkańsko-żydowskie oraz węgierskie, a także autorskie 
melodie z brzmieniami folkowymi zaprezentował w Centrum Kultury Śląskiej 
zespół „Królestwo Beskidu”, który wystąpił 26 maja 2016 r. z koncertem 

promującym jego pierwszą płytę, zatytułowaną „Hala”. Koncert odbył się w ramach 15. 
Tarnogórskich Spotkań Jazzowych.  
 
Członkowie zespołu pochodzą z różnych regionów Polski (ale głównie z Beskidów) i mają 
bardzo różne wykształcenie muzyczne: klasyczne i jazzowe. Ową muzyczną różnorodność 
było słychać doskonale w utworach o charakterze „mieszanym”, w których motywy 
tradycyjne mieszały się z autorskimi interpretacjami wykonawców. A byli to: Anna 
Gacek-Duda, (flet poprzeczny, flety, piszczałki etniczne, skrzypce, śpiew), Marcin 
Sidor (skrzypce), Franciszek Raczkowski (instrument klawiszowy), Beniamin 
Wałach (altówka, śpiew) oraz Paweł Wszołek(kontrabas).  
 

 
 

B 
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Piękny, chwilami bardzo nastrojowy (na beskidzką nutę), czasami bardziej żywy (irlandzki 
walczyk, motywy węgierskie) koncert, na który Centrum czekało praktycznie rok, od 
pierwszego kontaktu z Marcinem Sidorem, który zaproponował ów występ. I czekać było 
warto! 
 

 

 

Fot. Magdalena Zaton 
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Rodzina w Centrum            27.05 

a tegoroczną imprezę „Rodzina w Centrum”, która odbyła się 27 maja w 

ramach „Metropolitalnego Święta Rodziny”, złożyła się bardzo różnorodna 

oferta kulturalno-rozrywkowa.  

W części plenerowej (godz. 12.00 – 15.00), mającej charakter rodzinnego festynu, odbyły 

się liczne konkursy i zabawy dla dzieci, w tym zagadki z kufra babki, szlojdry, rajza 

dyszlokym, hula hop , tyjater po ślonsku, kulanie felgi. Na małej scenie swoje 

umiejętności zaprezentowały Marżonetki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Piekarach 

Śląskich oraz mała gitarzystka. Można było pojeździć na gokartach, pozjeżdżać z 

dmuchanej zjeżdżalni, a także zjeść pyszne wyroby wędliniarskie z grilla i wpłacić Dziełu 

św. Mikołaja datek na cel charytatywny.  

 

W części pałacowej (godz. 15.30 – 19.00), w cyklu koncertów, zaprezentowali się 

uczestnicy warsztatów wokalnych, prowadzonych przez Joannę Sleziak (śląski folk)  

N 
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oraz Magdalenę Kozioł (gospel),  

 

a także profesjonalni wykonawcy: ZPT „Miedarzanie” 
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 i chór „Gaudeamus” z Bobrownik Śląskich.  
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To w Sali kolumnowej. 

 I piętro należało do uczniów SP nr 1 z Piekar Śląskich. Pomoc nauczycielki Justyny Fifer 

oraz rodziców 

uczniów przy 

organizacji tej części 

programu (wystawa, 

pokaz kulinarny, 

wypieki i inne 

potrawy) była 

bezcenna.  

Uczniowie 

zaprezentowali 

poświęcone 

hrabiom 
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Donnersmarck przedstawienie „Jo ci przaja”, pokazali także, jak się „warzy” tradycyjne 

śląskie potrawy.  

 

Wszyscy zwiedzający pałac mogli zobaczyć wystawy zdjęć rodziny śląskiej oraz zabawek, 

a w sali „kuchennej” także elementy wyposażenia tradycyjnej kuchni śląskiej. W 

programie znalazło się 

również miejsce na wycieczki 

po pałacu oraz opowieści o 

jego historii (Justyna Fifer) i o 

Centrum Kultury Śląskiej 

(dyrektor Stanisław Zając). 

Osoby zainteresowane mogły 

zrobić sobie zdjęcie w 

tradycyjnym stroju śląskim. 

Zdjęcia wykonywała na 

życzenie Marta Kaźmierczak. 



Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2017 77 

 

 

„Rodzina w Centrum” zakończyła się losowaniem nagród wśród tych uczestników, którzy 

zaliczyli wymagane konkursy. Nagrodami są: bilety dla 4-osobowej rodziny na rajd 

rowerowy w ramach „Szlacheckiego weekendu”, rodzinna sesja fotograficzna w pałacu 

(fotograf CKŚ) oraz wędrówka po pałacu z przewodnikiem (także zakamarki niedostępne 

do oficjalnego zwiedzania). 

 

Pomysłodawczynią i kuratorką imprezy była Katarzyna Moron, którą wielkim osobistym 

zaangażowaniem i wysiłkiem organizacyjnym wsparła pani Justyna Fifer. Do sukcesu „Dni 

rodziny” przyłożyły się także prowadzące warsztaty Joanna Sleziak z akompaniatorem 

Eugeniuszem Kostką oraz Magdalena Kozioł i towarzyszący jej Mikołaj Bienek, a także 

ZPT „Miedarzanie”, chór „Gaudeamus” oraz wspaniali rodzice uczniów SP nr 1. 

Dziękujemy także Dziełu św. Mikołaja, firmie Superimprez.pl za stoisko z grillem i 

popitką, DJ Simonowi M @ Master za muzykę, właścicielom stoisk – wszystkim osobom 

czy instytucjom zaangażowanym w przygotowanie tej wielkiej imprezy, bez których nie 

byłaby ona tak bogata i tak różnorodna. 

Zdjęcia: Renata Głuszek, Marta Kaźmierczak 
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Sztuka dla Sztuki – wernisaz          3.06 

 
ernisaż wystawy obrazów Jacka Sztuki, pod nieco przewrotnym tytułem 

„Sztuka dla Sztuki”, który odbył się 3 czerwca , był już – jak skrzętnie 

wyliczył prowadzący spotkanie kurator wystawy Arkadiusz Kuzio-

Podrucki – setnym wydarzeniem tego typu w Centrum.  

 

Jej idea pojawiła się już w 2015 r., co skłoniło dyrektora Stanisława Zająca do żartobliwej 

konstatacji, że jak Centrum – bądź co bądź Kultury – mogło wytrzymać dwa lata bez 

„Sztuki”?  

 

 
 

 

W 
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Słowo „sztuka” było zresztą odmieniane tego wieczoru na wiele sposobów. A jak wyjaśnił 

sam artysta, tytuł wziął się z rodzinnej wystawy z 1980 r., w której wziął udział już jako 

czterolatek. Talenty artystyczne Jacka Sztuki nie ograniczają się jednak tylko do 

malarstwa, o czym uczestnicy wernisażu przekonali się w części koncertowej tego 

uroczego, letniego popołudnia. Wystąpił w niej krakowski zespół Hard Times (w składzie 

Łukasz Wiśniewski – śpiew, harmonijka, ukulele; Piotr Grząślewicz – gitara akustyczna, 

buzuki irlandzkie; Marcin Hilarowicz – gitara akustyczna, cajon), do którego nowej płyty 

„Siedem” bohater wieczoru zaprojektował jedną z ilustracji.  

 

 
 

Zespół porwał zebranych zarówno utworami o charakterze bardzo lirycznym, jak „Sen 

Orfeusza”, jak i bardziej energetycznymi kawałkami „Diabeł”, czy „Szanta o tonącej 

głowie” (utwory pochodziły głównie z najnowszej płyty zespołu „Siedem”). Szczególny 

entuzjazm wzbudziła mistrzowska gra na harmonijce Łukasza „Wiśni” Wiśniewskiego, od 

wielu lat uznawanego za jednego z najlepszych w Polsce. Ale – i tu czekała słuchaczy 

duża niespodzianka – wirtuozem gry na tym instrumencie jest również sam Jacek Sztuka, 

który pod koniec koncertu dołączył do Hard Times i zagrał z nimi dwa świetne kawałki. 
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W części otwierającej wystawę Jacek Sztuka 

wygłosił komentarz do swoich obrazów, 

aczkolwiek zaznaczył, że obrazy powinny mówić 

same za siebie. Powiedział m.in., że najsilniej 

nurtują go dwa następujące zagadnienia: 

kwestia kondycji ludzkiej oraz to, kim jest 

współczesny człowiek, kim jest on sam oraz 

refleksja wiążąca się z życiem, jego dynamiką i 

związanym z nim przemijaniem. Wyjaśnił także, 

skąd bierze się tak wyraźny w jego twórczości 

motyw sprzęgania się elementów 

mechanicznych z ludzkim ciałem. „Człowiek 

dzisiejszy jest jak najbardziej "hybrydalny". Jest 

"przemieszany” z mechaniką, protetycznymi 

endoprotezami, sztucznymi rozrusznikami serca, 

sztucznymi stawami i żyłami, sztucznymi wspomnieniami nabytymi i przyswojonymi z 

kanałów telewizyjnych, z ''newsami” i serialowymi dramatami” – powiedział. 

 

 

Fot. Marta Kaźmierczak 
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Promocja "Fabryki Silesia"           7.06 

 

 środę 7 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie promujące najnowszy numer 

Fabryki Silesia, ważnego śląskiego kwartalnika kulturalnego wydawanego 

przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Redakcję reprezentował red. 

naczelny Krzysztof Karwat. Uczestnicy spotkania poznali specyfikę pisma, 

które każdy numer poświęca innemu zagadnieniu. W edycji czerwcowej był to 

śląski przemysł, czyli „Przemysł po przemyśle”, a w następnej pojawi się temat 

protestantyzmu na Śląsku i jego wpływu na kulturę naszego regionu. Ta zapowiedź 

wzbudziła zresztą duże zainteresowanie. Przy tej okazji red. Karwat zdradził, że tematy 

do Fabryki Silesia często podpowiadają sami uczestnicy spotkań promocyjnych. 

Końcówka spotkania została poświęcona samemu Śląskowi, który zdaniem red. Karwata 

powinien zacząć otwierać się na nowoczesność. – I to doskonale wpisuje się w otwartość 

programową Centrum Kultury Śląskiej – stwierdził na zakończenie dyrektor Stanisław 

Zając. W czasie promocji można było zakupić nie tylko nowy, ale i starsze numery Fabryki 

Silesia, które zostały praktycznie wykupione. Fot. Janusz Szwajnoch. 

 

  

Fot  

 

 

 

W 



Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2017 82 

 

 

Wiosna w malarstwie i kwiatach – 
wernisaz              9.06 

 
ernisażem wystawy "Wiosna w malarstwie i kwiatach" Tarnogórskie 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończyło 9 czerwca 2017 r. 

w Centrum Kultury Śląskiej kilkudniowe obchody 10. rocznicy swojego 

powstania.  

Można powiedzieć. że prawie połowa istnienia TSUTW upłynęła na bardzo dobrej 

współpracy z Centrum, co nie omieszkał podkreślić – składając gratulacje na ręce pani 

prezes Magdaleny Latacz – dyrektor Stanisław Zając. Jest faktem, że przez prawie pięć 

lat istnienia Centrum miało miejsce wiele wydarzeń realizowanych wspólnie, jak choćby 

dożynki w 2013 r., wyszkubki, do których zdjęcia były kręcone w pałacu w Nakle Śląskim, 

organizacja wystawy „Za mundurem”, lekcje historyczne, uczestnictwo w „Szlacheckich 

weekendach”, oraz spotkaniach Klubu „Pochwała inteligencji na Górnym Śląsku”.  

 

W 
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I wreszcie ten piękny, radosny finał obchodów, który przybrał formę wernisażu wystawy, 

a raczej dwóch wystaw – jednej pokazującej malunki kwiatów przygotowane pod 

kierunkiem Beaty Hetmańczyk, a drugiej prezentującej kompozycje z kwiatów, wwarzyw 

i owoców, przygotowane pod kierunkiem florystki Lucyny Mokrus. Obydwie wystawy są 

efektem dwóch lat nauki, entuzjazmu i chęci do pracy członkiń TSUTW. Ich niesamowita 

energia, duchowa i fizyczna, budzi głęboki podziw, jak zauważył dyrektor Stanisław Zając. 

 
 

Podziękowania, uśmiechy, wiele 

wzajemnych wyrazów wdzięczności za 

pracę włożoną w przygotowanie 

wystawy (instruktorek i ich uczennic), 

piękny koncert Alony Szostak oraz 

znakomity występ tancerek z Teatru 

Clou działającego przy Studio Tańca 

Marzeny Kobryń – to był wyjątkowo 

radosny, rozśpiewany, wiosenny 

wernisaż, w którym uczestniczyła m.in. 

pani Lucyna Ekkert, radna Województwa Śląskiego. Fot. Magdalena Zaton. 
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Park. Przestrzen  i metafora – konferencja       
12-13.06 

 
rzez dwa dni - 12 i 13 czerwca – gościli w Centrum Kultury Śląskiej prelegenci i 

słuchacze interdyscyplinarnej konferencji pt. „Park. Przestrzeń i metafora” 

zorganizowanej przez Komisję Historycznoliteracką Oddziału PAN w Katowicach, 

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej i Zakład Teorii i Historii Kultury INKSI Uniwersytetu 

Śląskiego oraz Centrum.  Konferencję rozpoczął wykład inauguracyjny prof. zw. dr hab. 

Krystyny Kleszczowej Park, w którym poruszone zostały m.in. kwestie przestrzeni 

znaczeniowej pojęcia park. Tematy innych referatów to m.in.: Współczesne lasy w parku 

w Nieświeżu, W parku z Raymondem Rousselem, Mary Poppins w parku, „Parka jutra” – 

idea parku w projektach architektów nowoczesności, Ogrody muzyki. 

 

Fot. Magdalena Zaton 

P 
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Rozmowy…czyli wszystko, co widzę, gdy 
zamykam oczy… – wernisaz    30.06 

 
ystawą "Rozmowy... Czyli co widzę, gdy zamykam oczy…", przygotowaną 
przez członków grupy fotograficznej Natechwile i zaproszonych gości, 
Centrum Kultury Śląskiej otworzyło kolejny rozdział związany z fotografią.  

 
Przywrócona bowiem została ściślejsza współpraca ze Związkiem Polskich Artystów 
Fotografików Okręg Śląski, czego ukoronowaniem stało się stosowne porozumienie, 
podpisane w dniu wernisażu,tj. 30 czerwca 2017 r. przez dyrektora Centrum Stanisława 
Zająca oraz prezesa ZPAF Okręg Śląski Arkadiusza Ławrywiańca.  
 

 
 
To bardzo dobra wiadomość dla Centrum, które niejako fotografią stoi, bo jak podkreślił 

W 
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dyrektor Zając, w pałacu w Nakle Śląskim pokazane zostało do tej pory aż 20 wystaw 
fotograficznych. Są nowe plany, przewidziane niespodzianki, a nowy rok rozpocznie się 
naprawdę mocnym uderzeniem – zapowiedział Arkadiusz Ławrywianiec. 
 
Ale tego pięknego, letniego wieczoru najbardziej liczyły się oczywiście "Rozmowy... Czyli 
co widzę, gdy zamykam oczy…". Swoje prace, w odmiennych aranżacjach, pokazali na 
niej: 
Justyna Fryt, Iwona Germanek, Małgorzata Gwiazdonik, Dagmara 
Kasperczyk, Magdalena Zaton (pracownica Centrum) oraz Alicja Hałaszuk, Antoni 
Kreis, Beata Mendrek, Kamil Myszkowski i Wojciech Prażmowski. To ostatnie, wielkie 
nazwisko polskiej fotografii, zostało specjalnie podkreślone przez kuratorów wystawy, 
Beatę Mendrek, która czuje się bardzo dumna, że w tym jej autorskim projekcie mogły 
pojawić się jego zdjęcia, oraz Antoniego Kreisa, dla którego Wojciech Prażmowski jest 
wielkim mistrzem. Istnieją zresztą plany zorganizowania z fotografikiem spotkania w 
połowie wystawy. 
 

 
 
Jak wynika z wypowiedzi kuratorów, zdjęcia z „Rozmów...” nie powstały z myślą o 
publicznej prezentacji, ale z wewnętrznej potrzeby ich autorów, mimo to, choć 
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niektórym osobom nie przyszło to łatwo, chcą się tym swoim bardzo intymnym 
przeżyciem podzielić z publicznością.  
 

 
 

 
 

Fot. Magdalena Zaton 
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Przed rajdem – rowerowy zwiad       9.07 

Od początku lipca trwały intensywne przygotowania do jeiennego, IV rajdu rowerowego 

„Śladami górnośląskiej szlachty”. Aby przetestować poziom trudności trasy ekipa w 

składzie: dyrektor Stanisław Zając, Janusz Szwajnoch, Robert Piontek oraz Michał 

Nolewajka odbyła rowerowy zwiad. Na zdjęciu – przed Pałacem w Rybnej, jednym z 

etapów. 

 

 

 

 

Fot. Michał Nolewajka 
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Narodowe Czytanie 2017 – "Wesele"       
2.09 

 
odobnie jak w całym kraju, także w Centrum Kultury Śląskiej w sobotnie 
popołudnie 2 września odbyło się Narodowe Czytanie "Wesela" Stanisława 
Wyspiańskiego - impreza pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudy i jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy, które zorganizowało Starostwo 
Powiatowe, Centrum Kultury Śląskiej oraz Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku.  
 
W spotkaniu udział wzięła pani Lucyna Ekkert, radna Województwa Śląskiego. Scenariusz 
opracowała, dokonując wyboru tekstów, pani Stanisława Szymczyk z TSUTW. 
Odczytywali je: wicestarosta Powiatu Stanisław Torbus, członkowie Zarządu 
Powiatu: Adam Baron i Stanisław Wieczorek, wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl oraz 
członkowie TSUTW: Helena Domańska, Grażyna Jurek, Teresa Majzner, Aleksandra i Jan 
Różyccy oraz Jerzy Zieliński. Niektóre z osób czytających odczuwały przed tym występem 
sporą tremę, ale wszystko potoczyło się gładko, a momentami nawet bardzo 
emocjonalnie. Na zakończenie na skrzypcach zagrała Zosia Liszka. 
 

 
 

P 
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Czytaniu towarzyszyło omówienie dramatu przez Stanisławę Szymczyk, która 
opowiedziała o okolicznościach jego powstania, znaczeniu dla polskiej literatury i 
wyjaśniła, czym się kierowała dokonując wyboru cytatów. „Są to fragmenty pozwalające 
dociec istoty oraz idei „Wesela” i pokazać, jak bardzo Wyspiański jest autorem 
aktualnym”. Powiedziała także, że „Wesele” jest naszym kodem kulturowym, który 
trzeba bardzo cenić. Ciekawym podsumowaniem imprezy stały się wypowiedzi 
czytających. Padały słowa o zaszczycie czytania (Helena Domańska), o zastanowieniu się 
nad naszymi cechami narodowymi, wielkością i małością (Aleksandra Różycka), o wciąż 
aktualnych podziałach społeczeństwa na miasto i wieś, które trzeba przezwyciężać 
(Marek Cyl), o tym, jak trudnym narodem są Polacy i o tym, że powrót do „Wesela” był 
doświadczeniem przykrym, bo pokazującym nieustającą aktualność pewnych problemów 
(Stanisław Torbus). Janusz Różycki zdradził, że w ramach przygotowań do swej roli 
podążył śladami Wyspiańskiego i odwiedził nawet ulice Kanoniczą. 
„Polska ma duży potencjał i może jest gdzieś ten złoty róg i ktoś w niego w końcu 
zadmie?” - tym retorycznym pytaniem Stanisława Szymczyk zakończyła oficjalną część 
Narodowego Czytania „Wesela”. 

 

Fot. Renata Głuszek 
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Przywo z eksponato w na IV Szlachecki 
weekend                       11.09 

rzesień, a więc powoli spływają eksponaty na wystawę historyczną w 

ramach IV Szlacheckiego weekendu. Poniżej nieco żartobliwy zapis z 

Facebooka. 

Przedstawiamy mrożącą krew w żyłach relację z wydarzenia, które wiąże się z wystawą 

"Szable w dłoń, czyli rzecz o polskiej szlachcie" (otwarcie 23 września o godz. 19.00). 

Bohaterowie zdjęć – ci malowani, oczywiście – pomarli bowiem dawno temu, a objawią 

nam się na autentycznych portretach... trumiennych, który to rodzaj malarstwa właściwy 

był naszej rodzimej kulturze sarmackiej. Panowie bracia przyjechali do nas z Muzeum 

Ziemi Międzyrzeckiej (dziękujemy za udostępnienie!), aby uświetnić swymi fizjognomiami 

IV Szlachecki weekend.  

Portrety odkrywają dyr. Stanisław Zając i Arkadiusz Kuzio-Podrucki.  

 

Fot. Renata Głuszek 

W 
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Wizyta Donnersmarcko w        13.09 

 środę 13 września 2017 r. Centrum Kultury Śląskiej, a raczej pałac, 
odwiedzili kolejni członkowie rodziny Henckel von Donnersmarck wraz ze 
znajomymi ze Szwecji.  

Donnersmarkowie reprezentowali inię brynkowsko-krowiarską. Byli to: Theresia hrabina 
von Mentzingen (córka i wnuczka hrabin Henckel von Donnersmarck, jej matką była 
hrabina Wilhelmina), Anne Sophie Magarethe hrabina von Henckel-Gaschin von 
Donnersmarck (przybyła aż z Brazylii) oraz Levin hrabia Wolff Metternich zur Gracht (syn 
Wilhelminy hrabiny Cesarstwa Wolff Metternich zur Gracht, z domu hrabiny Cesarstwa 
Henckel von Donnersmarck).  

 

Była to już druga wizyta hrabiego Levina, który poprzedi raz pojawił się w pałacu wraz z 
hrabią Andreasem Henckel von Donnersmarck 15 maja 2015 r. Wszyscy mili goście 
zostali przyjęci bardzo ciepło i serdecznie, a po pałacu oprowadził ich Arkadiusz Kuzio-
Podrucki.  

W 
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Zdjęcia: Magdalena Zaton 
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Debiut nowej strony internetowej    22.09 

 

o wielu miesiącach projektowania, burzliwych czasami dyskusji oraz  przymiarek 

22 września pojawiła się długo wyczekiwana strona internetowa, zaprojektowana 

przez firmę Kofeina Public Relations z Nakła Śląskiego. Na zdjęciach widok ze 

stycznia 2018 r. 

 

 

P 
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Szlachecki weekend IV     23-24.09 

egoroczna, IV już edycja „Szlacheckiego weekendu”, która odbyła się w dniach 23 
i 24 września 2017 r., miała zgodnie z tradycyjną formułą bogaty program o 
charakterze muzycznym, historyczno-edukacyjnym oraz sportowym. I wszystko 

oczywiście nawiązywało do śląskiej szlachty. 

Przygotowania i realizacja progamu były niezwykle intensywne, a czasami pełne 
niespodzianek. Bardzo często np. zmieniała się koncepcja koncertu przedstawicieli rodu 
von Wrochem i długo nie było wiadomo, kto z nich ostatecznie wystąpi w Centrum. Poza 
tym w dniu koncertu okazało się, że Ulrich von Wrochem nie wziął garnituru i musiał 
jechać na zakupy do Bytomia, a była to sobota! Ale wszystko potoczyło się dobrze. 

Dzień I – koncert i wernisaż 

Pierwszym punktem programu był koncert w wykonaniu przedstawicieli rodu von 
Wrochem, który słynie nie tylko z talentów muzycznych, ale i z tego, że to praktycznie 
dzięki niemu powstały 500 lat temu Tarnowskie Góry. W „Koncercie rodu von Wrochem” 
wystąpili: Ulrich von Wrochem – znakomity wirtuoz altówki oraz pierwsze skrzypce La 
Scali i Opery Berlińskiej, a także jego nastoletni wnukowie: Frederik (skrzypce) i Henrik 
(instrument klawiszowy).  

 

T 
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Wykonane zostały utwory Carla Stamitza, Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza 
Mozarta oraz improwizacja Ulricha. Na szczególną uwagę zasłużyła znakomita 
skrzypcowa interpretacja Ulricha Suity nr 5 c moll Bacha (napisanej oryginalnie na 
wiolonczelę). Po dużej porcji klasyki sporą niespodziankę sprawiła jego improwizacja, 
którą schowany za kotarą artysta rozpoczął od wystukiwania różnych dźwięków na 
okiennym szkle, by następnie zaintrygować słuchaczy nowoczesnym brzmieniem 
swojego utworu. 
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Po koncercie odbyło się otwarcie wystawy „Szable w dłoń, czyli rzecz o polskiej 
szlachcie”.  

 

Znalazły się na niej m.in. dwa oryginalne portrety trumienne z Muzeum Ziemi 
Międzyrzeckiej, piękne 
oryginały szabel z XVI, 
XVII i XVIII w. z kolekcji 
Krzysztofa Banasia, 
oryginały broni białej i 
palnej z kolekcji 
Kazimierza Flakusa; 
repliki broni, w tym 
miecze celtyckie z VII w., 
szable, topory, koncerze i 
buzdygany wykonane 
przez Jacka Dąbala oraz 
herbarze z XVIII i XIX w. 
ze zbiorów Dariusza 
Woźnickiego.  
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W czasie otwarcia Krzysztof Banaś z Familii Szlacheckiej wygłosił prelekcję pt. „Świetność 
szlachty Rzeczypospolitej Obojga Narodów”, poświęconą głównie uzbrojeniu. Wystawa 
mieści się w trzech salach tematycznych, a w każdej z nich uczestnicy wernisażu mogli 
osobiście porozmawiać z kolekcjonerami. 

 

Na zdjęciach: z lewej – Krzysztof Banaś; z prawej: Jacek Dąbal, gość, hetman Bractwa 
Kurkowego z Bytomia  Jan Świgost oraz Karzimierz Flakus 

Widok wystawy: 
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Dzień 2 – rajd  

Do samego dnia rajdu spoglądaliśmy w niebo z dużym niepokojem, ponieważ końcówka 
tygodnia okazała się deszczowa. Tylko kilka osób zrezygnowało z udziału, więc w trasę, w 
pogodny poranek, wyruszyło około 200 rowerzystów, w tym dyrektor Stanisław Zając i 
Robert Piontek.  

 

Wiodła ona od pałacu Henckel von Donnersmarcków w Nakle Śląskim poprzez Rybną 
(pałac Koschützkich), Kopaninę 
(pałac baronów von 
Fuerstenberg), Brynek (zespół 
pałacowo-parkowy hrabiów 
Henckel von Donnersmarck) po 
Tworóg, gdzie przy Urzędzie 
Gminy – dawnym pałacu książąt 
zu Hohenlohe-Ingelfingen, odbył 
się piknik. O każdym zabytku 
opowiadał na postojach dr 
Arkadiusz Kuzio-Podrucki, a 
rowerzystów bardzo ucieszyła 
możliwość zwiedzenia pałacu w Brynku, który jest niedostępny dla turystów.  
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Dodatkową atrakcję stanowił koncert w Rybnej w wykonaniu klawesynistki Hanny 
Balcerzak, która zagrała prześliczne miniatury klawesynowe osiemnastowiecznych 
kompozytorów francuskich (Armand-Louis Couperin, Jacques Duphly, Soeur Monique-
Rondeau, L’Angelique, Jean-Philippe Rameau, Claude-Bénigne Balbastre). 

 

Warto nadmienić, że od Kopaniny w 
rajdzie uczestniczyli na rowerach wszyscy 
czterej panowie von Wrochem. Na mecie 
rajdowicze otrzymali gorący posiłek, 
odbyło się także losowanie około 60 
nagród konkursowych – do wygrania były 
piękne akcesoria rowerowe, kwiaty, 
kosmetyki, książki, plecaki oraz vouczery 
na m.in. strzyżenie, wymianę opon, pizzę, 
zakupy oraz sesje fotograficzne. Podobnie 
jak w ubiegłym roku, nagrody ufundowali 
przedsiębiorcy z Nakła Śląskiego, a także 
po raz pierwszy – firmy współpracujące z Centrum Kultury Śląskiej (Klaro, Liftbud, Eljot 
Bis i in.).  
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Przez zabawny zbieg okoliczności nasz stały rajdowicz Leszek Żabski został wylosowany 
po raz drugi do tej samej nagrody – wrzosów ufundowanych przez kwiaciarnię CATLEYA. 

 

Wszystkim instytucjom oraz osobom, które wsparły organizację IV edycji „Szlacheckiego 
weekendu” Centrum składa bardzo gorące podziękowanie. 

 

Fot. Magdalena Zaton 
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„Obrazy mitologizujące” – finisaz        
13.10 

ystawa „Obrazy mitologizujące Tadeusza Rusa” była prezentowana już od 

12 sierpnia, ale spotkanie z jej autorem, prof. Tadueszem Rusem, czyli 

finisaż, odbyło się dopiero 13 października 2017 r. 

 

Istota mitologizacji w obrazach prof. Rusa polega na reinterpretacji wybranych wątków 

biblijnych oraz tych fragmentów różnych kultur i religii przedchrześcijańskich, które 

koncentrują się wokół powracających i stale obecnych wartości. Ale sam autor 

powiedział w trakcie finisażu, że ostateczne zdanie należy do odbiorcy. On sam musi 

„wlać” w obraz jakiś mit czy symbol. „Proszę się nie bać własnych myśli, opinii, nie bać 

się krytyków” – apelował artysta.   

 

W 



Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2017 106 

 

 

 

Co więcej – poprzez rozdanie pewnej ankiety spowodował, że uczestnicy finisażu zaczęli 

uważniej analizować związek danego przedstawienia z przypisanym do niego tytułem, 

dokonali także wyboru obrazu, który najbardziej im się spodobał pod względem 

estetycznym. Bezapelacyjnym zwycięzcą okazało się „Purgatorium”, które to słowo 

oznacza czyściec.  

 

 

„Spotkanie z wystawą daje pretekst do zadumy, zbliżanie się do opowieści, tylko trzeba 

im się przyjrzeć uważnie, wczytać w teksty” – mówił profesor, wyrażając głębokie 

zadowolenie, że w czasach „polikultur, pośpiechu, polifonii itd.” tyle osób znalazło czas, 

aby przyjść do Centrum na ten finisaż. Sama wystawa cieszyła się, nawiasem mówiąc, 

dużym zainteresowaniem zwiedzających. 

Po „malarskiej” części spotkania nastąpiła część muzyczna, a w niej znakomity koncert w 

wykonaniu Ron Tuczykont Trio. Zagrali kontrabasista Ronald Tuczykont (muzyk pracował 

z wieloma jazzmenami światowej sławy m.in. z Tomem Pereirą, Twerrence’em Ngassa 
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oraz Carmelem Iorio), klawiszowiec Adam Snopek (aranżer musicalu „Skazany na 

bluesa”) oraz perkusista Michał Dziewiński. Panowie wykonali w większości własne 

kompozycje oraz jazzowe transkrypcje utworów pop, a na bis – jazzową wersję 

przyśpiewki góralskiej, którą zaśpiewał Ron Tuczykont. 
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Ten wieczór był po części świętem Tarnowskich Gór, ponieważ zarówno prof. Rus, jak i 

Adam Snopek są tarnogórzanami. 

 

 

Fot. Magdalena Zaton (wernisaż), Reenata Głuszek (wystawa) 
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Nigredo – wernisaz                20.10 

aledwie tydzień po finisażu „Obrazów mitologizujących”, 20 października 2017 r. 

miało miejsce otwarcie wystawy fotograficznej „NIGREDO ścichłem w chłodu”, 

której autorem jest Adam Sikora, wybitny polski operator filmowy, fotografik, 

reżyser i scenarzysta, a z zamiłowania także malarz („Ach śpij kochanie”, „Angelus”, 

„Młyn i krzyż”, Essential Killing”, „Cztery noce z Anną”, „Ewa”, „Wojaczek”).  

 

W spotkaniu uczestniczyli również członkowie ekipy filmowej „Powrotu Giganta” – filmu 

będącego inspiracją tej wystawy: aktorzy Sławomir Żukowski (główna rola) i Łukasz 

Sikora oraz scenograf Agata Adamus. 

 

 

Wśród gości znaleźli się rodzice grającej drugą główną rolę aktorki Barbary Lubos – 

państwo Urszula i Werner Lubosowie, a także dr hab. Krystyna Doktorowicz z Zakładu 

Zarządzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Uniwersytetu 

Śląskiego oraz redaktor Jerzy Ciurlok. Obecność dr Krystyny Doktorowicz (pierwszy raz w 

Z 
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Centrum) była nieprzypadkowa, ponieważ „Powrót Giganta” został zrealizowany jako 

film warsztatowy na Wydziale Radia i Telewizji UŚ. 

 

 

 

Adam Sikora w czasie spotkania 

wyjaśnił, jak ścisłe związki łączą 

obydwie formy wypowiedzi: film i 

„Nigredo”. Wystawa jest bowiem 

swego rodzaju fotograficznym 

komentarzem do „Powrotu Giganta” 

(którego autor jest reżyserem, 

scenarzystą i operatorem). Obydwa 

dzieła łączy przede wszystkim ten 

sam temat, to jest pojęcie procesu 

„nigredo”, które oznacza 

dekompozycję materii, a – według Carla Gustawa Junga – najgłębsze stadium depresji. 
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Jest to stan będący niezbędnym elementem powrotu do równowagi, odzyskania zdrowia 

psychicznego.  

Komentując film – którego projekcja stała się kolejnym punktem programu tego 

wernisażu – reżyser ujawnił sporo kryjących się w nim podtekstów, płaszczyzn, inspiracji, 

a także zakulisowych historii.  

 

 

 

Zebrani dowiedzieli się też, że „Powrót Giganta” jest drugą odsłoną trylogii (artysta w 

roku 2006 nakręcił część pierwszą zatytułowaną „Gigant”). Niewykluczone, że 

prapremiera ostatniej części cyklu odbędzie się właśnie w Centrum, ponieważ zdaniem 

Adama Sikory jest to miejsce znakomicie się do tego nadające. Dyrektor Stanisław Zając 

wyraził natomiast głęboką radość z tego, że w pałacu w Nakle Śląskim po raz kolejny 

pojawił się taki autorytet artystyczny, jak Adam Sikora. 

 

Fot. Magdalena Zaton 
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Two rcy Kultury S ląskiej V – 
przygotowania 

 

 związku z jubileuszowym charakterem kolejnej edycji Twórców Kultury 

Śląskiej plany – snute już w poprzednich latach – były ambitne i zakładały 

m.in. wydanie publikacji podsumowującej wszystkie lata. Ze względu na 

brak pieniędzy tego marzenia nie udało się jednak zrealizować.  

Poszczęściło się jednak z pozyskaniem sponsora, który opłacił koszt tablic zewnętrznych z 

kalendarzowymi wizerunkami twórców. Sponsorem jest firma O&S Computer Soft z 

Radzionkowa kierowana przez prezesa Eugeniusza Orłowskiego – gorąco za to 

dziękujemy! To już jego drugie wsparcie finansowe Centrum – poprzednio dołożył się do 

katalogu z okazji wystawy „Incidental & Accidental. Między Determinacją a 

Przypadkiem”.  

 

Od lewej: Eugeniusz Orłowski i dyr. Stanisław Zając 

 

W 
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Tablice te były elementem wielkiej retrospektywy TKŚ, gdyż tegoroczna ekspozycja 

pokazywała zdjęcia nie tylko nowej, ale i poprzednich edycji. 

 

Realizacja TKŚ V do łatwych nie należała, z wielu przyczyn – konieczności ubiegania się o 

pieniądze (nic w zasadzie 

nowego), ale też do 

ostatniej chwili trwały 

zabiegi o pozyskanie 

„twórców”. Po wycofaniu 

się aktorki Doroty Pomykały, 

która popadła w artystyczny 

konflikt z Markiem 

Wesołowskim (przeprosiła 

później za swoje 

zachowanie) niemal w 

przeddzień imprezy trzeba 

było szukać zastępstwa. Na 

szczęście zgodził się 

pozować sympatyczny prof. Zygmunt Tlatlik (na zdjęciu – fotograf i jego model). 
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Kilkakrotnie zmieniany termin promocji sprawił, że nie mógł pojawić się na imprezie 

Grzegorz Kapołka, jeden z bohaterów kalendarza. Sukcesem stało się natomiast 

pozyskanie do występu znanego, acz nieco kontrowersyjnego ostatnio bluesmana 

Ireneusza Dudka. Nie było za to problemów z uroczą sopranistką Opery Śląskiej Ewą 

Majcherczyk, choć i tu pojawił się pewien kłopot – kilka dni przed promocją/wernisażem 

artystka skręciła nogę i po występie musiała zamienić eleganckie obuwie na gustowne 

kapciuszki z pomponem. Miało to swój zabawny wydźwięk, jako że w trakcie sesji 

fotograficznej pani Ewa nalegała na fotografującego ją Krzysztofa Millera, aby nieco 

wyszczuplić łydki.  

Sporo wysiłku kosztowało naszych pracowników i stażystów wkopanie tablic, ale udało 

się. 

 

 

Fot. Marzena Wesołowska, Magdalena Zaton, Renata Głuszek 
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TWO RCY KULTURY S LĄSKIEJ V – 
promocja kalendarza / wernisaz  

wystawy           3.11 

 
egoroczna, 5. edycja projektu z racji swego jubileuszu miała charakter wyjątkowy. 
Sprawiła to  rozbudowana wystawa, po części retrospektywna, prezentująca 
fotogramy z lat 2013-2017.  

 
Ogółem znalazło się na niej aż 67 fotogramów, w tym 27 portretów z bieżącego roku 
(pojedyncze, dyptyki i tryptyki) oraz 40 fotogramów z lat 2013-2016, z czego 20 
wielkoformatowych, prezentowanych na zewnątrz pałacu. Projekt mógł zostać 
zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu firmy O&S Computer Soft z Radzionkowa, za 
co Centrum serdecznie dziękuje.  
 

 
 

T 
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To niejedyna nowość bieżącego roku, ponieważ wbrew dotychczasowej formule zdjęcia 
były wykonywane także poza murami pałacu w Nakle Śląskim, zgodnie z sugestiami osób 
portretowanych, np. w pięknej auli Akademii Muzycznej w Katowicach lub na tle 
katowickiego Spodka.  
 

 
 
Ich autorami są ponownie Krzysztof Miller oraz Marek Wesołowski, a w sesjach 
uczestniczyli: językoznawca prof. Jan Miodek, artysta malarz Antoni Cygan, prof. Ewa 
Chojecka, reżyser Jan P. Matuszyński („Ostatnia rodzina”), muzycy prof. Julian Gembalski 
(znakomity organista), Zygmunt Tlatlik (fagocista), Ireneusz Dudek (bluesman) i Grzegorz 
Kapołka (gitarzysta), literaturoznawca Marian Kisiel, fotografik Wojciech Prażmowski oraz 
choreograf Henryk Konwiński i śpiewaczka operowa Ewa Majcherczyk (biogramy 
twórców znalazły się w minikatalogu wystawy). Postacie, z których Ślązacy mogą być 
bardzo dumni; pokazujące, że Śląsk wysoką, wręcz europejską kulturą stoi.  
 
Za każdym z tych zdjęć kryje się jakaś historia, spotkanie oraz wyraźnie widoczny dialog, 
który sprawił, że moment fotografowania pozbawiony był napięć – wyjaśniał w czasie 
oficjalnego otwarcia imprezy reprezentujący obydwu fotografików Marek Wesołowski 
(Krzysztof Miller ze względów osobistych był nieobecny).  – W tej edycji chodziło też o to, 
aby fotografa było jak najmniej i  żeby na zdjęciach nie było jego „odcisku”. 
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W wieczorze promocyjnym uczestniczyło czterech tegorocznych twórców kultury śląskiej 
– na zdjęciu od lewej, obok dyr. Stanisława Zająca: znakomity bluesman i twórca Rawa 
Blues Festival Ireneusz Dudek, sopranistka, solistka Opery Śląskiej w Bytomiu Ewa 
Majcherczyk, artysta malarz Antoni Cygan, rektor ASP w Katowicach oraz prof. Zygmunt 
Tlatlik, fagocista NOSPR i wykładowca katowickiej Akademii Muzycznej.  
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Pojawili się także laureaci ubiegłoroczni: profesorowie ASP Jan Szmatloch (z małżonką) 
oraz prof. Ireneusz Walczak, prof. Werner Lubos z Akademii Jana Długosza w 
Częstochowie (z małżonką), malarz Edward Inglot (z małżonką), a także prof. ASP Adam 
Romaniuk, poseł Tomasz Głogowski, wójt gminy  Świerklaniec Marek Cyl (z małżonką) i  
wspaniali sponsorzy Centrum, dzięki którym impreza mogła się odbyć w kształcie 
wymarzonym przez Centrum: prezes zarządu O&S Computer Soft Eugeniusz Orłowski, 
właściciel firmy SERIX z Myszkowa Waldemar Kitala, Jacek Grysko z firmy KOFEINA Public 
Relations i przedstawiciele Stowarzyszenia Góry Kultury, w tym Anna Gołkowska. 
 

 
 
Starostwo Powiatowe reprezentował członek Zarządu Stanisław Wieczorek, który 
odczytał list gratulacyjny od starosty Krystyny Kosmali dla dyrektora Stanisława Zająca. 
Pani starosta napisała m.in.: „Proszę przyjąć z serca płynące podziękowania za wszystkie 
dokonania artystyczne wzbogacające życie kulturalne Powiatu Tarnogórskiego oraz 
rozsławiające naszą śląską ziemię w kraju i za granicą”. 
 
Zgodnie z tradycją wieczór promocji kalendarza i wystawy uświetnili swoimi koncertami   
laureaci bieżącej edycji: Ewa Majcherczyk oraz Ireneusz Dudek. Ze względu na 
odmienność muzyki, którą uprawiają, była to bardzo ciekawa konfrontacja różnych 
przestrzeni arystycznych. Ewa Majcherczyk wystąpiła z akompaniamentem prof. 
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Grzegorza Biegasa (instrument klawiszowy), wykonując siedem pieśni, a każdą w innym 
języku (aria Musetty z „Cyganerii” Giacoma Pucciniego, „Nie poj krasawica” Siergieja 
Rachmaninowa, „Pieśń kurpiowska” Karola Szymanowskiego, „Cantilena” Villa-Lobosa, 
aria z operetki Richarda Straussa, „Summertime” Georga Gershwina). Ten występ wywarł 
na słuchaczach wielkie wrażenie nie tylko ze względu na talent śpiewaczki, ale także z 
powodu jej zaskakująco – jak na drobną posturę –  mocnego głosu.  
 

 
 
Ireneusz Dudek 
zaprezentował się 
akustycznie, z gitarą i 
harmonijką, wykonując 
bluesa w różnych 
postaciach: kompozycje 
własne, utwory pisane 
specjalnie dla niego 
(Curtis  Knight), zagrał 
też standard zespołu 
The Animals „House of 
the Rising Sun”. Ten 
występ był gęsto 
okraszony anegdotami 
oraz zachętą do 
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słuchania bluesa, także na Rawie Blues Festival, a artysta musiał dwukrotnie bisować. 
W czasie przerw między koncertami oraz przy tradycyjnym poczęstunku – do śląskiego 
menu nawiązywał strój czuwającej nad stołem Barbary Bereski – uczestnicy wieczoru 
mogli prosić porozmawiać z laureatami TKŚ oraz poprosić o autografy do kalendarza, 
otrzymanego nieodpłatnie przy zakupie biletu. 
 

 
 
Za pomoc w realizacji jubileuszowej edycji Twórców Kultury Śląskiej Centrum Kultury 
Śląskiej składa najserdeczniejsze podziękowania następującym instytucjom: 
 

 Samorząd Województwa Śląskiego – za dofinansowanie kalendarza 

 O&S Computer Soft – za zasponsorowanie wystawy 

 SERIX – za wsparcie finansowe 

 INTERGAZ – za wsparcie finansowe 

 KOFEINA Public relations – za poczęstunek 

 Góry Kultury – za pomoc w uzyskaniu dofinansowania kalendarza 

 Frodo sp.j. Bytom – za projekt kalendarza 

 "Foto Lab" Stanisław Bryg z mielca – za wykonanie fotogramów oraz tablic na 
wystawę 
 

Fot. Marzena Wesołowska, Magdalena Zaton 
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Konkurs na dyrektora Centrum       9.11 

 listopada 2017 r. Starostwo Powiatowe ogłosiło konkurs na dyrektora Centrum 

Kultury Śląskiej. Dowiedzieliśmy się o tym po południu  z Biuletynu Informacji 

Publicznej Starostwa, które zamieściło w nim następujące ogłoszenie:  

 

Uchwała nr 256/1103/2017 

Zarządu Powiatu tarnogórskiego 

z dnia 09 listopada 2017 roku 

 

w sprawie: 

 

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora centrum Kultury Śląskiej w Nakle 

Śląskim, a także przyjęcia treści ogłoszenia i regulaminu tego konkursu 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity: Dz. U. Z 2017 r. poz. 1868) art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. Z 2017 r., poz. 862) 

oraz rozporządzenia ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu 

przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. z 

2004 r., Nr 154, poz. 1629). 

 

Zarząd Powiatu, 

uchwala, 

 

§1 

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle 

Śląskim o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Ustala się regulamin konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Śląskiej 

w Nakle Śląskim, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta 

Krystyna Kosmala 

9 
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Byliśmi świadomi, że taki konkurs może zostać ogłoszony, ale mocno wierzyliśmy, że 

ogromne zasługi dyrektora Stanisława Zająca w tworzeniu od podstaw instytucji tak 

liczącej się obecnie na mapie kulturalnej regionu i tworzącej pozytywny wizerunek 

powiatu tarnogórskiego przeważą. Stało się jednak inaczej, co zmusiło dyrektora do 

przystąpienia do konkursu. Sprawa odbiła się oczywiście echem w lokalnej prasie. 

 

Informacja prasowa: Dziennik Zachodni – dodatek Tarnowskie Góry 
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Walka o lampy            13-30.11 

u naszej ogromnej radości w kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego powiatu 

tarnogórskiego pojawił się projekt wymiany oświetlenia parkowego, zgłoszony 

przez radnego gminy Świerklaniec Jarosława Wasążnika. Stare wysłużone lampy 

nie tylko nie spełniają już swojej roli, ale także niesamowicie szpecą otoczenie pałacu, 

a o zrobieniu ładnego zdjęcia parku z okien pałacu w ogóle nie ma mowy! 

 

 

 

Po odroczeniu projektu remontu elewacji, zaplanowanego na rok 2018, powiało 

nadzieją, że może choć te paskudne i szwankujące lampy zostaną wymienione. Emocje 

były wielkie do samego końca, gdyż okazało się, że sporą kupkę głosów papierowych w 

ostatniej chwili podrzucił szpital powiatowy, co mogło zagrozić naszej pozycji lidera 

K 
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(mieliśmy już dodające otuchy przecieki ze starostwa). Ale i my nie zasypialiśmy gruszek 

w popiele. Ostatnim rzutem na taśmę zmobilizowaliśmy uczniów i nauczycieli Zespołu 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, którzy – było nie było – korzystają ze ścieżek 

naszego parku. Wydelegowany z ankietami został Janusz Szwajnoch, a efekt – 

prezentowany na zdjęciu przez Renatę Głuszek – na pewno znacząco przyczynił się do 

wygranej.  

 

 

Zdobyliśmy 1832 głosy (wynik ogłoszono dopiero 11 grudnia), za które gorąco 

dziękujemy mieszkańcom gminy Świerklaniec, uczniom i nauczycielom ZS CKR oraz 

wszystkim przyjaciołom Cekusia. I oczywiście pomysłodawcy, panu Jarosławowi 

Wasążnikowi. Miła wiadomość w niezbyt wesołej końcówce roku, na lampy przyjdzie 

jednak poczekać jeszcze kilka miesięcy. 

Fot. Janusz Szwajnoch 
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Miłos c  na s mierc  nie umiera…     21.11 

egoroczna, 12. już edycja Festiwalu im. G. Gorczyckiego bardzo długo stała pod 

znakiem zapytania. Jednak odbyła się, a koncert w Centrum został wyznaczony 

na 21 listopada. Czasu na promocję nie było za wiele, niemniej frekwencja 

dopisała.  

Wystąpił zespół Mozarteum w składzie: Magda Miziołek – sopran, Andrzej Górniak – 

tenor oraz Bogumiła Gizbert-Studnicka – klawesyn, który wykonał program 

zatytułowany „Miłość na śmierć nie umiera…”.  

 

Znalazły się w nim utwory – jak zapowiedział dyrektor Festiwalu Adam Wesołowski – 

zarówno sacrum, jak i profanum: pieśni religijne Jana Sebastiana Bacha, utwory na 

klawesyn (Jan Podbielski) oraz pieśni miłosne i arie operowe Giovanniego Battisty 

Pergolesiego, Wolfganga Amadeusza Mozarta i Tommasa Giodaniego. – Program 

Gorczyckiego wykonują najwybitniejsi muzycy i pieśniarze świata – ujawnił dyrektor 

Festiwalu. W Centrum poza klawesynistką, prof. Bogumiłą Gizbert-Studnicką wystąpili 

bardzo młodzi jeszcze śpiewacy, tenor Andrzej Górniak, absolwent Akademii Muzycznej z 

Wrocławia, członek Chóru Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu oraz sopranistka 

T 
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Magda Miziołek, gliwiczanka, jeszcze studentka Akademii Muzycznej z Wrocławia, która 

siłą, skalą i urodą brzmienia swojego głosu wywarła na zebranych ogromne wrażenie.  

 

Emocje wywołane tak pięknym muzycznym popisem goście mogli schłodzić po koncercie 

znakomitym piwem browaru Alternatywa z Rudy Śląskiej. 

 

Zdjęcia: Magdalena Zaton 
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„Wrocław – Breslau” – projekcja filmu     
24.11 

ozytywne aspekty wspólnej historii polsko-niemieckiej na przykładzie 

Wrocławia przedstawił film „Wrocław-Breslau”, który został pokazany w 

Centrum Kultury Śląskiej 24 listopada 2017 r.  

 

W projekcji uczestniczył jeden z jego autorów, pan Andrzej Klamt, a także, jako widz, 

twórca zdjęć lotniczych pan Tomasz Kozieł. Film stanowi czwartą część serialu 

telewizyjnego „Polacy i Niemcy – Historia sąsiedztwa”, wyprodukowanego w koprodukcji 

polsko-niemieckiej przez TVN i ZDF. 

 

 

Na dokument złożyły się wypowiedzi ekspertów, inscenizowane sekwencje historyczne 

oraz animacje komputerowe, które pokazały lata świetności tej swego czasu jednej z 

czołowych metropolii europejskich. 

P 



Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2017 133 

 

 

 

 

W części poświęconej dyskusji Andrzej Klamt odpowiadał na pytania prowadzącego 

spotkanie Arkadiusza Kuzio-Podruckiego oraz uczestników projekcji. Tematy, które 

poruszono, to m.in. powód wyboru akurat Wrocławia, a nie np. na Szczecina czy 

Kołobrzegu, jak widzieli 

projekt producenci 

niemieccy, jaki był odbiór 

filmu w Niemczech, czy jest 

jednakowa wersja dla 

obydwu krajów, jak 

wyszukiwano naukowców 

specjalizujących się w 

tematyce Wrocławia, a 

także jaki był koszt 

produkcji. Andrzej Klamt 

zdradził także swoje kolejne 

plany związane z filmem. 

 

Zdjęcia: Magdalena Zaton 
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Biała kolęda            11.12 

egoroczna, czwarta już kolęda rodziła się – jak to się mówi –  w bólach. Chcieliśmy 

zrobić ją nieco inaczej i odejść od wariantu kostiumowego, padła więc propozycja 

o zaśpiewanie jej w stylu gospel pod kierunkiem Magdaleny Kozioł (znana 

wykonawczyni tego repertuaru, która wystąpiła w imprezie „Rodzina w Centrum”). Na 

przeszkodzie stanęły kłopoty zdrowotne pani Kozioł, które ostatecznie uniemożliwiły 

solidne przygotowanie cekusiowego chórku. Problemu przysporzył tekst, ale tu z 

ratunkiem pospieszyła Renata 

Głuszek, która potrafi rymować. 

Druga wersja kolędy zachwyciła 

dyrektora i gdy został 

zaakceptowany także scenariusz 

Renaty, można było wideo kręcić. 

O akompaniament poprosliliśmy 

Adama Snopka, o rejestrację 

wideo Roberta Kufla. Czasu nie 

było wiele, w poniedziałek 11 

grudnia, po kilkukrotnym 

przećwiczeniu śpiewu i wyborze 

ragtime’owego podkładu, 

stanęliśmy przed „kamerą”. Ale 

na tym problemy się nie 

skończyły. Kolęda zaczyna się od 

słów „Śniegu napadało, pałac 

tonie w bieli...”, a tu tymczasem 

śniegu zabrakło. Co prawda 

zostały nakręcone początkowe 

ujęcia ze śniegiem, który kiedyś tam na chwilę zabielił pałac, ale nie nadawały się. 

Powstała zatem pierwsza wersja bezśnieżna, kiedy jednak znów napadało, miły pan 

Robert zrobił kolejną dokrętkę i powstała druga wersja „Białej kolędy”. Chyba możemy 

być z niej dumni. Obu panom serdecznie dziękujemy za pomoc! Zdjęcie: Robert Kufel 

 

T 
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BIAŁA KOLĘDA 

Śniegu napadało 

Pałac tonie w bieli 

Niebo pojaśniało  

Zlecieli anieli 

By przypomnieć o kolędzie  

Co nam radość głosić będzie 

Gloria, Gloria, Gloria   

radość głosić będzie! 

 

Dyrektor już ludzi 

do śpiewania woła 

i nikt nie marudzi 

- pieśń będzie wesoła! 

Bo gdy Gwiazdka za oknami 

Kto żyw bieży z życzeniami! 

Gloria, Gloria, Gloria   

Bieży z życzeniami! 

 

Blask świątecznej nocy 

Niech nas opromieni 

Siłą świętej mocy 

Złość w miłość przemieni 

Bo nadzieja w tej kolędzie, 

Że piękno zwyciężać będzie! 

Gloria, Gloria, Gloria   

Że zwyciężać będzie! 

 



Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2017 136 

 

 

I Konwentykiel Magnato w 
Przemysłowych       16.12 

ropozycja tej imprezy spadła na nas nieoczekiwanie, ale ze względu na jej 

atrakcyjność oraz wpisanie się w projekt „Szlaku Magnatów Przemysłowych”, 

do którego aspirujemy, trudno było jej nie zaakceptować.  

Tak więc 16 grudnia 2017 r. Centrum miało zaszczyt gościć I Konwentykiel Szlaku 

Magnatów Przemysłowych,  którego inicjatorem był dr Łukasz Zimnoch, pomysłodawca 

„Szlaku...”. Zainteresowanie było bardzo duże, a wśród gości pojawił się m.in. 

wicestarosta Starostwa Powiatowego Stanisław Torbus oraz prezydent Piekar Śląskich 

pani Sława Umińska-Duraj. 

 

 

 

Pierwsza część wydarzenia: „Fotołowy”, organizowana we współpracy z Tarnogórską 

Grupą Fotograficzną, pozwoliła fotografom robić zdjęcia modelkom oraz członkom Grupy 

Redena ubranym w kostiumy historyczne.  

P 
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Druga część miała charakter prelekcji zatytułowanej „Cztery Wielkie Damy i ich różne 

drogi życiowe – Blanka de Paiva, Daisy von Pless, Matka Ewa, Joanna Gryzik von 

Schomberg-Godulla”, którą wspólnie wygłosili Łukasz Zimnoch oraz dr Arkadiusz Kuzio-

Podrucki.  

 

 

Dr Zimnoch wyjaśnił, dlaczego wybór padł akurat na te cztery damy. Otóż stanowią one 

cztery różne typy osobowości, które dobrze uosabiają różnorodność Śląska. Joanna 

Gryzik von Schomberg-Godulla, dziewczyna z nizin, która odziedziczyła ogromną fortunę 

po Karolu Goduli to archetypiczna Ślązaczka, pracowita, rozsądna, dobrze zarządzajaca 

powierzonym sobie majątkiem. Blanka de Paiva uosabia kobietę, która do wysokiej 

pozycji i majątku doszła własnym sprytem i ponoć nieprzeciętną urodą oraz inteligencją. 

Angielka Daisy von Pless to ikona stylu, a Ewa von Tiele-Winkler – oddanie się 

dobroczynności z poświęceniem własnego bogactwa i pozycji. Jak nadmienił Arkadiusz 

Kuzio-Podrucki, Śląsk to zatem nie tylko stereotypy ludzi z filmowych obrazów 

Kazimierza Kutza. 
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Po prelekcji goście obejrzeli pokaz mody przygotowany przez firmę KMS Gantos z Piekar 

Śląskich, której właścicielka, pani Krystyna Musik, poprowadziła wspólnie z dr 

Zimnochem tę część wieczoru. Modelki paradowały przy muzyce skrzypcowej, granej na 

żywo przez Martę Klubę. Najpierw panie pokazały kilka strojów z różnych epok, 

następnie zaprezentowały biżuterię firmy „Sztuka od Serca” (piękne wytwory można 

było także kupić), po czym nastąpił pokaz strojów współczesnych inspirowanych 

kostiumem historycznym. 

 

 

 

Kawę i poczęstunek zapewniła Café Silesia. 

 

Fot. autor nieznany 
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Cekusiowa Wigilia            19.12 

 

potkanie wigilijne odbyło się tradycjnie w poniedziałek (Centrum zamknięte dla 

zwiedzających) 19 grudnia. Miłą świąteczną atmosferę trochę mroziła niepewność, 

czy aby nie jest to ostatnia Wigilia z dyrektorem Stanisławem Zającem, który 

jeszcze nie odbył rozmowy kwalifikacyjnej w konkursie na dyrektora Centrum. Do udziału 

w „wieczerzy” zaprosiliśmy pana Jana Hahna. Zgodnie z tradycją każdy przygotował coś 

dobrego: dyrektor – śledzie, Arkadiusz Kuzio-Podrucki oraz pan Janek – pierogi z kapustą 

i grzybami, Renata Głuszek – zupę grzybową z borowików dostarczonych przez pana 

Andrzeja Widerę i pana Jana, Basia Bereska i Kasia Moron zasponsorowały  makówki 

przygtowane przez Basię, Ola Markowska upiekła sernik z produktów kupionych 

wspólnie z Januszem Szwajnochem, Robert Piontek przyniósł soki, Jakub Dobrek – wino, 

Magdalena Zaton – pierniczki, a Sylwia Sowinska – owoce.  

 

Od lewej rząd pod ścianą: dyr. Stanisław Zając, Janusz Szwajnoch, Renata Głuszek, 

Katarzyna Moron, Arkadiusz Kuzio Podrucki, Magdalena Zaton, Andrzej Widera, Barbara 

Bereska / I rząd: Jakub Dobrek, Sylwia Sowinska, Ola Markowska, Robert Piontek 

S 



Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2017 141 

 

 

 

 

Fot. Magdalena Zaton 
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To był rok 

 

 roku 2017 w Centrum Kultury Śląskiej piszę z pewnego dystansu czasowego. 

To chyba dobrze, bo pierwsze myśli i wspomnienia, jakie mi przychodzą do 

głowy, to niebywała intensywność prac oraz wiele emocji. A jak wiadomo, 

czas pozwala na nieco chłodniejszy ogląd rzeczywistości.  

Już same liczby mówią o tym, jak pracowity był to rok: 16 wystaw czasowych, 2 wystawy 

organizowane poza Centrum, 12 wernisaży, 13 koncertów, 2 spotkania autorskie, 2 

pokazy filmowe, 4 imprezy jubileuszowe i okolicznościowe. Jeśli do tego dodać 2 rajdy 

rowerowe, I Konwentykiel Szlaku Śląskich Magnatów Przemysłowych, 6 projektów (w 

tym 4 sztandarowe oraz 2 nowe: Festiwal Gorczyckiego i Tarnogórskie spotkania 

jazzowe) oraz intensywną działalność edukacyjno-naukową, to dzisiaj wydaje się wręcz 

niemożliwym, że Zespół Centrum udźwignął taki ciężar ilościowy i gatunkowy wydarzeń 

kulturalnych w roku 2017. Dlatego też niezwykle trudno jest wyróżnić którąś z tych 

imprez w sposób szczególny, ale niewątpliwie podkreślenia wymaga fakt – i nie jest to 

rzecz nowa – ogromnego zaangażowania, pasji, poświęcenia i pracy, jaką włożyli 

pracownicy Centrum Kultury Śląskiej w przygotowania i realizację wszystkich tych 

wydarzeń. Po drodze zdarzyły się także przygody natury formalnej. Mam na myśli bardzo 

rozległą kontrolę przeprowadzoną prze Organizatora i trwającą z wszystkimi 

procedurami od maja 2017 r do początku roku 2018. To zaś zbiegło się u schyłku roku z 

ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Śląskiej. Krótko 

mówiąc: podołaliśmy.  

Bagaż, który nosimy, wypełniony jest dobrym poziomem, sporą ilością imprez 

kulturalnych, wyrobioną, dobrą marką, jednak ciągle towarzyszy nam to samo 

zmartwienie: czy jesteśmy w stanie dalej wspinać się z tym plecakiem pod górę i 

podejmować kolejne wyzwania. Staje się to coraz trudniejsze, tym bardziej, że budżet na 

rok 2018 został obniżony o 20 tysięcy. Pozostaje ogromna nadzieja w sponsorach, 

albowiem ich wsparcie w mijającym roku było bardzo znaczące i należy zdecydowanie 

podkreślić, że gdyby nie Ich datki, to tak ważne projekty Centrum, jak Szlachecki 

weekend i Twórcy Kultury Śląskiej mogłyby się nie odbyć. Niech zatem najlepszym 

O 
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komentarzem podsumowującym rok 2017 będą słowa IV Cekusiowej kolędy: „bo 

nadzieja w tej kolędzie, że zwyciężać piękno będzie”.  

 

Dyrektor Stanisław Zając 

 

 

   

 

 

 

 

Prowadzenie kroniki: Renata Głuszek 

Zdjęcia: Magdalena Zaton, Renata Głuszek, Krzysztof Miller, Marzena Wesołowska, Marta 

Każmierczak, Jacek Grysko, Michał Nolewajka 
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SUPLEMENT: PRACOWNICY 2013 – 2017 

W wydarzeniach Centrum w pierwszych 5 latach działalności instytucji uczestniczyli 

(alfabetycznie): 

Pracownicy Centrum: Stanisław Zając (dyrektor), Barbara Bereska, Jakub Dobrek, 

Katarzyna Fronczak, Renata Głuszek, Jan Hahn, Jan Kryś, Arkadiusz Kuzio-Podrucki, 

Katarzyna Moron, Robert Piontek, Joanna Stuka, Janusz Szwajnoch, Magdalena Zaton 

Stażyści: Aleksandra Broniec, Marta Kaźmierczak, Marcin Krzemiński, Anna 

Majsterkiewicz, Aleksandra Markowska, Sylwia Sowinska, Roman Wolniszewski 

Pracownicy gospodarczy: Ignacy Pawlik, Andrzej Widera 

 

 

2013 r. Od lewej: Joanna Stuka, Jan Hahn, Aleksandra Broniec, Arkadiusz Kuzio-Podrucki, 

Renata Głuszek, Stanisław Zając (dyrektor), Katarzyna Fronczak, Jakub Dobrek, Jan Kryś 
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2014 r.  Od lewej:  

Marek Wesołowski, 

Katarzyna Moron, Joanna 

Stuka, Robert Piontek, 

Stanisław Zając, Barbara 

Bereska, Marcin Krzemiński, 

Renata Głuszek, Jan Kryś, 

Arkadiusz Kuzio-Podrucki 

 

 

 

 

 

2016 r. Od lewej: Janusz Szwajnoch, Anna Majsterkiewicz, Arkadiusz Kuzio-Podrucki, 

Renata Głuszek, dyrektor Stanisław Zając, Katarzyna Moron, Robert Piontek, Barbara 

Bereska, Jan Hahn
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2016 r. Od lewej: I rząd: Robert Piontek, Renata Głuszek, Anna Majsterkiewicz, Katarzyna 

Moron, Arkadiusz Kuzio-Podrucki, dyrektor Stanisław Zając, Barbara Bereska, Janusz 

Szwajnoch / II rząd: Dariusz Ziółek, Bronisław Chromy, Ireneusz Głyk, Grzegorz Kapołka, 

Leszek Winder 

2017 r. Od lewej: 

Janusz Szwajnoch, 

Barbara Bereska, 

Renata Głuszek, 

Arkadiusz Kuzio-

Podrucki, prof. Jan 

Miodek, dyrektor 

Stanisław Zając, 

Magdalena Zaton, 

Robert Piontek, 

Marta 

Kaźmierczak, 

Katarzyna Moron  
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2017 r. Od lewej: Barbara Bereska, Magdalena Zaton, Renata Głuszek, Ireneusz Dudek, 

dyrektor Stanisław Zając, Katarzyna Moron, Janusz Szwajnoch, Robert Piontek 

 

2017 r. Od lewej: dyrektor Stanisław Zając, Jakub Dobrek, Janusz Szwajnoch, Renata 

Głuszek, Katarzyna Moron, Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Sylwia Sowinska, Magdalena 

Zaton, Andrzej Widera, Aleksandra Markowska, Barbara Bereska, Robert Piontek 
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PORTRETY  PRACOWNIKÓW   

 

Dyrektor Stanisław Zając, Jakub Dobrek, Arkadiusz Kuzio-Podrucki 

 

 

Renata Głuszek, Janusz Szwajnoch, Katarzyna Moron 
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Robert Piontek, Barbara Bereska, Magdalena Zaton 

Fot. Magdalena Zaton 

 

 

Jan Hahn (2013-2016) / Jan Kryś i Joanna Stuka (2013-2014) 

Fot. Renata Głuszek 
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PRZY PRACY I NIE TYLKO... 

 

Jakub Dobrek, Aleksandra Broniec, Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Jan Kryś, fot. Krzysztof 

Miller 

 

Robert Piontek, dyr. Stanisław Zając, Janusz Szwajnoch i kierowca Dawid 
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Dyrektor Stanisław Zając i Janusz Szwajnoch 

 

Kolęda 2015 – występ w TCK-u 
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Robert Piontek i Marcin Krzemiński (stażysta) 

 

Roman Wolniszewski (stażysta) 
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Barbara Bereska 

 

Barbara Bereska i Arkadiusz Kuzio-Podrucki 
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Arkadiusz Kuzio-Podrucki 

 

Renata Głuszek 
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Jan Hahn 

 

Robert Piontek z prof. Ireneuszem Walczakiem 
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Barbara Bereska, dyr. Stanisław Zając, Janusz Szwajnoch, Jan Hahn 

 

Marta Kaźmierczak (stażystka) 
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Aleksandra Markowska (stażystka) 

 

Sylwia Sowinska (stażystka) 
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Katarzyna Moron, Sylwia Sowinska, Barbara Bereska oraz Magdalena Zaton 

 

Andrzej Widera i Bogdan Kamzela 

 

Zdjęcia: Renata Głuszek, Krzysztof Miller, Magdalena Zaton, Marzena 

Wesołowska, Marek Wesołowski, Janusz Szwajnoch, Katarzyna Majsterek 


