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Skład i struktura zespołu 

Stanisław Zając – dyrektor 

Jakub Dobrek – główny księgowy 

 

DZIAŁ PROGRAMOWY 

Arkadiusz Kuzio-Podrucki – kierownik  

Renata Głuszek – specjalista ds promocji 

Janusz Szwajnoch –  specjalista ds promocji i marketingu 

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-KADROWY 

Katarzyna Moron – specjalista ds ds organizacyjno-kadrowych 

Robert Piontek – specjalista ds. administracyjno-gospodarczych 

Barbara Bereska – usługi porządkowe 

Andrzej Widera – pracownik gospodarczy 

 

WSPÓŁPRACA 

Magdalena Zaton – współpraca graficzna, zdjęcia (od 1 stycznia 2018 r.) 

 

Stażyści PUP: 

Aleksandra Markowska (staż i umowa o pracę) – do 7 maja 

Sylwia Sowińska (staż) – do 1 kwietnia 

Rafał Gierczak (staż) – 22 marca – 18 lipca  

Katarzyna Szymik (staż) – od 21 września 2018 t. 
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Plany na rok 2018 

 

Szósty rok działalności (i początek drugiej pięciolatki) przynosi Centrum znaczące, ale nie 

zawsze korzystne zmiany:  

1. Obniżenie budżetu do 750 00 zł, czyli o 20 000 zł co jest kwotą dla Centrum 

bardzo istotną i zmusza instytucję do sporych oszczędności oraz ograniczenia 

ilości imprez.  

2. Możliwość prowadzenia działalności komercyjnej, co pozwala na odpłatne 

wynajmowanie pomieszczeń.  

3. Powołanie nowej Rady Programowej ze względu na wygaśnięcie kadencji 

poprzedniej. 

4. Zakończenie współpracy z Aresztem Śledczym w Tarnowskich Górach, który staje 

się więzieniem zamkniętym – pozbawia to Centrum możliwości pozyskania 

nieodpłatnej pomocy w utrzymaniu pałacu i parku oraz przy organizacji imprez.  

Ramowy plan imprez na bieżący rok, zaakceptowany przez Komisję ds. Edukacji, Kultury, 

Promocji i Sportu Rady Powiatu, przedstawia się następująco:  

Wystawy – sztuki piękne: 

 Animalis 2017 – wystawa obrazów IV Triennale Malarstwa – konkursu na obraz o 

tematyce zwierzęcej zorganizowanego przez Miejską Galerię Sztuki MM działającą 

przy Chorzowskim Centrum Kultury (12.01 – 18.02) 

 Miejsca – wystawa malarstwa Romana Maciuszkiewicza (24.02 – 15.04) 

 Irlandia – wystawa fotografii Krzysztofa Millera (17.03 – 15.04) 

 Karol Wieczorek – wystawa malarstwa z cyklu „Wiosenne ASPiracje” (21.04 – 

10.06) 

 Andrzej Kopka – wystawa fotografii (01.05 – 31.05) 

 Face to Face – zbiorowa wystawa malarstwa artystów z Polski i Niemiec (16.06 – 

29.07) 

 Wojciech Prażmowski – wystawa fotografii (06.07 – 30.09) 

 Paweł Jach – wystawa rzeźby (03.08 – 29.09) 

 Karina Czernek – wystawa malarstwa (06.10 – 07.11) 
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 Twórcy Kultury Śląskiej – wystawa fotografii / promocja kalendarza; autorzy zdjęć: 

Krzysztof Miller i Marek Wesołowski 16.11 – 14.01.2019 ) 

Wystawy historyczne: 

 stała – „Salonik hrabiego” 

 „Henckel von Donnersmarckowie i ich kuzyni” – historia lokalna oraz dzieje rodu 

fundatorów pałacu w Nakle Śląskim; 

 „Zaginiony pałac Tiele-Wincklerów ” – w ramach projektu V Szlachecki weekend 

(IX – XII), 

 „Damą być, czyli jak się ubierały arystokratki” – wystawa strojów historycznych w 

ramach projektu V Szlachecki weekend (IX – XII), 

Koncerty: 

 „Tłusty czwartek z bluesem” (8 II), 

 cykl koncertów i warsztatów muzycznych w ramach Szkoły Suzuki (16-18 III) 

 koncert operowy w ramach projektu „V Szlachecki weekend” (22 IX), 

 koncert w ramach „Tarnogórskich spotkań jazzowych” (X), 

 koncert muzyki klasycznej w ramach Międzynarodowego Festiwalu im. G. G. 

Gorczyckiego (XI) , 

 

Szlachecki weekend (21-22.09) 

 „Damą być, czyli jak się ubierały arystokratki” – wystawa strojów historycznych 

 koncert operowy 

 rajd rowerowy „Śladami górnośląskiej szlachty” 

 

Projekt „Minority Report”  

 Tatarzy (28 II) 
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Animalis 2017       12.01 – 18.02 

 

ierwsza wystawa 2018 r. (a druga już z tego cyklu pokazywana w Centrum), 

której prace są plonem IV Triennale Malarstwa – konkursu na obraz o tematyce 

zwierzęcej, zorganizowanego przez Miejską Galerię Sztuki MM działającą przy 

Chorzowskim Centrum Kultury. 

Otwarciu wystawy, rozmieszczonej aż w pięciu salach na parterze, nie towarzyszył 

wernisaż. Z dużym zainteresowaniem obrazy obejrzeli podopieczni nakielskiego Domu 

Pomocy Społecznej.  

 

 

 

P 
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Fot. Renata Głuszek, DPS 
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Szepty i krzyki – wernisaz             19.01 

 

 stycznia 2018 r. w Centrum Kultury Śląskiej odbył się wernisaż wystawy 

fotografii uczniów 3. klasy Liceum Plastycznego Zespołu Szkół Artystyczno-

Projektowych w Tarnowskich Górach. Na wystawie „Szepty i krzyki”, 

prezentowanej w dniach 19-29 stycznia, swoje prace pokazało 10 uczniów. Kuratorem 

wystawy jest pani Aleksandra Kamińska. 

 

 

 

 

 

 

 

19 
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Zdjęcia:  Klaudia Kulik 
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Galaktyka Eventu vol. 4             25.01 

 stycznia 2018 r. w Centrum Kultury Śląskiej odbyła się czwarta edycja 

Galaktyki Eventu – autorskiej konferencji agencji „Dream Events”, której 

tematami były następujące zagadnienia: kreatywność (czym jest 

kreatywność, dlaczego twórcze myślenie sprawia trudność? jakie są techniki 

usprawniające ten obszar? jak wspierać postawy innowacyjności u siebie, w zespole, w 

życiu?); grywalizacja (czy ten bardzo modny w ostatnich latach bardzo trend jest 

skuteczny?) oraz improwizacja (jak pogodzić aprobatę działania bez przygotowania z 

dążnością do dobrej organizacji?).  

 

 

Wyżej wymienione problemy omówili specjaliści: Marek Stączek – mówca, ghostriter, 

storyteller; Paweł Tkaczyk – praktyk i ekspert w dziedzinie marketingu, budowania marki 

i grywalizacji oraz Barbara Świderska. Wykłady urozmaiciły gry i zadania dla uczestników, 

a pełen emocji wieczór zakończył występ zespołu „Poławiacze Pereł”. Była to niezwykle 

25 
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starannie zaplanowana i przeprowadzona impreza, która przekształciła pałac w 

eleganckie wnętrze recepcyjne, restauracyjne i koktajlowe. 

 

 

 

Fot. Dream Events, Renata Głuszek 
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Bal DPS-o w – western              6.02 

godnie z kilkuletnią, dobrą tradycją Centrum Kultury Śląskiej udostępniło swoje 

wnętrza uczestnikom balu karnawałowego zorganizowanego przez 

zaprzyjaźniony Dom Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim, kierowany przez 

siostrę Katarzynę Pudzisz.  

W zabawie, która odbyła się 6 lutego 2018 r., wzięli udział przedstawiciele innych 

ośrodków pomocy społecznej, w sumie około stu osób. Bawiono się pod znakiem 

westernu, a na parkiecie zaroiło się od kowbojów i Indianek.  

 

 

 

Oprawę muzyczną zapewnił DJ Marcin. My także, tradycyjnie, przywdzialiśmy z tej okazji 

stosowne stroje i także ochoczo przystąpiliśmy do zabawy.  

Z 



Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2018 13 

 

 

W otwarciu balu uczestniczyli wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego Stanisław Torbus i 

dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Klaudia Zyśk. 

 

Zdjęcia: Rafał Gierczak 
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Tłusty czwartek z bluesem            8.02 

olejna, czwarta już edycja „Tłustego czwartku z bluesem”, która odbyła się 8 

lutego 2018 r., wzbudziła wyjątkowo duże zainteresowanie. Jednym z 

powodów jest renoma tej imprezy, wynikająca ze znakomitej jakości i 

atmosfery koncertów i oczywiście z poczęstunku tradycyjnym pączkiem oraz kawą.  

W tym roku dodatkowe emocje budził charakter koncertu, w którym udział wzięli 

muzycy występujący w Teatrze Śląskim w spektaklu „Skazany na bluesa”: Maciej Lipina 

(śpiew, gitara), Paweł Ambroziak (gitara),  

 

  

 

Sebastian Kret (gitara), Ron Tuczykont (bass),  

K 
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Adam Snopek (klawisze)  
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oraz Michał Dziewiński (perkusja).  

 

Trzej ostatni panowie wystąpili jesienią 2017 r. na finisażu wystawy Tadeusza Rusa 

„Obrazy mitologizujące” jako „Ron Tuczykont Trio” i to właśnie wtedy padł pomysł, aby 

zagrali na „tłustym czwartku”. 

Bilety rozeszły się praktycznie w dwa tygodnie, ale presja wciąż nowych chętnych do 

udziału w koncercie była tak wielka, że mimo wymuszonego limitu, wynikającego z 

pojemności sali koncertowej (a scena na 6 muzyków musiała zając dużo miejsca), do 

końca miękły nam serca i w sumie sprzedaliśmy ich znacznie więcej niż zwykle. 

Kupowano ich i po 11 sztuk, ponieważ na ten koncert przychodzą grupami stali bywalcy. 

Nowych też zresztą było sporo i liczymy na ich stałą obecność na kolejnych imprezach. 

Nie da się ukryć, że tak wielka frekwencja spowodowała pewne problemy organizacyjne, 

które trzeba będzie uwzględnić przy podobnych imprezach. Wśród gości znalazł się 

kochający bluesa prof. Jan Szmatloch z małżonka Anną, radna Sejmiku Śląskiego Lucyna 

Ekkert z mężem (pani radna ze złamaną stopą!), wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl, 

poseł Tomasz Głogowski oraz Radosław Leda z zaprzyjaźnionej i wspierającej nas firmy 

L&L z Jaworzna. 
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Koncert był wyjątkowy także dla samych muzyków, którzy po raz pierwszy 

zaprezentowali się w wersji akustycznej. Było to dla nich zupełnie nowe doświadczenie, 

bo jak powiedział perkusista Michał Dziewiński, te same „ograne” utwory zabrzmiały w 

Centrum zupełnie inaczej.  
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Maciej Lipina zdradził, że nie wiadomo było, czego się spodziewać po takim koncercie, 

ale publiczność, dobrze znająca część repertuaru, śpiewała z nim od samego początku.  

 

Rozemocjonowani muzyczną ucztą goście z przyjemnością przeszli po koncercie do uczty 

pączkowej, aby pokrzepić się po tradycyjnymi pączkami pochodzącymi z nakielskiej 

Piekarni KRZENCIESA.  
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Podane na stole w sali kolumnowej, pięknie udekorowanym przez Basię Bereskę 

ozdobami udostępnionymi przez Liceum Plastyczne (dziękujemy!), smakowały wybornie!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia: Magdalena Zaton 
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Miejsca – wernisaz            24.02 

 

twarcie wystawy „Miejsca” Romana Maciuszkiewicza, które odbyło się 24 lutego 
2018 r., było pierwszym wernisażem wystawy malarskiej w bieżącym roku. 
Bohater wydarzenia, absolwent Wydziału Grafiki – katowickiej filii Akademii Sztuk 

Pięknych w Krakowie, jest nie tylko malarzem, gdyż w jego  dorobku  artystycznym 
znajdują się także teksty literackie (opowiadania oraz poezje), publikowane 
w ogólnopolskich pismach literackich (Fraza, Dekada Literacka, Fa-Art, Akant, Poezja 
dzisiaj) oraz słuchowiska radiowe („Sześć dni tygodnia”). W latach 1993-2001 
współredagował pismo kulturalne Opcje. 
 
Surrealistyczne obrazy Maciuszkiewicza, utrzymane w dość podobnej stylistyce harmonii, 
ładu, symetrii i kolorów, wymagają od oglądającego wyobraźni i intuicji, co mocno 
podkreślił w swoim słowie wstępnym dyrektor Stanisław Zając.  
 

 
 
– Ale czymże by była, gdyby nie owe niedopowiedzenia? – powiedział. Wędrówka po 
przestrzeniach maciuszkiewiczowych „Miejsc” to jego zdaniem niekończąca się podróż po 
labiryncie, a także zanurzenie się w czas zastygły, zawieszony, co zresztą wynika z opisu 
samego artysty. Maciuszkiewicz wyjaśnia w nim, że świat pokazany na jego obrazach ma 

O 
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jedną, istotną cechę: zatrzymanie, zawieszenie, które pozwalają na jego rozpoznanie 
w kategoriach czasu, o jakim pisał Bruno Schulz w Sanatorium pod klepsydrą: „Spóźniamy 
się tu z czasem o pewien interwał, którego wielkości niepodobna określić”. 
 

 
 
 
W swoim słowie odautorskim Roman Maciuszkiewicz całkowicie zgodził się z tezami 
dyrektora. – To, co istotne, to intuicja i czas. Sam proces twórczy i sztuka bez intuicji to 

czas stracony – powiedział. 
„Bardzo dobre obrazy, 
znakomite kolory” – 
komentował potem ekspozycję 
przybyły na wernisaż prof. 
Werner Lubos. Wśród gości 
znaleźli się też prof. Jan 
Szmatloch (przewodniczący 
Rady Programowej Centrum) 
oraz Karol Wieczorek, którego 
wystawa, z cyklu „Wiosenne 
ASPiracje”, zostanie otwarta 
pod koniec kwietnia. 
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Z tematem wystawy 
doskonale współgrał 
repertuar koncertu 
zespołu Cracow 
Guitar Quartet, który 
wystapił w składzie: 
Miłosz Mączyński, 
Joanna Baran, Łukasz 
Dobrowolski oraz 
Mateusz Puter. 
Krakowscy gitarzyści 
zaproponowali swoją 
wędrówkę po 
różnych miejscach i 
rytmach, grając 

utwory zarówno żywe, jak brazyliski „Frevo” Celsa Machada czy „Noc na Łysej Górze” 
Modesta Musorgskiego po bardziej melancholijny, pulsujący dźwiekami kropel wody 
„Kubański krajobraz w deszczu” oraz delikatne i subtelne „Reverie” Claude’a Debussy’ego, 
utwór fortepianowy w transkrypcji na cztery gitary. 
 

 
 

 

 

Fot. M. Zaton 



Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2018 25 

 

Minority Report – Tatarzy          28.02 

rzy wyjątkowo licznej frekwencji (ponad 70 osób!) 28 lutego 2018 r. odbyło się 

kolejne spotkanie z cyklu „Minority Report”, organizowane we współpracy z 

Klubem „Pochwała inteligencji na Górnym Śląsku”. Gościem spotkania był Musa 

Czachorowski, rzecznik prasowy Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, 

dziennikarz oraz poeta.  

Prywatnie bardzo uroczy, na spotkaniu chętnie operujący humorem i anegdotą. Zanim 

pan Czachorowski zabrał głos, odpowiadając na pytania prowadzącego spotkanie Kamila 

Łysika, gospodarz „Minority Report” przypomniał wspaniałe tradycje wielokulturowej 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Sporą część wieczoru zdominowała historia: przyczyny osiedlania się Tatarów na ziemach 

polskich, ich asymilacja, pozycja, prawa, udział w życiu Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

oraz w okresie II RP, militaria, konflikt z Turkami. Przy omawianiu współczesności 

tematami wiodącymi była wielkość mniejszości tatarskiej, jej obecne skupiska, kwestie 

religijne (małżeństwa). 

 

P 
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Przegląd portretów osób z domieszką krwi tatarskiej pozwolił zobaczyć, jak wielu z nich 

(Stanisław Kierbedź, Jan Lechoń, Henryk Sienkiewicz, Emir Buczacki, Magdalena 

Abakanowicz, Jerzy Edigey, Ewa Minge) to postacie bardzo zasłużone dla naszego kraju 

bądź znane. Gość ujawnił także, iż w języku polskim funkcjonuje kilka słów pochodzenia 

tatarskiego, np. „ułan” – od nazwiska Aleksandra Ułana, rotmistrza i pułkownika 

oddziałów tatarskich w służbie saskiej. Uczestnicy spotkania obejrzeli również 

dokumentalny film o Tatarach.  

 

 

Wieczór zakończył się degustacją tatarskiego poczęstunku przygotowanego przez Zespół 

Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich: słodkich wypieków (bułeczki drożdżowe, kruche 

ciasteczka z dżemem, półfrancuskie z jabłkiem, paszteciki z mięsem oraz dodatkowo 

barszcz czerwony jako specjalność ZSGH. Wszystko bardzo smaczne! 

 

Fot. Magdalena Zaton 
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Suzuki Baby’s Best Start       16-18.03 

 

iesamowity jest widok maluchów grających na swoich maleńkich 
skrzypeczkach! Taki właśnie obraz można było zobaczyć w Centrum w dniach 
16-18 marca 2018 r., kiedy to w pałacu odbywały się warsztaty skrzypcowe 

„Suzuki Baby’s Best Start”, zorganizowane przez Zabrzańską Szkołę Suzuki.  

 

 

 

To już druga impreza tego typu w naszym pałacu (poprzednia miała miejsce we wrześniu 
2016 r.), gdyż organizatorzy, państwo Małgorzata i Artur Malke, bardzo cenią sobie 
walory naszego miejsca oraz pracowników Centrum. Dzieci uczyły się rytmiki oraz gry 
pod kierunkiem Petera Nysa z Belgii oraz Anny Podhajskiej, Marii Michalskiej, Barbary 
Plaza i Anny Kapki.  

 

 

 

N 
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Podsumowaniem imprezy był koncert, w którym wystąpili zarówno mali „studenci”, jak i 
– osobno – ich rodzice. 

 

 

 

Fot. Renata Głuszek 
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Moja Irlandia – wernisaz          24.03 

 

o pięciu latach od „Obrazków sentymentalnych, czyli kocham prowincję” 

została otwarta w Centrum druga już wystawa fotograficzna Krzysztofa Millera, 

tym razem poświęcona Irlandii.  

Na „Moją Irlandię” złożyły się duże kolorowe dyptyki pokazujące krajobraz i ludzi z 

Dublina i Galway, gdzie autor wystawy gościł w 2006 r., a także mniejsze zdjęcia czarno-

białe.  

 

Barwa jest rzadkością u tego fotografika, ale jak wyjaśniał w czasie wernisażu, tylko w 

ten sposób można oddać mistyczne piękno krajobrazu, którym – podobnie jak samymi 

mieszkańcami Zielonej Wyspy – jest bardzo zafascynowany. Idea dyptyków wzięła się 

stąd, że zdaniem Millera ludzie i miejsca, w których żyją, tworzą organiczną całość, a w 

przypadku tych zestawień trzeba dodać, że także niezwykle harmonijną. – Jestem 

urzeczony tamtejszą przyrodą, jej zmiennością, jak również samymi ludźmi, ich 

P 
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gościnnością i otwartością na drugiego człowieka, co sprawiło, że bardzo chętnie 

pozowali do zdjęć. Były to genialne spotkania i rozmowy – opowiadał Miller. 

 

Duch Irlandii emanował nie tylko z samych zdjęć, ale także z muzyki i tańca. Wernisaż 

rozpoczął bowiem pokaz tańca irlandzkiego w wykonaniu członków Zespołu Form 

Tanecznych SALAKE z Gliwic, po którym licznie przybyli 

goście (około 140 osób!) przenieśli się na piętro, by 

wysłuchać wiązanki popularnych utworów irlandzkich 

zagranych przez kwartet NIVEL, specjalizujący się we 

własnych interpretacjach tradycyjnych pieśni różnych 

krajów. A na deser – utworów z ich debiutanckiej płyty 

„Wielki świat”. Był to już drugi występ NIVELA w 

Centrum, poprzedni odbył się w kwietniu 2017 r.  z 

okazji wernisażu wystawy „Wieloczłowiek”, tym razem 

jednak do skrzypka Jacka Dzwonowskiego (oczekującego 

w czasie koncertu narodzin trzeciego dziecka), 

akordeonisty Tomasza Grzyba i basisty Mateusza 

Gremlowskiego dołączył ze swoją gitarą Stanisław Sroka. 
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Wśród gości wernisażu pojawiła się pani Lucyna Ekkert, radna Województwa Śląskiego, 

która wręczyła dyrektorowi Stanisławowi Zającowi list Marszałka Województwa 

Śląskiego Wojciecha Saługi ze słowami „Proszę przyjąć gratulacje i wyrazy uznania za 
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inicjatywę, która wpisuje się w przedstawienie Europy jako wspólnoty wartości”. Byli 

także wicestarosta tarnogórski Stanisław Torbus oraz prof. Jan Szmatloch, 

przewodniczący Rady Programowej Centrum, któremu towarzyszyła małżonka. 

 

Wernisaż został zorganizowany we współpracy z Fundacją Kultury Irlandzkiej, pod 

patronatem Ambasady Irlandii, która wpisała imprezę  Centrum w program Festiwalu św. 

Patryka.  

 

Zdjęcia: Magdalena Zaton 
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Gabloty               5.04 

o długim okresie oczekiwania nastąpił montaż nowych szklanych gablot przy 

wejściu do pałacu. Poprzednie – przedmiot naszej dumy – nie sprawdziły się, gdyż 

popękało szkło. Zostały zdemontowane na jesieni 2017 r. Nowy wykonawca, 

firma Ankora, gwarantuje, że ich produkt będzie służył bardzo długo. Oby tak się stało! 

 

 

 

 

 

Fot. Renata Głuszek 

P 



Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2018 35 

 

Two rcy w Operze         8.04 

 

d 25 lutego 2018 r. z fotografiami z różnych edycji "Twórców Kultury Śląskiej" 

mogli zapoznawać się bywalcy Opery Śląskiej w Bytomiu. Fotogramy zostały 

wystawione w hallu prowadzącym do sali koncertowej im. Adama Didura 

(budynek Filharmonii), a ekspozycje były trzy. Ostatnią prezentowano od 9 kwietnia 

przez trzy dni. Wśród osób pokazanych na tej wystawie znalazła się solistka Opery, 

sopranistka Ewa Majcherczyk. Dziękujemy dyrektorowi Opery, panu Łukaszowi Goikowi, 

za udostępnienie naszych zdjęć. 

 

 

Widok ekspozycji z 8 kwietnia 2018 r. 

Fot. Janusz Szwajnoch 

O 
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KobieCykl – wernisaz            7.04 

 dużą tremą oczekiwała na swój pierwszy wernisaż Anna Wilk, autorka wystawy 

fotograficznej „KobieCykl”. Otwarcie miało miejsce 7 kwietnia 2018 r.  

 

Anna Wilk jest absolwentką Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, na której 

studiowała projektowanie graficzne, zarzucone jednak na rzecz fotografii. Wystawa 

została zaproponowana Centrum przez tarnogórskie Stowarzyszenie Góry Kultury, które 

– jak powiedział obecny na wernisażu wicestarosta Stanisław Torbus – właśnie w Nakle 

Śląskim chce promować młodych artystów tarnogórskich. – Zaczęliśmy od ciebie, Aniu, 

bo twoje zdjęcia są rewelacyjne. Jesteś niezwykle popularna wśród młodych ludzi.  

 

Prezes Stowarzyszenia Anna Gołkowska-Dymarczyk ze swej strony ujawniła, że po 

zobaczeniu zdjęć pomyślała, że ich autorka jest osobą bardzo silną, ale i bardzo skromną 

zarazem. Anna Wilk zdradziła, że fotografuje nie tylko kobiety, a w przypadku 

Z 
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„KobieCyklu” chciała je pokazać w różnym wieku, o różnym doświadczeniu i urodzie. 

Pochwaliła się także, że jej pracy były publikowane na prestiżowym portalu PhotoVogue. 

Formuła tego wernisażu 

różniła się nieco od 

tradycyjnych „otwarć”. Była 

wprawdzie muzyka, ale nie 

jako odrębny punkt 

programu, a koncert 

towarzyszący rozmowom i 

podziwianiu prac Anny Wilk. 

Wystąpili: wokalistka 

Karolina Michalska oraz 

Wojciech Bembenek, Dawid 

Konwant i Sebastian 

Sokołowski. Wśród gości można było zobaczyć m.in. posła na Sejm Tomasza 

Głogowskiego. 
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„KobieCykl” to trzecia już wspólna impreza Centrum Kultury Śląskiej i Stowarzyszenia 

Góry Kultury. Poprzednie to „Muzyka na plan” raz współorganizacja V edycji Twórców 

Kultury Śląskiej. 

 

 

 

Fot. Magdalena Zaton 
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Cienie – wernisaz           28.04 

 piękne słoneczne popołudnie 28 kwietnia 2018 r., w obecności licznie 

przybyłych gości, nastąpiło otwarcie wystawy prac Karola Wieczorka 

„Cienie”, prezentowanej w ramach cyklu „Wiosenne ASPiracje”. 

Karol Wieczorek jest artystą o bardzo dużej renomie w środowisku artystycznym, 

niezwykle cenionym przez wiodących polskich krytyków i znawców sztuki. Jego obrazy 

znajdują się nie tylko w wielkich galeriach (Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum 

Śląskie w Katowicach), ale także w kolekcjach prywatnych na całym świecie, m.in. w 

prywatnej kolekcji Woody’ego Allena. W Centrum artysta pokazuje prace o bardzo 

różnorodnym charakterze i przekroju czasowym – rysunki, obrazy, instalacje, często 

wykonywane za pomocą oryginalnej techniki własnej. Pochodzą one nie tylko z 

prywatnych zbiorów Wieczorka, ale także z kolekcji Muzeum Historii Katowic, Galerii 

Szub Wilson z Katowic-Janowa oraz z BWA w Katowicach. Ekspozycja stanowi duże 

wydarzenie nie tylko ze względu na rangę Autora, ale także na fakt, że artysta wystawia 

swoje prace stosunkowo rzadko. 

 

W 
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– Ta wystawa jest nieprzewidywalna i niemożliwa do zdefiniowana. Jedna ekspozycja, a 

tyle mieści się w niej wątków – powiedział na powitanie przybyłych dyrektor Stanisław 

Zając, który podziękował przy okazji prof. Janowi Szmatlochowi za podpowiedź. 

Podziękowania złożył także panu Eugeniuszowi Orłowskiemu z firmy OandS Computer 

Soft z Radzionkowa – mecenasowi projektu oraz instytucjom użyczającym eksponaty.  

 

 

 

Prof. Szmatloch z kolei w bardzo szczery i osobisty sposób odniósł się zarówno do samej 

osoby Karola Wieczorka, jak i jego twórczości. – Karol to moja inspiracja i fascynacja od 

lat – powiedział, wyznając, że przez całe lata obserwował go jako rysownika, a nawet 

wzorował się na nim. Po dłuższym okresie przerwy obejrzał jego dzieła ponownie na 

wystawie w BWA w Katowicach w 2012 r. i doznał olśnienia.  

Wypowiedź Karola Wieczorka, okraszona zaskakującą i zabawną pointą, w całości 

dotyczyła tytułu wystawy. Jego zdaniem „Cienie” można interpretować w trojaki sposób.  

Po pierwsze: jako pewną formę nawiązania do jaskini platońskiej (przebywający w niej, 

przykuci łańcuchami ludzie, widzą na ścianie jedynie cienie (zjawiska) prawdziwej 
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rzeczywistości). Po drugie: przez szeroki przekrój 

czasowy „Cienie” odnoszą się do przeszłości, czasów 

Gomułki, Gierka, Jaruzelskiego… Trzecia interpretacja 

wiąże się z rodem Donnersmarcków, dawnych 

właścicieli pałacu w Nakle Śląskim. – Początkowo 

miałem poczucie pewnego dyskomfortu informatyczno-

elektronicznego, pewnej niekompatybilności związanej z 

sensem funkcjonowania tego znakomitego rodu 

działającego w Nakle, Świerklańcu i Bytomiu, ale teraz 

nie jestem już tego pewien – powiedział Wieczorek. – 

Mimo obaw myślę, że moja wystawa w tym miejscu nie 

jest najgorszym, co mogło spotkać ten wspaniały ród 

Henckel von Donnersmarck! 

 

 

Po części „oficjalnej” uczestnicy wernisażu mogli przy muzyce wykonywanej przez Rona 

Tuczykonta (kontrabas) i Mariusza Orzełowskiego (gitara) 
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przechadzać się po aż sześciu salach z „Cieniami”, smakując niebanalne pomysły 

artystyczne Wieczorka, a przede wszystkim jego znakomitą, oryginalną kreskę, której, 

zdaniem obecnego na wernisażu malarza Edwarda Inglota, mógłby pozazdrościć Picasso. 

– Jaka groteska, satyra, dramat! – zachwycał się.  

Wśród gości Centrum z kręgów malarskich znaleźli się oprócz niego oraz wspomnianego 

wyżej prof. Jana Szmatlocha m.in. dr Zbigniew Furgaliński (członek Rady Programowej 

Centrum II kadencji), autor poprzedniej wystawy Roman Maciuszkiewicz, prof. Lech 

Kołodziejczyk (wystawa zaplanowana na 2019 r.), a także Twórcy Kultury Śląskiej: prof. 

Zygmunt Tlatlik, Ewa Parma oraz wspomniany wyżej Edward Inglot 

            Do wystawy został wydany katalog, opracowany (i współwydany) przez firmę 

FRODO sp. j. z Bytomia, z bardzo interesującymi wypowiedziami aż pięciu krytyków. 

Poczęstunek przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w 

Tarnowskich Górach. Obydwu instytucjom Centrum składa podziękowania! 
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Od lewej: Roman Maciuszkiewicz, Karol Wieczorek, prof. Jan Szmatloch, dyr. Stanisław 

Zając, dr Zbigniew Furgaliński, Edward Inglot 

 

Fot. Magdalena Zaton 
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Noc muzeo w               19.05 

 

 edycja Nocy Muzeów w Centrum Kultury Śląskiej, która odbyła się 20 maja 

2018 r. w godzinach 17.00 – 23.00, miała charakter bardzo stylowy – witaliśmy 

gości w strojach historycznych.  

 

 

Od lewej: Renata Głuszek, dyr. Stanisław Zając, Sylwia Sowinska, Arkadiusz Kuzio-

Podrucki 

W programie znalazło się oprowadzanie po pałacu przez Arkadiusza Kuzio-Podruckiego 

oraz projekcja filmu „Gloria i exodus. Historia śląskiej szlachty”. Ponieważ zarówno ten 

film, jak i historyczne gawędy dr Kuzio-Podruckiego cieszą się zawsze wielkim 

zainteresowaniem, każda z trzech tur zwiedzania odbyła się przy dużej frekwencji.  

 

II 
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Ogółem w godzinach 

„nocnych” pałac 

odwiedziło ponad 200 

osób, w tym – ku naszej 

radości – wiele rodzin z 

dziećmi. Dodatkową 

atrakcją stała się 

możliwość przyjechania 

do Nakła Śląskiego 

zabytkowym pociągiem 

(parowóz Ty42-24 oraz 

trzy wagony), 

kursującym na trasie 

Radzionków: Centrum Dokumentacji Deportacji Ślązaków do ZSRR w 1945 r. – Nakło 

Śląskie – Tarnowskie Góry. Pociąg pochodził z kolekcji Towarzystwa Ochrony Zabytków 

Kolejnictwa i Organizacji Skansenów w Pyskowicach.  
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Jadących z Radzionkowa uczestników Nocy Muzeów, którzy wysiadali w Nakle, 

oczekiwali Hrabia i Hrabina (dyrektor Stanisław Zając oraz Renata Głuszek), aby ich w 

czasie pięknego spaceru przyprowadzić do pałacu. Pogoda sprawiła zresztą miłą 

niespodziankę, gdyż po kilku zimnych i deszczowych dniach na tej jeden wyjątkowy dzień 

zrobiło się ciepło i słonecznie. 

 

 

 

Noc Muzeów 2018 została zorganizowana we współpracy trzech instytucji: Centrum 

Dokumentacji Deportacji Ślązaków do ZSRR w 1945 r. w Radzionkowie, które 

zorganizowało pociąg (wielkie brawa!), Centrum Kultury Śląskiej oraz Muzeum w 

Tarnowskich Górach. Stroje wypożyczyła Opera Śląska w Bytomiu – serdecznie 

dziękujemy! 

 

Zdjęcia: Rafał Gierczak 
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Odkrywamy s ląską rodzinę       20.05 

 niedzielę 20 maja 2018 r. w Centrum Kultury Śląskiej odbyła się trzecia już 

impreza w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny, tym razem pod 

hasłem „Odkrywamy śląską rodzinę”. Opowiadały o niej prowadzące 

spotkanie starki Lyjna i Ryjzka, czyli panie Helena Domańska i Teresa Majzner, 

członkinie Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.  

– Dla Centrum rodzina jest bardzo ważna, dlatego też co roku uczestniczymy w tym 

projekcie – podkreślił w powitaniu gości dyrektor Stanisław Zając. Pieczę nad organizacją 

imprezy sprawowała jak zwykle Katarzyna Moron, która była głównym organizatorem, 

pomysłodawcą i koordynatorem wydarzenia. W przygotowanie Metropolitalnego Święta 

Rodziny  bardzo zaangażowała się, podobnie jak w zeszłym roku,  Justyna Fifer, 

nauczycielka z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Piekarach Śląskich. To dzięki niej w 

salach wystawowych pojawiły się eksponaty ze szkolnej Izby Regionalnej, a na stole 

znalazł się obfity poczęstunek w postaci ciast upieczonych przez szkolne mamy.  

 

 

W 
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Wszystkim trzem paniom: Helenie, Teresie i Justynie, a także szkolnym  rodzicom 

Centrum składa w tym miejscu gorące podziękowanie. 

Główny punkt programu stanowiły opowieści i wiersze Lyjny i Ryjzki, które odnosiły się 

do bardzo różnorodnych aspektów życia śląskiej rodziny i Śląska w ogóle (rodzina, 

ożenek, gwara,  itp.).  

 

 

 

Ich wypowiedzi były przeplatane występami dzieci i młodzieży: wierszami, recytacjami, 

piosenkami (utwory tradycyjne i przeboje) oraz muzyką klasyczną. Zaprezentowali się: 

Dominik Fifer, laureat wielu nagród przyznawanych w konkursach gwary śląskiej 

(monolog „Fajer u starki” i  piosenka „Piekła baba chleb”); siostry Laura i Daria Jóźwiak,  

uczennice MSP nr 1 w Piekarach Śląskich (Daria zaśpiewała „Hallelujah” Leonarda 

Cohena, a Laura powiedziała wiersz „Kot w pustym mieszkaniu” Wisławy Szymborskiej); 

duet Karolina Miś, studentka Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Ślaskim w 

Katowicach, oraz Karolina Miodek (piosenki Myslowitz, De Mono oraz Perfectu); 

skrzypaczka Marta Korbel, absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola 
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Szymanowskiego w Katowicach, i jej siostra, pianistka Natalia, uczennica Państwowej 

Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Bytomiu („Tańce rumuńskie” Beli Bartoka);  

 

 

Roksana Zatora z 

MSP nr 1 w 

Piekarach 

Śląskich, członkini 

Zespołu 

„Piekarzanki” 

(piosenka 

„Piekary, Piekary 

to piykno 

mieścina”) oraz 

mały Michał 

Domański 

(wierszyk o tacie). 
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W części pozartystycznej wystąpiła pani Aleksandra Feliszewska, prezes Stowarzyszenia 

Rodzin i Przyjaciół Osób Dotkniętych Autyzmem „Szklany mur”, która przybyła do 

Centrum ze swoim autystycznym synem Olkiem. Pani Aleksandra przedstawiła w krótkich 

słowach działalność Stowarzyszenia. 

 

 

 

Fot. Rafał Gierczak 
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W przygotowaniu tej uroczystości aktywny udział wziął w imieniu Centrum Arkadiusz 

Kuzio-Podrucki, który opracował ją od strony heraldycznej itp.  
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Cichociemna. Generał Elz bieta Zawacka 
„Zo” (1909 – 2009) – otwarcie wystawy 

 

 maja 2018 r. została otwarta wystawa „”Cichociemna. Generał Elżbieta 

Zawacka „Zo”. (1909 – 2009), poświęcona gen. Elżbiecie Zawackiej, 

jedynej kobiecie „cichociemnej”, działaczce podziemia z czasów II wojny 

światowej, kurierce i emisariuszce Komendanta Głównego ZWZ do Sztabu Naczelnego 

Wodza w Londynie, a po wojnie inicjatorce powstania Fundacji „Archiwum Pomorskie 

Armii Krajowej” (od marca 2009 r. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej).  

Wystawa została przygotowana przez Fundację Elżbiety Zawackiej. Postać wojennej 

bohaterki przybliżyła dr Katarzyna Minczykowska z Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej.  

 

 

 

29 
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Pokazany został także filmowy wywiad z dobiegającą stu lat panią generał oraz zwiastun 

filmu fabularnego o „Zo”, na który Fundacja zbiera fundusze. Producentem filmu będzie 

pani Alicja Schatton-Lubos. 

Urodzona w Toruniu Elżbieta Zawacka była osobą silnie związaną z Górnym Śląskiem, na 

którym w okresie przedwojennym działała jako instruktorka Przysposobienia 

Wojskowego Kobiet, a w czasie wojny organizowała na Śląsku, z członkiń PWK, 

autonomiczną komórkę kobiecą. Co więcej – w młodości przez kilka lat pobierała naukę 

w Tarnowskich Górach. Obszerną informację na temat wojennych i powojennych losów 

gen. Elżbiety Zawackiej prezentuje 25 tablic – wystawa prezentowana jest w pałacowej 

kaplicy. 

 

 

 

Zdjęcia: Rafał Gierczak 
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S ląska szlachta w Zamku w Mosznej – 
9.06 

 

 

 

9 czerwca 2018 r. w Zamku w Mosznej odbyło się otwarcie wystawy "Śląska szlachta – 

między Śląskiem a Europą", zorganizowana we współpracy z naszym Centrum. Wystawa 

jest prezentowana do 16 wrzesnia 2018 r.  
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Andrzej Kopka – Zza szyby. Grafiki   
wernisaz     7.06 

 

rzy dźwiękach bluesa w wykonaniu tarnogórskiego zespołu Korek 7 czerwca 

2018 r. odbyło się otwarcie wystawy „Andrzej Kopka – Zza szyby. Grafiki”, 

połączone z ciepłym wspomnieniem o zmarłym grafiku z Będzina, 

współpracującym z Centrum Kultury Śląskiej w latach 2013-2017.  

Andrzej Kopka pojawił się w Centrum jesienią 2013 r. z propozycją współpracy. 

Zaprojektował dla naszej instytucji wiele plakatów, zaproszeń, grafiki elektronicznej, a 

także logo blusesowe i jazzowe. Był bardzo twórczy, szybki i terminowy. Nie uchylał się 

od pracy również w czasie choroby, gdy ciężko mu już było utrzymać ołówek w ręku. Jako 

miłośnik bluesa, wielokrotnie uczestniczył w Cekusiowych imprezach z muzyką bluesową. 

– Zaskakiwał pomysłami i bardzo dobrze się z nim pracowało – opowiadali dyrektor 

Stanisław Zając oraz zajmująca się promocją i w związku z tym ścisle współpracująca z 

Andrzejem Renata Głuszek.  

 

P 
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Wystawa prezentuje dwa rodzaje twórczości Andrzeja: jego surrealistyczne grafiki  

 

oraz zdjęcia robione z pociągu w trakcie Jego ostatnich podróży: do kliniki onkologicznej 

w Bydgoszczy oraz do Białki Tatrzańskiej. Na wernisażu bardzo licznie stawiła się rodzina 

zmarłego artysty, w tym jego małżonka pani Anita Kopka-Talik, która zaprojektowała 

grafikę promocyjną wydarzenia, oraz córka Dominika i przyjaciele.  
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Dobór muzyki nie był oczywiście przypadkiem, uczestnikom tego bardzo emocjonalnego 

wieczoru bardzo spodobał się koncert „Korka” (wystąpili: Andrzej KOREK Korosiewicz – 

śpiew i harmonijki, Radek Mokrus – piano, Kajetan Drozd – gitara), w czasie którego 

wykonane zostały utwory z debiutanckiej płyty tego artysty „Sposób na rzeczywistość”.  

 

 

Wystawa będzie prezentowana do końca lipca. Zdjęcia: Magdalena Zaton 
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Wizyta hrabiego Hansa Ulricha 
Schaffgotscha            11.06 

 

 krótką wizytą pojawił się 11 czerwca 2018 r. w Centrum, czyli w pałacu swoich 

przodków, hrabia Hans Ulrich Schaffgotsch, wnuk hrabiny Zofii Henckel von 

Donnersmarck, siostry hrabiego Łazarza V, ostatniego właściciela pałacu w Nakle 

Śląskim. Hrabia Hans Ulrich przebywał w Tarnowskich Górach z okazji Industriady, tym 

razem poświęconej kobietom. A jego praprababką był nie kto inny, jak hrabina Joanna 

Schaffgotsch z domu Gryzik! Po pałacowych salonach gościa oprowadził Arkadiusz Kuzio-

Podrucki. 

 

 

Zdjęcie: Renata Głuszek 

Z 
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Face to face – wernisaz             30.06 

twarcie wystawy „Face to face” w sobotę 30 czerwca 2018 r. było pierwszym 

wydarzeniem tego typu w dziejach Centrum Kultury Śląskiej. Nigdy bowiem 

do tej pory na jednej ekspozycji, a zatem i na wspólnym wernisażu, nie 

spotkali się przedstawiciele Polski i Niemiec. 

Jak napisał we wstępie kuratorskim do wystawy dr hab. Damian Pietrek, miejsce zostało 

wybrane nieprzypadkowo, gdyż dawny pałac rodu Henckel von Donnersmarck stanowi 

doskonały pretekst do rozważań na temat relacji polsko-niemieckich, dawnych i 

obecnych. Był także i czynnik bardziej osobisty. Wielkim propagatorem debiutu wystawy 

właśnie w Centrum był drugi z kuratorów, Stanisław Henryk Kowalczyk, który latem 

2015 r. pokazał tu swoje rzeźby. Co więcej – pan Kowalczyk jest absolwentem dawnej 

szkoły rolniczej mieszczącej się w pałacu i jej dyrektorem, do czego nawiązał w 

żartobliwy sposób w czasie swojej wypowiedzi. 

 

 

O 
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Idea „Face to face” jest pochodną polsko-niemieckich spotkań artystycznych 

odbywających się od kilku lat w Muzeum Edyty Stein w Lublińcu. – Z niektórymi 

artystami znamy się od lat, z niektórymi jest to dopiero pierwsza współpraca – 

powiedział Stanisław Henryk Kowalczyk. Realizacja pomysłu zajęła aż dwa lata, co nie nie 

może dziwić zważywszy na liczbę twórców pokazujących tu swoje prace: dwudziestu, w 

tym dziesięciu ze Śląska i dziesięciu z Zagłębia Ruhry, wśród nich przedstawiciele 

katowickiej ASP oraz związku artystów niemieckich BBK (Bundesverband Bildender 

Künstlerinnen und Künstler). Są to ze strony polskiej Zbigniew Furgaliński, Katarzyna 

Gawrych-Olender, Maciej Linttner, Roman Kalarus, Stanisław Kowalczyk, Wit Pichurski, 

Adam Pociecha, Jan Szmatloch, Aleksandra Herbowska-Matera, Damian Pietrek, a ze 

strony niemieckiej Janko Arzensek, Mauga Houba-Hausherr, Eva Jepsen-Föge, Rainer 

Lehmann, Almuth Leib, Jan Masa, Gosia Richter, Monika Kilders, Ricarda Rommerscheidt, 

Barbara Verhoeven. 

 

 

 

W swojej wypowiedzi Damian Pietrek skupił się na dialogicznym (jako spotkaniu dwóch 

przestrzeni kulturowych), a zarazem konfrontacyjnym (w sensie rywalizacji twórców 
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uprawiających te same dyscypliny sztuki) charakterze ekspozycji. (Szersze omówienie 

znaczenia i celów wystawy znajduje się tutaj). 

W wernisażu uczestniczyło jedenastu artystów: Zbigniew Furgaliński, Maciej Linttner, 

Roman Kalarus, Stanisław Kowalczyk, Damian Pietrek, Mauga Houba-Hausherr, Rainer 

Lehmann, Jan Masa, Gosia Richter, Monika Kilders oraz Ricarda Rommerscheidt.  

 

 

 

Nie mogła niestety przybyć pani Almuth Leib, której szczególne zasługi w doprowadzeniu 

do powstania „Face to face” podkreślił Jan Masa, przekazując przy tej okazji 

pozdrowienia od pani Leib i BBK. Złożył także podziękowania dyrektorowi Centrum dr 

Stanisławowi Zającowi oraz kuratorom, panom Stanisławowi Henrykowi Kowalczykowi i 

dr hab. Damianowi Pietrkowi. 

Akcent muzyczny tego popołudnia stanowił występ saksofonisty Wojciecha Lichtańskiego 

i grającego na elektronicznym piano Rhodes Przemysława Pankiewicza. Wojciech 

Lichtański to jeden z najbardziej utalentowanych saksofonistów altowych młodego 

pokolenia. Zdobywca głównej nagrody konkursu 15. Bielskiej Zadymki Jazzowej, Grand 
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Prix Jazzu nad Odrą oraz wielu innych nagród i wyróżnień. Przemysław Pankiewicz jest 

debiutującym pianistą jazzowym młodego pokolenia, liderem zespołu Bokeh Acoustic 

Trio, laureatem licznych konkursów muzycznych m.in. w Moskwie, Wilnie i Polsce. Zagrali 

własne interpretacje różnych standardów oraz własne kompozycje i właśnie przy takiej 

muzyce goście Centrum kontemplowali sztukę oraz raczyli się poczęstunkiem i kawą 

serwowaną przez Silesia Café. 

 

 

 

Partnerzy wystawy: Powiat Tarnogórski, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lublinieckiej, 

Muzeum Edyty Stein w Lublińcu, Miasto Lubliniec 

Fot. Magdalena Zaton 
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Paweł Jach „Obecnos c ” – wernisaz    
3.08.208 

 

 piękne letnie popołudnie 3 sierpnia 2018 r. odbył się wernisaż wystawy 

wyjątkowej w dziejach Centrum Kultury Śląskiej – prezentacji rzeźby Pawła 

Jacha, noszącej tytuł „Obecność”.  

Podczas otwarcia dyrektor Stanisław Zając pokreślił, że w takim wymiarze rzeźba gości 

w Centrum po raz pierwszy. Co prawda były już pomniejsze próby w postaci wystawy 

Stanisława Kowalczyka, wystawy „Face to Face”, czy ekspozycji o charakterze instalacji 

(Leszek Mądzik, Karol Wieczorek, Werner Lubos), ale jak do tej pory nie było ekspozycji, 

która pokazuje wyłącznie tę dziedzinę sztuki. Dyrektor podkreślił, że jego zdaniem wybór 

materiału, jakim posługuje się artysta (drewno i metal) jest niezwykle ważnym kluczem 

do zrozumienia tych niefiguratywnych kompozycji rzeźbiarskich. Drewno uosabiające 

obumarłą egzystencję połączone z metalem wprowadzają odbiorcę w nieustający proces 

spotykania z niewyrażalnym. Dynamika, niedopowiedzenia i otwartość rzeźb Jacha, 

mówił dyrektor, są tym, co je wyróżnia i czyni niezwykle ciekawymi.  

 

W 
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Dr Paweł Jach w czasie kuratorskiego oprowadzania, odsłonił wiele tajemnic leżących 

u podłoża jego artystycznych inspiracji. Przede wszystkim dąży do tego, by we 

współczesnym świecie przypominającym rzeczywistość rodem z Matrixa spowodować 

u odbiorcy potrzebę zatrzymania i refleksji. Zaduma przenosząca widza w wymiar 

transcendentny to jeden z najważniejszych stanów, mówił Jach, jakie chciałbym wywołać 

u odbiorcy.  

 

 

 

Artysta bardzo wyraźnie zaznaczał, że głównym źródłem artystycznych wizji jest religia i 

wiara, ale nie pusta, lecz przepełniona duchem i kontemplacją, potrzebą nieustającego 

zgłębiania. Niezwykle ważnym „elementem” w całej artystycznej koncepcji Jacha jest 

odbiorca, który, by móc zbliżyć się do tego, co rzeźba „mówi”, musi być tak jak i ona 

otwarty, gotowy na duchowe spotkanie z transcendencją.  

Jednym z elementów wernisażu „Obecność” Pawła Jach był autorski koncert Joli 

Literskiej, której akompaniował znakomity muzyk Tadeusz Leśniak. „Wyraj balladowy”, 

bo taki tytuł nosi projekt muzyczny Literskiej, został przygotowany specjalnie na 

okoliczność ekspozycji Jacha. Zapominane i najnowsze utwory uzyskały nowe aranżacje 
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i w swoim melancholijno-nastrojowym brzmieniu niezwykle pięknie dopełniły to 

pozbawione pośpiechu spotkanie ze sztuką. 

 

 

Fot. Magdalena Zaton 
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Modele z klocko w LEGO  – sierpien   

 połowie sierpnia w Centrum zagościły dwie wystawy modeli zbudowanych 

przez członków Stowarzyszenia Miłośników klocków LEGO ZBUDUJMY TO: 

Wiesławę Ludwiczek „Sikorkę”, Grzegorza Ludwiczka „Goldsuna”, Mirosława 

Niedzielę „Benny80”, Aleksandra Sagana „Solicę”, Macieja Ruchaja i Krzysztofa 

Słomowskiego. 

Na ekspozycji „Bajki i fantasy” (sierpień – wrzesień) pokazane zostały plany filmowe z 

ukrytymi nawiązaniami do różnych filmów („Indiana Jones”, „Powrót do przyszłości”, 

„Angry birds”, „Doktor Who”, „Spiderman”, „Gwiezdne wojny” itd.), postacie i pojazdy z 

komiksów („Funky Kovale”, Tomb Rider”, „Miluś, Kokosz, Hegemon), oraz scenografia ze 

sztuk Jana Drdy „Igraszki z diabłem” i „Diabeł”.  

 

Wystawa „Śląskie pałace i nie tylko” (sierpień 2018 – marzec 2019) zaprezentowała 

repliki następujących obiektów zabytkowych: „Mały Wersal” w Świerklańcu oraz pałac 

Tiele-Wincklerów w Bytomiu-Miechowicach, dworce kolejowe w Bytomiu – stary i w 

W 
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Dąbrówce Małej, szyb „Krystyna” oraz wieża wodna w Bytomiu, kopalnia „Guido”, 

ekspres „Latający Ślązak” oraz lokomotywa manewrowa TEM2 z wagonami. 

 

Wystawa wzbudziła bardzo duże zainteresowanie. 
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Halucynacje, czyli nie wierzę, z e to się 
dzieje naprawdę  –   wernisaz   24.08 

twarcie wystawy „Halucynacje, czyli nie wierzę, że to się dzieje naprawdę” 

odbyło się 24 sierpnia 2018 r. Ekspozycja prezentuje prace 13 fotografików – 

członków Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski. 

Byli nimi: Jakub Byrczek, Antoni Kreis, Arkadiusz Ławrywianiec, Beata Mendrek, 

Bogusław Michnik, Halina Morcinek, Jowita Mormul, Kamil Myszkowski, Joanna 

Nowicka, Krzysztof Paliński, Patrycja Pawęzowska, Krzysztof Szlapa, Janusz Wojcieszak. 

Jak zauważył obecny w czasie wernisażu Arkadiusz Ławrywianiec, prezes ZPAF Okręg 

Śląski, „trzynastka” jest liczbą pechową, ale nie w tym przypadku. Podkreślił też, że jeśli 

na 49 członków ZPAF Okręg Śląski swoje prace pokazuje aż 13 osób, to jest to ważny głos 

tej instytucji. 

 

 

 

O 
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O samej wystawie opowiedziała Beata Mendrek, jej kuratorka, która stwierdziła że 

znalezienie tematu, w którym mogliby wspólnie wypowiedzieć się twórcy reprezentujący 

różne dziedziny fotografii: realistyczną, portret, pejzaż czy fotografię kreatywną, nie było 

łatwe. Takim mianownikiem okazały się właśnie halucynacje. – Halucynacje to wizja. 

Temat znakomity dla fotografików kreatywnych, ale znacznie trudniejszy dla pejzażystów 

i portrecistów – powiedziała, dodając, że „jest nam miło, że możemy tutaj trochę 

powisieć”. 

 

 

 

„Halucynacje…” wpisują się w wieloletni program współpracy Centrum Kultury Śląskiej 

I ZPAF Okręg Śląski, zapoczątkowany w 2013 r., a odnowiony podpisaniem kolejnego 

porozumienia 30 czerwca 2017 r. 

 

Fot. Magdalena Zaton 
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Narodowe Czytanie 2018 – Przedwios nie 
7.09 

 piątek 7 września w pałacu odbyło się Narodowe Czytanie – w rolach 

lektorów „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego wystąpili: starosta 

tarnogórski Krystyna Kosmala, członek Zarządu Powiatu Adam Baron, wójt 

gminy Świerklaniec Marek Cyl, członkowie Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet 

Trzeciego Wieku: Stanisława Szymczyk, Helena Domańska, Grażyna Jurek, Teresa 

Majzner i Jan Różycki oraz uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 

Nakle Śląskim Robert Opara i Bartosz Zaczkowski. Na widowni zasiedli uczniowie ZS CKR, 

Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych, Wieloprofilowego Zespołu Szkół z Tarnowskich 

Gór oraz podopieczni DPS w Nakle Śląskim. 

 

 

 

Zgodnie z tradycją Centrum zorganizowało Czytanie we współpracy z Tarnogórskim 

Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku. Gospodyni imprezy, pani Stanisława 

W 
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Szymczyk, która także dokonała wyboru fragmentów powieści i opracowała program, 

podkreśliła, że wszystkie edycje narodowego Czytania odbywały się w Centrum Kultury 

Śląskiej. Pani Szymczyk przedstawiła historyczny kontekst powieści i omówiła jej 

znaczenie. Wyraziła także nadzieję, że to spotkanie z „Przedwiośniem” będzie ciekawe. – 

Chciałabym, abyśmy spojrzeli na to dzieło jak na opowieść o każdym z nas, o młodym 

człowieku, który dojrzewa – powiedziała. Czytanie urozmaiciły piosenki z tego okresu w 

wykonaniu pana Jana Różyckiego, który akompaniował sobie na akordeonie. 
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21-23 września  
Zgodnie z tradycją trzeci weekend września 2018 r. upłynął w Centrum Kultury Śląskiej w 

Nakle Śląskim pod znakiem historii. W tym roku nie tylko związanej ze śląską 

arystokracją, ale także z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Trzydniowy program „V Szlacheckiego weekendu” był wyjątkowo bogaty i z ofertą dla 

każdego. Jak każe tradycja, rozpoczął go wystrzał z armatki w wykonaniu Braci 

Kurkowych grodu Bytomskiego. 
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Hoberg, Hohberg, Hochberg    21.09 

 

 piątek 21 września odbyła się promocja książki „Hoberg, Hoberg, Hohberg, 

Hochberg. Trzy nazwiska, jeden ród” autorstwa Arkadiusza Kuzio-

Podruckiego, połączona ze spotkaniem z hrabią Janem Henrykiem XXII von 

Hochberg zu Fürstenstein, któremu towarzyszyła hrabina Marie von Ortenburg.  

 

 

Tradycyjny wystrzał z armatki na otwarcie „Szlacheckiego weekendu” 

Obecni byli także: dyrektor Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej pani Weronika Wiese 

(która, nawiasem mówiąc, wspiera „Szlachecki weekend” od samego początku), pan 

Mateusz Mykytyszyn, przewodniczący Fundacji księżnej Daisy von Pless z Książa oraz 

inicjator wspomnianej monografii, pan Sławomir Kulpa, dyrektor Muzeum w 

Wodzisławiu Śląskim, które użyczyło kopie portretów arystokracji, a także dr Dariusz 

Woźnicki z Instytutu Kultury Rycerskiej, który w kilku słowach przedstawił patriotyczne 

oraz niepodległościowe aspekty działalności Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego.  

W 
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Weronika Wiese, Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Mateusz Mykytyszyn oraz hrabia Jan Henryk 

XXII von Hochberg zu Fürstenstein 

 

Pani Weronika Wiese powiedziała, że jest czymś niesamowitym pracować z ludźmi 

myślącymi podobnie i realizującymi wspólne cele, a „Szlachecki weekend” to jeden z 

projektów, który sprawia, że ma świadomość robienia czegoś dobrego. Prowadzący 

spotkanie Krzysztof Karwat zapytał młodego hrabiego m.in. o to, czy przynależność do 

arystokracji jest dziś w Niemczech postrzegana pozytywnie czy negatywnie. I tak, i nie – 

odpowiedział Jan Henryk XXII. – To znaczenie bardzo się po wojnie zmieniło. Mieszamy 

się z resztą społeczeństwa i szlachectwo nie odgrywa już takiej roli. Wojna spowodowała, 

że straciliśmy wiele szlacheckiej dumy, w przeciwieństwie do Anglików czy Holendrów. 

Inne wtki tej rozmowy to uczucia i refleksje hrabiego związane ze Śląskiem, znaczenie 

rodzinnej tradycji, współczesne zainteresowania. Arkadiusz Kuzio-Podrucki przedstawił 

pokrótce historię rodu i jego początki, a także swoje obawy związane z pisaniem dziejów 

tak rozległego rodu, a Mateusz Mykytyszyn – genezę powołania Fundacji. 
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Od lewej: Karina Sternol (tłumaczka), hrabia Jan Henryk XXII, Mateusz Mykytyszyn, 

Arkadiusz Kuzio-Podrucki, red. Krzysztof Karwat 
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W gronie gości uczestniczących w tym spotkaniu byli także... hrabia Hugo I oraz jego 

żona Laura. 

 

Po spotkaniu można było uzyskać autograf hrabiego Jana Henryka XXII – na zdjęciu z 

hrabią Andrzej Widera, pracownik Centrum. 

 

Fot. Rafał Gierczak 
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Tradycyjnym elementem każdego „Szlacheckiego weekendu” jest wystawa. W 2018 r. 

coś dla pań – wystawa sukien pod nazwą „W salonie hrabiny Laury. Historyczne stroje 

balowe i wizytowe ze zbiorów Opery Śląskiej”. Wyboru dokonały Katarzyna Moron i 

Magdalena Zaton.  

 

 

Fot. Rafał Gierczak 
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Czekając na Chopina – spektakl     22.09 

 sobotę wieczorem Opera Śląska w Bytomiu zaprezentowała spektakl 

teatralno-muzyczny „Czekając na Chopina” (było to pierwsze 

przedstawienie wyjazdowe Opery), według scenariusza i w reżyserii 

Michała Znanieckiego.  

Spektakl odbył się w pięknie zaaranżowanej sali koncertowej, która za sprawą mebli 

przywiezionych z Opery przekształciła się w prawdziwy salon z I połowy XIX wieku.  

 

 

 

Przybywający na ten wieczór goście tego wieczoru (wśród nich dyrektor Opery Ślaskiej 

Łukasz Goik, wicestarosta Stanisław Torbus) byli wprowadzani przez bohaterki sztuki 

(Maria Kalergis, Maria Wodzińska, Delfina Potocka) i usadzani przy stolikach, a w 

pewnym momencie podano nawet szampana, ufundowanego przez Hotel OPERA z 

Tarnowskich Gór.  

W 
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Trzonem akcji, rozgrywającej się w salonie Georges Sand, było oczekiwanie na przybycie 

Fryderyka Chopina. W międzyczasie bohaterowie spektaklu omawiali grę i twórczość 

polskiego kompozytora oraz jemu współczesnych (Bellini, Liszt, Thalberg), nie brakło też 

akcentów patriotycznych, dzięki czemu „Czekając na Chopina” doskonale wpisało się w 

założenia „V Szlacheckiego weekendu. Oblicza niepodległości 1918-2018”. 

 

Centrum składa podziękowanie dla Opery Śląskiej za współpracę, Hotelu OPERA w 

Tarnowskich Górach za dostarczenie szampana oraz Salonom Muzycznym RIFFI za 

użyczenie fortepianu. Fot. Magdalena Zaton 
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LEGO – budowa pałacu w Nakle S ląskim   
22-23.09 

22 i 23 września od rana do wieczora w pałacu było rojno i gwarno za sprawą dzieci, 

które wraz z opiekunami przybyły aby – pod nadzorem członków Stowarzyszenia 

miłośników klocków LEGO ZBUDUJMY TO – budować z klocków LEGO pałac w Nakle 

Śląskim.  
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Atrakcji było zresztą znacznie więcej, dzieci mogły na przykład sterować zdalnie 

„LEGOwymi” pojazdami. 

 

Fot. Magdalena Zaton 

Pomysł z LEGO był strzałem w „10”. Urządzona we wrześniu w kaplicy wystawa „Śląskie 

pałace i nie tylko” oraz towarzysząca budowie pałacu, niestety – krótkotrwała czasowo – 

wystawa innych budowli cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Ludzie przyjeżdżali – 

i nadal przyjeżdżają – specjalnie zobaczyć LEGO.  

 

  

Wystawa „Śląskie pałace i nie tylko” (fot. Renata Głuszek) 
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V Rajd rowerowy „Oblicza niepodległos ci 
1918-2018” – 23.09 

 2018 r. tradycyjny rajd szlachecki upłynął dodatkowo pod hasłem „Oblicza 

niepodległości 1918-2018”, a trasa została tak wyznaczona, aby wiodła 

zarówno do obiektów związanych z dziejami śląskiej szlachty, jak i z 

niepodległością. 

 Trasa: Tarnowskie Góry: pałac hrabiów de la Velette d’Uclaux w Karłuszowcu – Nakło 

Śląskie: pałac hrabiów Henckel von Donnersmarck – Świerklaniec: Pałac Kawalera i 

Mauzoleum książąt von Donnersmarck – Kozłowa Góra: park Donnersmarcków (nie 

istniejący już pałacyk Donnersmarcków) – Radzionków: kościół pw. św. Wojciecha – 

Piekary Śląskie: Kopiec Wyzwolenia – Radzionków: Centrum Dokumentacji Deportacji 

Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.  

Akcent patriotyczny stanowiły także koszulki rajdowe w kolorach białym i czerwonym, 

które na ustawieniu do zdjęcia grupowego tworzyły polską flagę. 

 

 

 

W 
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W rajdzie uczestniczyło około 230 osób – karnety (tradycyjnie) rozeszły się w ciagu kilku 

dni. Pogoda była różna – po ładnym slonecznym poranku zachmurzyło się, a na mecie 

nawet lekko pokropił deszcz.  

Imprezę oficjalnie 

otworzył pod 

gmachem 

starostwa 

wicestarosta 

Stanisław Torbus, 

a sygnał do startu 

dał wystrzał z 

muszkietu w 

wykonaniu Braci 

Kurkowych Grodu 

Bytomskiego.  
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Pierwszy postój odbył się przy pałacu w Nakle Śląskim, gdzie na rowerzystów czekała 

kawa oraz niespodzianka w postaci koncertu popularnych pieśni operowych. Wystąpili: 

Aleksandra Stokłosa (sopran), Katarzyna Rzeszutek (fortepian) i Gabriel Koszela (obój).  

 

Pałac w Nakle Śląskim 

Dopisało słońce, w dobrych humorach uczestnicy rajdu ruszyli na Świerklaniec.  

 

Świerklaniec – Mauzoleum Donnersmarcków 
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Radzionków: kościół pw. św. Wojciecha 

 

Piekary Śląskie – Kopiec Wyzwolenia 

Na każdym postoju Arkadiusz Kuzio-Podrucki przybliżał historię danego miejsca. 
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Potem pogoda stopniowo się pogarszała, na mecie w Centrum Dokumentacji Deportacji 

Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. w Radzionkowie nawet  trochę pokropiło. Humory 

jednak dopisywały, ponieważ na uczestników rajdu czekał nie tylko gorący posiłek 

(bigos)... 

 

ale i nagrody w konkursie.  
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Otrzymało je ponad 60 szczęśliwców. Wszystkim fundatorom Centrum Kultury Śląskiej 

składa serdeczne podziękowanie. 

 

Nagroda od AG ROLBUD Market Budowlany MRÓWKA 

 

Nagroda od KGW RĘKODZIEŁO z Orzecha   
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I bardzo piękny prezent od Husqvarny ze Świerklańca. 

 

 

 

Husqvarnę załatwił Robert Piontek (koordynator rajdu), ale osobą, której należy się 

szczególne uznanie za kompletowanie nagród w roku bieżącym, jest Basia Bereska, 

ponieważ pozyskała wielu nowych fundatorów. 
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W organizacji tegorocznego rajdu udział wzięli (od lewej): Andrzej Widera, dyrektor 

Stanisław Zając, Arkadiusz kuzio-Podrucki, Katarzyna Moron, Barbara Bereska i Robert 

Piontek. 

 

Fot. Rafał Gierczak, Janusz Domogała 
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Wykaz sponsorów i fundatorów V Szlacheckiego weekendu 

SPONSOR  Spichlerz Dworski (prowiant na drogę)` 

PARTNERZY  Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Bractwo Kurkowe Grodu 

Bytomskiego, Opera Śląska  Bytom, Hotel OPERA  Tarnowskie Góry, Salony muzyczne 

Riff, Fundacja księżnej Daisy von Pless, Konsulat Republiki Federalnej Niemiec, Pałac w 

Rybnej, Stowarzyszenie miłośników klocków LEGO ZBUDUJMY TO 

Rajd rowerowy 

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.  Radzionków, 

Gmina Świerklaniec, Urząd Miasta w Radzionkowie, Urząd Miasta w Piekarach Śląskich, 

BI-MED, ELJOT BIS Instalacje Niskonapięciowe, HUSQVARNA Świerklaniec, Klub Turystyki 

Rowerowej przy Parafii NMPJ w Orzechu, KOFEINA Public Relations, LIFTBUD, Eljot 

Nieruchomości, OGRÓD ŚLĄSKI, Sklepy rowerowe ADVENTURE Tarnowskie Góry, WAKO-

KLIMA Piekary Śląskie 

FUNDATORZY NAGRÓD 

Nakło Śląskie: Apteka MARIA VICTORIA, APP FASHION, Fryzjerstwo damsko-męskie 

Stefan Gut, Kwiaciarnia CATTLEYA, KGW RĘKODZIEŁO Orzech, MERBAU-PARQUET Rafał 

Bereska, OKO OGRODU Łukasz Wylężek, PW IW-TOUR, Restauracja-pizzeria SMAKOSZ, 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego   

Piekary Śląskie: DEWOCJONALIA Anna Gugała, Restauracja GRAFIT, Sklep odzieżowy 

JOLKA, Sklep odzieżowy KMS-GANTOS, Sklep odzieżowy BIGIEL, Śląski Klub Karate i Kick-

Boxingu   

Radzionków: AG ROLBUD Market Budowlany MRÓWKA, Klaro Krystian Braun, oraz 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Katowice, Wydawnictwo MATIANG Marek 

Gaworski, METALOWE ROZMAITOŚCI  Witold Liszka, Nadleśnictwo Świerklaniec 

PATRONAT MEDIALNY 

TVP Katowice, Gwarek, Radio Piekary, TG Stacja 

Wszystkim za pomoc i wsparcie serdecznie dziękujemy! 
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Jutro uszyję siebie od nowa       5.10 

 

hyba żaden z artystów nie przeżywał tak głęboko swojego wernisażu, jak Karina 

Czernek, która pokazała swoje prace na wystawie „Jutro uszyję siebie od 

nowa”, uroczyście otwartej 5 października 2018 r. 

Emocje były tym większe, że pani Karina 2 października obroniła doktorat i z tej obrony 

pochodzi sporo jej dzieł, prezentowanych w Centrum po raz pierwszy. Nie są to 

właściwie obrazy, gdyż artystka używa jako materiału kilku warstw cienkiej tkaniny, a 

także własnych butów.  

– Jestem ogromnie szczęśliwa, że mogę tu być. Ten wieczór był oczekiwany przeze mnie 

od dwóch lat – powiedziała autorka wystawy. Korzystając z okazji, opowiedziała w kilku 

słowach o przesłaniu swojej twórczości, której bohaterkami są kobiety. – Moje postacie 

są jedynie schematami, ponieważ postać kobiety jest medialnie bardzo przerysowana. 

Czasami fragment mówi o całości. Niektóre obrazy noszą nazwę „Artefakty”, pokazując 

rzeczy, które pomagają kobietom czuć się kobietami.  

 

C 
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Karina Czernek odniosła się także do swojej autorskiej techniki, która polega na bawieniu 

się warstwami, przenikaniu, co doskonale współgra z tematem kobiecości. I chyba 

istnieje duże zapotrzebowanie na taką tematykę, ponieważ ta ekspozycja wzbudziła 

szczególne zainteresowanie zwiedzających. 

 

Wernisaż „Jutro uszyję siebie od nowa” był jedną z bardziej klimatycznych imprez tego 

typu (otwarcie odbyło się nietypowo w Sali rozetowej).  
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Przyczynił się do tego nastrojowy koncert piosenek w wykonaniu Katarzyny Dendys-

Koseckiej, której na akordeonie akompaniował Wojciech Golec.  W repertuarze znalazły 

się takie utwory, jak „Dwa serduszka, cztery oczy, „Kiedyś była różą” Gorana Bregovicia 

oraz „Małgośka” Maryli Rodowicz”.  
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Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się m.in. radna Sejmiku Śląskiego, pani Lucyna 

Ekkert oraz Adam Baron, członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego.  

 

Wszyscy mogli skosztować specjałów przygotowanych przez Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego. 

 

Zdjęcia: Magdalena Zaton 
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Irek Głyk Vibes Expression    14.10 

ibrafon nie jest może instrumentem bardzo popularnym, ale uczestnicy 

koncertu „Irek Głyk Vibes Expression” przekonali się, że potrafi zaczarować 

równie mocno, jak skrzypce czy gitara.  

A był to właściwie duet dwóch instrumentów – wibrafon i instrument klawiszowy – oraz 

dwóch wirtuozów: Ireneusza Głyka, znanego szerzej z popisów na perkusji, i Pawła 

Tomaszewskiego, świetnego pianisty i kompozytora.  

 

W repertuarze znalazły się autorskie utwory Głyka (Happy New Season”, „Przemyśl”, 

„Sekret”, „PIK”, „Ptaszki”, „Song for my baby child”), ale także standardy („I will sing unto 

the Lord”, „La Fiesta”, „All the things you are”). Przyjęty bardzo entuzjastycznie koncert 

promował najnowszą płytę wibrafonisty „Irek Głyk Vibes Expression” i odbył się w 

ramach 16. Tarnogórskich Spotkań Jazzowych. Jak można zobaczyć na zdjęciach, impreza 

miała miejsce w jednej z sal wystawowych na parterze, a czarowne prace Kariny Czernek 

oraz gra świateł stanowiły bardzo efektowne tło muzyki. Kto przyszedł, nie pożałował 

(choć, jak się przewidująco obawialiśmy, frekwencja była niezbyt wielka ze względu na 

raczej niską popularnośc wibrafonu)!  

W 
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Dla Ireneusza Głyka był to już czwarty koncert w Centrum Kultury Śląskiej, dla Pawła 

Tomaszewskiego drugi.  

Zdjęcia: Magdalena Zaton 
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Minority Report – spotkanie z kulturą i 
tradycją polskich Z ydo w           18.10 

 

ematem czwartego spotkania z cyklu Minority Report, zorganizowanego 18 X 

2018 r. wspólnie z Klubem „Pochwała inteligencji” Kamila Łysika, były kultura i 

tradycja mniejszości żydowskiej w Polsce. Opowiadał o nich naczelny rabin 

Polski Michael Schudrich.  

Rabin Schudrich urodził się w Nowym Jorku w 1955 roku, ale od 

roku 2000 przebywa w Polsce, pełniąc od 2004 r. funkcje 

naczelnego rabina. Spotkanie oraz towarzyszące mu wydarzenia – 

film, promocja książek, wystawa fotografii – pozwoliły spojrzeć na 

kwestię żydowską z trojakiej perspektywy: ogólnopolskiej, śląskiej 

oraz tarnogórskiej. 

 

Perspektywę tarnogórską reprezentował film „Żydzi tarnogórscy. Historia i pamięć” 

Marka Panusia i Krzysztofa Stręciocha, pokazany po rozmowie z rabinem... 

 

 

oraz publikacje „Dzieje Żydów w Tarnowskich Górach” Marty Ochman i „Cmentarz 

żydowski w Tarnowskich Górach”. O renowacji tego cmentarza opowiadał tarnogórski 

społecznik Krzysztof Mazik. 

T 
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Kontekst śląski przybliżyła wystawa fotograficzna „Blisko nas” Arkadiusza Ławrywiańca. 

Jej autor pokazuje na niej środowisko Żydów katowickich – ich życie i obrzędy. 
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Spojrzeniu uniwersalnemu i ogólnopolskiemu poświęcona była zasadnicza rozmowa z 

rabinem Schudrichem.  

 

 

Prowadzący ją Kamil Łysik pytał m.in. o to, co znaczy być Żydem w Polsce i na świecie 

(odpowiedź rabina: czytać Torę i przestrzegać jej przykazań oraz czynić dobro w imię 

Boga); czy wspólnota religijna jest zamknięta na nie-Żydów, co oznacza bycie narodem 

wybranym (odp.: obowiązek, a nie poczucie lepszości); ilu Żydów mieszka obecnie w 

Polsce (odp.: kilkadziesiąt tysięcy ujawnionych); czy polski antysemityzm jest na tle 

innych krajów krajów wyjątkowy (odp.: nie). Padły też pytania o sposób liczenia czasu, 

daty oraz o to, czy zakazy szabasu nie są zbyt krępujące. Rabin odpowiadał z humorem, 

ale i mądrze: – Spróbujcie państwo spędzić 24 godziny bez telefonu komórkowego, a 

zobaczycie, że świat dalej istnieje.  

W kontekst uniwersalny dobrze wpisała się książeczka Krzysztofa Stręciocha „Dom cioci 

Lusi”, która pokazuje holokaust w wersji dla najmłodszych. 
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Po zakończeniu spotkania kontynuowano rozmowy przy tradycyjnym żydowskim 

poczęstunku: chałce z dżemem i macy. 

 

 

Zdjęcia: Magdalena Zaton, Barbara Bereska (stół) 
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Wizyta Schaffgotscho w          11.11 

 

 niedzielę 11 listopada 2018 r. Centrum Kultury Śląskiej odwiedziła grupa 

członków rodu Schaffgotsch wraz z reprezentantami innych rodzin 

arystokratycznych. Okazją ku temu była ich wizyta w Kopicach 

upamiętniająca 160. rocznicę ślubu Joanny Gryzik von Schomberg-Goduli z hrabią 

Hansem Ulrykiem Schaffgotschem (14-15 listopada 1858 r.).  

 

 

Na zdjęciu stoją od lewej: ksiądz Rudolf hrabia Schaffgotsch, Carlos Federico hrabia 

Schaffgotsch, Hans Ulrich hrabia Schaffgotsch, Hieronymus książę Clary und Aldringen, 

Maria Teresa hrabina Schaffgotsch (ur. hrabina Thun und Hohenstein), Alexander hrabia 

Schaffgotsch (syn Hansa Ulricha), dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Hans Michael Jebsen, 

Sofie hrabina von und zu Eltz (ur. hrabina Schaffgotsch), Christian hrabia Clary und 

Aldringen, Marie hrabina Clary (ur. hrabina Szapáry de Muraszombath), Desiree Jebsen 

(ur. hrabina Schaffgotsch), Ulrich hrabia Arco-Zinneberg, Therese hrabina Arco-

Zinneberg (ur. von Pfotten Pfetten)  

W 
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Schaffgotschowie i nakielscy Henckel von Donnersmarckowie spokrewnieni są za sprawą 

małżeństwa hrabianki Zofii Henckel von Donnersmarck, córki hrabiego Edwina, z hrabią 

Hansem Ulryk Schaffgotschem.  

 

 

Zrządzeniem losu 

ożenek ten miał miejsce 

sto lat temu, tyle że 

wiosną. Hans Ulryk był 

wtedy od roku 

właścicielem jednej z 

największych fortun na 

Śląsku. Doczekali się 

sześciorga dzieci, 

czterech córek i dwóch 

synów.  Do pałacu w 

Nakle Śląskim 

przyjechało pokolenie 

ich wnuków i wnuczek. 
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Zdjęcia: Renata Głuszek 
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Two rcy Kultury S ląskiej VI – 
przygotowania  15.11 

 

 edycja Twórców Kultury Śląskiej jest – jak każda poprzednia – wyjątkowa, 

ale ta jakby trochę bardziej.  

 

Udało się bowiem pozyskać zgodę reżysera Lecha Majewskiego (za drugim podejściem, 

w zeszłym roku odmówił), aktora Olgierda Łukaszewicza i operatora filmowego 

Sławomira Idziaka. W tym przypadku ważna jest nie tylko ranga wyżej wymienionych 

postaci, ale także ich napięty grafik zajęć, z którego to powodu zdjęcia L. Majewskiego i 

S. Idziaka były wielokrotnie przekładane, a ich autor, Marek Wesołowski, miał do swej 

dyspozycji bardzo niewiele czasu. Poniżej: M. Wesołowski z portretami Idziaka. 

 

VI 
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W tegorocznej edycji udział wzięli poza wyżej wymienionymi: dyrektor Gorczycki 

Festiwalu Adam Wesołowski, muzyk Leszek Winder, malarz Jacek Rykała – te postacie 

fotografował Marek Wesołowski, oraz reżyser Andrzej Celiński, poetka Barbara Gruszka-

Zych, historyk Ryszard Kaczmarek, tarnogórscy kolekcjonerzy sztuki intuicyjnej (i wielcy 

przyjaciele Centrum) Anna i Teodor Segietowie, aktorka Ewa Leśniak, muzyk Leszek 

Winder  oraz śpiewak Andrzej Lampert – ich portrety wykonał Krzysztof Miller.  

 

 

Krzysztof Miller z portretem Andrzeja Celińskiego 

 

Wieszanie zdjęć odbyło się 15 listopada, z udziałem obydwu fotografów. Podobnie jak w 

latach poprzednich były to specjalne kompozycje, dyptyki, tryptyki... 
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Tegoroczny kalendarz – opracowanie powierzyliśmy ponownie firmie FRODO z Bytomia – 

dotarł do Centrum odpowiednio wcześnie i wieszający swe zdjęcia Krzysztof i Marek 

mogli go zobaczyć już 15 listopada. Realizację projektu z pracowników Centrum 

nadzorowała jak zwykle Renata Głuszek. Fot. R. Głuszek 
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Two rcy Kultury S ląskiej VI / 13. Festiwal 
Gorczyckiego       17.11 

 

romocja kalendarza i otwarcie wystawy 6. już edycji projektu „Twórcy Kultury 

Śląskiej”, która to impreza odbyła się 17 listopada, miała w 2018 r. charakter 

wyjątkowy. 

 

Na tę wyjątkowość złożyło się rozszerzenie formuły o koncert w ramach 13. Gorczycki 

Festiwalu. Dobrym ku temu pretekstem stało się to, że jednym z bohaterów TKŚ 2018 jest 

dyrektor Festiwalu Adam Wesołowski. Dzięki temu w Centrum mógł odbyć się koncert 

pieśni Karola Szymanowskiego w wykonaniu wybitnej sopranistki Olgi Pasiecznik, solistki 

Warszawskiej Opery Kameralnej, której na fortepianie akompaniowała siostra Natalia 

Pasiecznik.  

 

 
 

P 
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W imprezie udział wzięło sześciu bohaterów tegorocznej edycji: Andrzej Celiński, Barbara 

Gruszka-Zych, Ryszard Kaczmarek, Jacek Rykała, Anna i Teodor Segietowie oraz dyrektor  

Adam Wesołowski, gospodarz części koncertowej.  

 

 
 

Od lewej: Andrzej Celiński, Adam Wesołowski, Anna Segiet, Teodor Segiet, dyr. Stanisław 

Zając, Barbara Gruszka-Zych 

 

Pojawili się także radna Sejmiku Śląskiego Lucyna Ekkert, poseł Tomasz Głogowski, wójt 

gminy Świerklaniec Marek Cyl, sponsorzy projektu Jarosław Kitala z Drukarni SERIX i 

prezes Stowarzyszenia Góry Kultury Anna Gołkowska-Dymarczyk, członkowie Rady 

Programowej Centrum prof. Jan Szmatloch z małżonką i dr Zbigniew Furgaliński, bohater 

I edycji TKŚ prof. Werner Lubos z małżonką oraz reprezentujący Stowarzyszenie 

Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Stanisław Wyciszczak. 

 

Zanim nastąpiło uroczyste otwarcie imprezy zgodnie z tradycją bohaterowie zdjęć składali 

swoje autografy na kalendarzach. 
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Otwarcie odbyło się w salach z wystawą. Witając gości dyrektor Stanisław Zając 

podkreślił jednoczącą rolę sztuki, gorąco podziękował także sponsorom tej edycji: 

Stowarzyszeniu Góry Kultury za sfinansowanie druku kalendarza oraz firmom Drukarnia 

SERIX z Myszkowa, O&S Computer Soft z Radzionkowa i INTERGAZ z Tarnowskich Gór.  
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W imieniu autorów zdjęć głos zabrał Marek Wesołowski, który z pewnym smutkiem 

zauważył różnicę pomiędzy sesjami fotograficznymi pierwszych edycji (odbywały się 

często w luźnej atmosferze zabawy) a obecną, nacechowaną ogromnym pośpiechem 

i brakiem dialogu. – Wierzę w to, że to nasze dzisiejsze spotkanie będzie takim właśnie 

dialogiem – powiedział. 
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Sylwetki bohaterów VI edycji dyrektor przedstawił w drugiej części programu imprezy.  

 

 
 

Każdy Twórca otrzymał tradycyjny pakiet: kalendarz oraz miniaturę zdjęcia z wystawy. Na 

zdjęciu poniżej: drugi z lewej Jacek Rykała, drugi z prawej prof. Ryszard Kaczmarek. 
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Od lewej: Teodor i Anna Segietowie, Adam Wesołowski, Barbara Gruszka-Zych, pierwszy z 

prawej Andrzej Celiński.  

 

W oprawie artystycznej znalazł się koncert Olgi Pasiecznik i Natalii Pasiecznik, która 

akompaniowała siostrze 

na fortepianie użyczonym 

przez Salony Muzyczne 

RIFFI. Artystki wykonały 

„Pieśni kurpiowskie” op. 

58 i „Rymy dziecięce” op. 

49, a pieśni poprzedziło 

odczytanie przez Barbarę 

Gruszkę-Zych jej wierszy, 

starannie dobranych do 

charakteru utworów 

Szymanowskiego. 
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W części nieoficjalnej uczestnicy imprezy mogli zdobyć autografy Twórców i Artystek na 

kalendarzach  – każdy otrzymał go w ramach biletu lub zaproszenia, a także porozmawiać 

z nimi. 

 
 

I oczywiście skosztować specjałów, przygotowanych tym razem przez panie ze 

Stowarzyszenia Przyjaciół Śląskiej Kultury i Tradycji  w Orzechu.  
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Na zdjęciu panie z SPŚKiT, dyrektor Stanisław Zając, Barbara Bereska (czwarta z lewej), 

pilotująca TKŚ Renata Głuszek (czwarta z prawej), tegoroczna stazystka centrum Sylwia 

Sowinska (druga z prawej) oraz goście imprezy.    
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Wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły realizację VI edycji Twórców Kultury 

Śląskiej Centrum składa gorące podziękowanie.  

 

 

 

 
 

Zdjęcia: Magdalena Zaton 
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Głębiny – wernisaz      23.11 

 listopada 2018 r. odbyło się otwarcie wystawy „Głębiny” kolektywu 

Thinkpink Gang. Kolektyw, powstał we Wrocławiu, jednak zrzesza 

dziewczyny, kobiety z wielu miejsc w Polsce (Katowice, Poznań).  

 

Wystawa prezentuje prace 10 autorek: Agaty Cichy, Angeliki Dolińskiej, Justyny Fryt, 

Iwony Germanek, Naty Karjaly, Dagmary Kasperczyk, Anny Lupy-Suchy, Emi 

Parczewskiej, Edyty Wojaczek i Magdaleny Zaton. 

 

 

 

„Tworzymy w różnych metodach i stylach, wspieramy i inspirujemy się w działaniach” – 

mówią o sobie. -– Różnorodność jest siłą tej ekspozycji – powiedział w czasie wernisażu 

dyrektor Stanisław Zając.  „Głębiny” to jednak nie tylko podróż w głąb siebie. Ekspozycja 

to także instalacja, autorki zapraszają odbiorcę do pełnego wejścia w ich kobiecy świat, 

23 
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do zabawy w brokatowej piaskownicy, kreowania własnego obrazu z mieniących się 

cekinów, aż w końcu do zostawienia kilku słów-emocji w ich pamiętniku. 

 

Dyrektor Stanisław Zając podzielił się z zebranymi jeszcze inną refleksją na temat tej 

ekspozycji. – Nazwa kolektywu "thinkpink gang" może być tłumaczona dosłownie i 

metaforycznie, ale kiedy się wypowie wystarczająco szybko przypomina język dziecka, 

jest niczym słynne da-da, a zatem w samej nazwie projektu wyraźnie widać zamysł 

sięgania go głębi, do dzieciństwa. Jest to niewątpliwie dyskurs kobiecy, pozbawiony 

logosu, fragmentaryczny, chwilami niespójny, bliski chwilowemu rozbłyskowi a nie 

nieustająco padającemu światłu; i taki właśnie ma być w swym założeniu. 
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Fot. Magdalena Zaton 
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Dyskretna toz samos c  – wernisaz    24.11 

twarta 24 listopada 2018 r. wystawa „Dyskretna tożsamość”, przygotowana 

przez Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski we 

współpracy z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, była jak do tej pory 

największą wystawą fotograficzną prezentowaną w Centrum Kultury Śląskiej – nie 

licząc „Twórców Kultury Śląskiej”.  

Zajmująca aż 5 dużych sal, pokazała 91 prac 51 autorów, a są to: Czesław Chwiszczuk, 

Zdzisław Dados, Sławoj Dubiel, Andrzej Dudek-Dürer, Alek Figura, Tomasz Fronckiewcz, 

Ewa Gnus, Barbara Górniak, Waldemar Grzelak, Zenon Harasym, Roman Hlawacz, Paweł 

Janczaruk, Tomasz Jodłowski, Katarzyna Karczmarz, Piotr Komorowski, Ryszard 

Kopczyński, Grzegorz Jerzy Kosmala, Krzysztof Kowalski, Krzysztof Kuczyński, Stanisław 

Kulawiak, Jacek Lalak, Józef Ligęza, Marek Liksztet, Ewa Martyniszyn, Marek Maruszak, 

Wojciech Miatkowski, Rafał Michalak, Stanisław Michalski, Tomasz Mielech, Sławomir 

Mielnik, Krzysztof Miller, Janusz Moniatowicz, Janusz Piotr Musiał, Piotr Maciej Nowak, 

Mateusz Palka, Michał Pietrzak, Przemek Piwowar, Wacław Ropiecki, Andrzej Rutyna, 

Krzysztof Saj, Dorota Sitnik, Maciej Stawiński, Maciej Stobierski, Marek Szyryk, Alina 

Ścibor, Andrzej Ślusarczyk, Rafał Warzecha, Marek Wesołowski, Aneta Więcek-Zabłotna, 

Iwona 

Wojtycza-

Fronckiewicz, 

Waldemar 

Zieliński. 

Na zdjęciu: 

Krzysztof 

Miller, 

opowiada 

Annie i 

Teodorowi 

Segietom o 

swojej pracy. 

O 
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Obecny na wernisażu Stanisław Kulawiak, kurator i autor zdjęć, podzielił się z zebranymi 

kilkoma refleksjami. Jego zdaniem „Dyskretna tożsamość” to czasami mocno wytłumiony 

przejaw konfrontacji z rzeczywistością, reakcja na to, co się dzieje.  

 

 

– Jesteśmy pokoleniem ciemniaków – zażartował, wyjaśniając, że słowo „ciemniacy” 

pochodzi od dawnej ciemni fotograficznej. Zachęcił do sięgania do archiwów, gdyż tam 

może kryć się wiele prac, które przetrwały próbę czasu. Podsumowując działania 

fotografików stwierdził także, że „z nami artystami jeszcze nie jest źle”, czego najlepszym 

dowodem nie tylko ogromny odzew na tematyczne propozycje wystaw (na „Dyskretną 

tożsamość” nadesłano aż 200 prac), ale także wysoki poziom fotografii. Duże 

podziękowanie złożył pracownikom Centrum za montaż wystawy, a szczególnie 

Robertowi Piontkowi. 

Wystawa jest bardzo różnorodna – z wypowiedzią kuratora dobrze koresponduje 

stwierdzenie dyrektora Stanisława Zająca, że tożsamości nie da się upchnąć w jednej 

ramie i ta ekspozycja znakomicie to obrazuje. 
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Goście wernisażu, który upłynął w bardzo miłej atmosferze, mogli otrzymać piękny 

katalog wystawy.  

Fot. Magdalena Zaton 
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List intencyjny w sprawie Szlaku 
Magnato w Przemysłowych     4.12 

 grudnia 2018 r. reprezentanci siedmiu podmiotów podpisali w Centrum Kultury 

Śląskiej list intencyjny tworzący Konsorcjum Szlak Magnatów Przemysłowych 

(SMP).  

W skład Konsorcjum weszły następujące instytucje: Centrum Kultury Śląskiej w Nakle 

Śląskim, Pałac w Rybnej i Kościół Zbawiciela z Tarnowskich Gór, Pałac Kawalera w 

Świerklańcu, Zespół Pałacowo – Parkowy z Pławniowic, Park Sielecki z Sosnowca, kościół 

pw. Ścięcia Jana Chrzciciela w Goduli. W podpisywaniu listu ze strony powiatu 

tarnogórskiego uczestniczyli starosta tarnogórski Krystyna Kosmala oraz członkowie 

Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Stanisław Torbus i Adam Morawiec. 

 

Inicjatorem powstania Szlaku Magnatów Przemysłowych jest Stowarzyszenie Wrazidlok, 

które buduje Szlak Magnatów Przemysłowych. W ostatnich 12 miesiącach Wrazidlok 

zorganizował 4 konwentykle i 4 rajzy. Widowiska zorganizowano w pałacach w Nakle i 

4 
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Świerklańcu, w Muzeum Powstań Śląskich i w kościele Zbawiciela w Tarnowskich Górach. 

Za każdym razem imprezy te promowały historię Śląska w przystępnej formie. Wykładom 

towarzyszyły pokazy mody, koncerty i fotołowy. Rajzy to pokazywanie wspaniałości 

śląskich miast. Dotychczas zaprezentowano atrakcje Bytomia i Chorzowa. 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Starostwo Tarnogórskie 
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Two rcy Kultury S ląskiej w siedzibie 
NOSPR      9-16.12 

W dniach 09-16 grudnia wystawa "Twórcy Kultury Śląskiej VI" była prezentowana w hallu 

siedziby NOSPR w Katowicach. Zainteresowanie nią było bardzo duże, można też przyjąć, 

że obejrzało ją sporo osób, ponieważ frekwencja w tym czasie wyniosła aż 10 000 gości! 

 

 

Fot.  Marek Wesołowski 
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Kangurkowo         17.12 

16 grudnia w świątecznej atmosferze odbyła  się w Centrum impreza zorganizowana 

przez  sekcję „Kangurkowo” Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich 

Górach. Ideą „Kangurkowa” jest propagowanie rodziny zastępczej. Impreza udbyła się 

przy bardzo dużej frekwencji rodzin. Śpiewano kolędy, muzykowano, dzielono się 

poczęstunkiem. A nas trochę ściskało w gardle... 

 

 

Fot. Kangurkowo 
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Nasza choinka 

asza tegoroczna chionka miała urodę bardzo specyficzną, w stylu „Karola 

Wieczorka”, jak słusznie zauważyła Basia Bereska. Dostaliśmy ją od 

Nadleśnictwa Świerklaniec, aczkolwiek drzewko osobiście wybierał i ścinał 

(dobrze, że na wszelki wypadek wziął siekierkę) dyrektor Stanisław Zając. – Szału nie było 

– skonstatował. Miejsce pochodzenia – okolice Miasteczka Śląskiego (co wiele tłumaczy). 

Aby poprawić urodę iglaka Renia Głuszek spryskała go sztucznym śniegiem, proponując, 

aby Centrum samo hodowało sobie choinki. Dyrektor propozycję zaakceptował.  

 

Fot. Janusz Szwajnoch 

N 
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Wigilia             19.12 

godnie z Cekusiową tradycją tuż przed świętami, 19.12, spotkaliśmy się na 

pałacowej Wigilii. Uczestniczyli w niej obecni i byli pracownicy Centrum, 

tegoroczne stażystki, pracownicy ochrony. Jak nakazuje nasz zwyczaj, każdy 

przygotował lub przyniósł jakiś wigilijny specjał. Spotkanie upłynęło w sympatycznej, 

świątecznej atmosferze.  

 

Na zdjęciu od lewej: Bogdan Kamzela (ochrona), Małgorzata Kot (ochrona), Renata 

Głuszek, Robert Piontek, Sylwia Sowinska (była stażystka), Andrzej Widera, Ola 

Markowska (była stażystka), dyrektor Stanisław Zając, Janusz Szwajnoch, Jan Hahn 

(emeryt), Basia Bereska, Katarzyna Moron, Jakub Dobrek, Arkadiusz Kuzio-Podrucki, 

Katarzyna Szymik (obecna stażystka), Magdalena Zaton (współpraca) 

 

 

Z 
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Nasze s wiąteczne z yczenia 

Tegoroczną kartkę świąteczną zaprojektowała Anita Kopka. Poniżej wersja elektroniczna. 
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Two rcy Kultury S ląskiej VI w Filharmonii 
S ląskiej             28.12.2018 – 31.01.2019 

statnim akordem naszej tegorocznej działalności było zainstalowanie wystawy 

„Twórcy Kultury Śląskiej VI” w gościnnej Filharmonii Śląskiej, której dyrektorem 

jest od niedawna Adam Wesołowski, jeden z bohaterów VI edycji TKŚ. 

Ekspozycja będzie tam prezentowana do końca stycznia. Wygląda niezwykle efektownie! 

 

 

Fot. Magdalena Zaton 

O 
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To był rok! 

 

 wystaw czasowych (w tym przynajmniej 6 bardzo prestiżowych), 4 

wystawy organizowane poza Centrum (w tym dwie w Operze Śląskiej, 

jedna w NOSPR w Katowicach i jedna w Filharmonii Śląskiej, 12 wernisaży, 

8 koncertów, 2 spotkania autorskie, widowisko teatralno-muzyczne, narodowe czytanie, 

2 rajdy rowerowe, realizacja 6 projektów, konsultacje naukowe, działalność edukacyjno-

naukowa, noc muzeów – to w największym uproszczeniu podsumowanie tego, co zrobił 

w 2018 r. dziesięcioosobowy Zespół Centrum Kultury Śląskiej. „Praca w kulturze” jest w 

istocie wypełnianiem idei piękna i dobra przez Idealistów, którym najczęściej płaci się 

słowem: DZIĘKUJĘ. Dziękuję zatem Pracownikom, Artystom, Radzie Programowej, 

Przyjaciołom Centrum, wszystkim Odbiorcom. Słowa wdzięczności należą się także 

Sponsorom i Mecenasom za znaczące finansowe wsparcie oraz Organizatorowi za 

ogromne zaufanie jakim obdarzył działania Centrum w 2018 r. Na koniec roku 2017 

mówiliśmy, że bagaż, który wzięliśmy na siebie, wypełniony jest bardzo dobrym 

poziomem i wyrobioną, rozpoznawalną już na całym Śląsku marką. Ciągle udaje się ten 

ciężar dźwigać, choć koniec tego roku pokazał, iż momentami człapaliśmy na kolanach – 

z dziesięcioosobowego Teamu chwilami nad całością musiały zapanować zaledwie trzy 

osoby. Mimo wszystko z nadzieją spoglądamy na Nowy Rok. Z niecierpliwością czekamy 

na realizację zwycięskiego projektu w konkursie Budżetu Partycypacyjnego Powiatu 

Tarnogórskiego „Budowa sieci oświetlenia alejek parkowych w Nakle Śląskim w rejonie 

ulicy Parkowej”; wyczekujemy mających nastąpić w 2019 r. prac zmierzających do 

poprawy stanu pałacowej wieży, wreszcie wyglądamy odbiorców, którzy stanowią o sile 

Instytucji i którzy są istotą naszej działalności (w roku 2018 odnotowaliśmy rekordową 

liczbę odwiedzających). Mimo obaw związanych z najniższą jak dotąd dotacją, rok 2018 

należy uznać pod każdym względem za udany.  

 

Stanisław Zając, dyrektor 

16 


