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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  
 
Stażyści PUP / etat tymczasowy 
Piotr Susek – od III  
Katarzyna Szymik  
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 Nasze plany 

 nowy rok weszliśmy w niezbyt optymistycznym nastroju, ponieważ budżet nie pozwala na bogaty program imprez ze względu na wzrost kosztów obsługi Centrum. Pieniądze na ich realizację muszą pochodzić więc ze źródeł sponsorskich. Pod znakiem zapytania stoi projekt „Twórcy Kultury Śląskiej”. Trzeba będzie pisać wnioski o dotacje. Dusze raduje za to świadomość, że w niedługim czasie zakończą się prace nad wymianą oświetlenia w parkowych alejkach.  
Ramowy plan działań na 2019 r. wygląda następująco: 
Kontynuacja wystaw z klocków LEGO   
8 II – 31 III  Drzewo. Drewno. Drzewo – wystawa rzeźb Jerzego Liska 
28 II Tłusty czwartek z bluesem – wyk. Śląska Grupa Bluesowa i goście 
23 III – 22 IV Bożena Wiśniowska  „Mój przyjaciel Anioł” – wystawa malarstwa 
11 IV „Bal u Posejdona” – recital Adrianny Noszczyk 
10 IV – 2 VI Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – prezentacja prac 5. edycji Międzynarodowych Plenerów Interdyscyplinarnych z okazji jubileuszu 65-lecia SMZT 
8 VI – 4 VIII Lech Kołodziejczyk – wystawa malarstwa   
10 VIII – 30 IX Aleksander Turek – wystawa malarstwa 
21-22 IX Szlachecki weekend  
5 X – 15 XI Zbigniew Furgaliński – wystawa malarstwa 
12 X – 10 XI Świadomość ciała – wystawa fotografii ZPAF Okręg Śląski 
X Tarnogórskie Spotkania Jazzowe – koncert 
16 XI Twórcy Kultury Śląskiej VII edycja – wystawa fotografii, kalendarz i katalog 
XI 14. Gorczycki Festiwal – koncert muzyki klasycznej 
Minority Report – spotkania poświęcone mniejszościom etnicznym, religijnym i kulturowym 

W
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 Zima w Centrum 
 

rzedstawiamy piękne zdjęcie naszego pałacu w zimowej szacie, wykonane przez  pana Daniela Markiewicza – dziękujemy za udostepnienie. To już ostatnia „zimowa” fotografia ze starymi lampami.  
 
 

 
 
 
 

P 
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 Wymiana oświetlenia   10 I 

 mroźny zimowy poranek 10 stycznia naszym oczom ukazał się wielce radujący dusze widok: na teren parku wkroczyła ekipa Zakładu Instalacji Elektrycznych „CAGRO” Sp. z o.o. z Radzionkowa, której powierzono budowę nowego oświetlenia. Ostateczny termin zakończenia prac został wyznaczony na 29 marca. Mimo mrozu i śniegu, którego nie brakowało, prace polegające na instalowaniu kabli postępowały raźno.  
Projekt, inicjatywa ówczesnego (i obecnego) radnego rady Gminy Świerklaniec Jarosława Wasążnika, jest zwycięzcą w głosowaniu nad propozycjami do budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na rok 2018, w którym zdobył 1832 głosy.  

 
Fot. Renata Głuszek 
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 Trzecie oko – wernisaż   11 I 

ierwszy wernisaż 2019 r. należał do uczennic III klasy fotograficznej Liceum Plastycznego Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach. Swoje prace, wykonane pod kierunkiem prof. Aleksandry Kamińskiej, zaprezentowały: Aleksandra Brol, Karolina Gondek, Julia Kurek, Julia Laskowska, Magda Skitek, Natalia Psiuk, Magda Sitek, Matylda Szwajnoch i Oliwia Zakrzewska.  
Ten wernisaż był wyjątkowy, ponieważ jego uczestnicy mogli oddać głos na najbardziej podobającą się pracę. Zachęcały do tego specjalne pudełka. Wygrała Magda Sitek. Ogłoszenie wyników nastąpiło w sali kolumnowej na parterze, gdzie – to także stanowiło dużą niespodziankę – odbył się pokaz tańców w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu. 
 

 
 
 
 

P 
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Fot. Renata Głuszek 
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 Osobowość roku 2018 

 dużą przyjemnością odnotowujemy fakt, iż dyrektor Stanisław Zając oraz Arkadiusz Kuzio-Podrucki zyskali nominację do tytułu „Osobowość roku 2018” w kategorii „kultura” powiatu tarnogórskiego w plebiscycie Dziennika Zachodniego. Jak się potem okazało, dyrektor zajął 12. miejsce na liście wszystkich nominowanych w kulturze i przeszedł do finału. Arkowi się nie udało, ale zaszczyt nominowania pozostał. 

 

Z
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 Przygotowania do wystawy „Drzewo. Drewno. Drzewo”     25 I 
 

ak wyglądała południowa sala „fotograficzna” przed ostatecznym montażem wystawy. Jeszcze nie wiedzieliśmy, że Mariusz Paluchiewicz zaaranżuje z tego bardzo efektowną wystawę. Na zdjęciu autor rzeźb, Jerzy Lisek. 
 

 
 
 
 
Fot. Magdalena Zaton 

T 
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 MISTRAL – pokazy tańca         26 I 
 

 sobotę 26 stycznia 2019 r. w Centrum odbyły się pokazy tańca w wykonaniu małych tancerzy z tarnogórskiej Szkoły Tańca MISTRAL. W ten właśnie sposób dzieci uczciły Dzień Babci i Dziadka, którzy stawili się licznie. W programie m.in. tańce latynoskie, walc i rock'n'roll. Oj, było na co popatrzeć! 
 

 
 
 
Fot. Renata Głuszek 

W
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 Bluesowe koszulki 

Niedługo przed kolejnym „Tłustym czwartkeim z bluesem” w naszym sklepiku pojawiły się koszulki bluesowe. Projekt logotypu jest dziełem niezyjącego juz Andrzeja Kopki.  
Za wsparcie finansowe naszego wymarzonego projektu gorąco dziękujemy naszym stałym sponsorom: firmie OandS Computer Soft z Radzionkowa oraz Drukarni SERIX z Myszkowa. 
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 Drzewo. Drewno. Drzewo – wernisaż  8 II 

rzy bardzo dużej frekwencji, wynoszącej około 200 osób, odbyło się w piątek 8 lutego 2019 r. otwarcie wystawy rzeźby tarnogórskiego artysty Jerzego Liska pt. „Drzewo. Drewno. Drzewo”. Nic w tym dziwnego, jako że Jerzy Lisek jest postacią bardzo znaną i cenioną na ziemi tarnogórskiej. 
 

 
 
Lisek to artysta samouk, ale jak wspomniał w czasie otwarcia prof. Werner Lubos, już jego pierwsze prace charakteryzowały się dużą oryginalnością, a on sam jest zjawiskiem na miarę nie tylko powiatu, ale i Polski, a nawet zagranicy. Sam autor rzeźb powiedział, że nie jest twórcą galanteryjnym i każdy kawałek drewna, wraz ze wszystkimi defektami, ma dla niego dużą wartość. Pokazane na wystawie dzieła składają się z samodzielnych rzeźb lub tryptyków o charakterze religijnym (”Wilijo na Repeckiej”, „Ukrzyżowany”, „Św. 

P 
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 Anna”) bądź nawiązujących do tematyki gwarkowskiej. Pobrzmiewają w nich echa minionych czasów (pstrągi w sztolniach, aleja z kasztanów na ul. Repeckiej), a w drewno pięknie wpisane są imitujące wodę akcenty blaszane. Wystawę, pokazywaną w trzech największych salach, pięknie zaaranżował Mariusz Paluchiewicz. 

 
Otwierający imprezę dyrektor Stanisław Zając nie omieszkał zauważyć, że od jakiegoś czasu zima w Centrum rzeźbą stoi, jako ze wcześniej w tym właśnie okresie prezentował tu swoje prace Paweł Jach. Dyrektor pochwalił się także, że to w pałacu w Nakle Śląskim po raz pierwszy zostaje pokazany świeżo ukończony „Gwarek”, owoc dziewięcioletniej pracy Jerzego Liska. 
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 Sam autor był głęboko zaskoczony tak dużą liczba uczestników wernisażu. W swojej krótkiej wypowiedzi odniósł się do drewna jako do tworzywa, nie zabrakło miejsca też na anegdoty związane z wystawianiem jego rzeźb za granicą. 

 
 
W czasie wernisażu odbył się koncert klawesynowy na cztery ręce w wykonaniu sióstr Hanny Balcerzak oraz  Aleksandry Gajeckiej-Antosiewicz, które wykonały utwory Jana Sebastiana Bacha, jego syna Johanna Christiana Bacha i Wolfganga Amadeusza Mozarta. 
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Fot. Magdalena Zaton, Renata Głuszek (gwarek) 
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 Bal DPS-ów – Starożytny Rzym   26 II 

 lutego w  Centrum zaroiło się od starożytnych Rzymian i Rzymianek. Tak właśnie przebrali się podopieczni Domów Opieki Społecznej na swym tradycyjnym balu karnawałowym. Wyglądali w tych strojach bardzo efektownie. W rozpoczynającym bal tańcu udział wziął dyrektor Stanisław Zając. My tym razem pozostaliśmy w XXI wieku. Fot. Renata Głuszek 

 

 

26
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 Tłusty czwartek z bluesem      28 II 
 

oncerty „tłustoczwartkowe” cieszą się taką popularnością, że mimo podniesienia ceny biletu do 40 zł zabrakło ich już po 3 tygodniach. Wybór dostawcy pączków potraktowalismy w tym roku tak poważnie, że przetestowaliśmy na własnych podniebieniach (nikt nie protestował) trzy cukiernie. Wygrała rodzinna cukiernia z Połomii „Domowe Wypieki Natki i matki”. 
 

 
 
Personel Centrum pełnił swoje obowiązki ubrany w gustowne koszulki „bluesowe”.  
 

K 
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Koncert – w wykonaniu Śląskiej Grupy Bluesowej i jej gości – poświęcony był pamięci Jana „Kyksa” Skrzeka. Nieprzypadkowo, ponieważ jak przypomniał dyrektor Stanisław Zając, pierwszy występ ŚGB bluesowej w Centrum, 24 stycznia 2015 r., odbył się w intencji „Kyksa”, który wskutek nagłej choroby nie zagrał na zaplanowanym na ten dzień wernisażu wystawy Edwarda Inglota (muzyk zmarł kilka dni później). 
Z tamtego składu na koncercie 28 lutego 2019 r. pojawili się Leszek Winder (postać legenda, od lat najlepsza gitara blues i rock w plebiscytach GUITAR TOP, BLUES TOP i inne) i basista Mirosław Rzepa (gitarzysta i multiinstrumentalista ściśle związany z czołówką śląskiego środowiska muzycznego). Zagrali ponadto perkusista Michał „Gier” Giercuszkiewicz (współtworzył i nagrał większość utworów grupy Dżem z Ryszardem Riedlem) oraz gościnnie Krzysztof Głuch (instrument klawiszowy), Michał Kielak (harmonijka), a towarzyszyła im wokalistka Agnieszka Łapka (przez wiele lat współpracowała z Janem Skrzekiem i Śląską Grupą Bluesową, uznawana za czołową wokalistkę bluesową). 
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Muzycy ŚGB to czołowe postacie polskiej sceny bluesowej i rockowej. Prezentują unikalne brzmienie i sposób grania lat 70-tych. Zespół od lat jest uznawany za głównego przedstawiciela śląskiego bluesa. Przez wiele lat towarzyszył Janowi Skrzekowi w koncertach i nagraniach, a po jego śmierci podtrzymuje pamięć o tym niezwykłym muzyku. Widoczne to było także w programie koncertu tłustoczwartkowego, w czasie którego zostały wykonane jego najbardziej znane utwory: „Sztajger”, „O mój Śląsku”, a także kompozycje „Krzaka” i utwory z płyty „Januaries” Agnieszki Łapki, Krzysztofa Głucha i Mirosława Rzepy. 
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 Bardzo bliski, dosłownie, kontakt widowni z estradą znacznie przyczynił się do swobodnej atmosfery. Koncert tak się podobał, że widownia wymusiła na zespole dodatkowy, nie zaplanowany bis. Jednym z gości wieczoru był wicestarosta tarnogórski Sebastian Nowak, który pojawił się w stosownym stroju (na zdjęciu w czarnej skórzanej kurtce). Chyba będzie to początek udanej współpracy, ponieważ wicestarosta Nowak ma w swej kompetencji pieczę nad Centrum. 

 
Po emocjach artystycznych przyszła kolej na skosztowanie pączków.  

 
Fot. Magdalena Zaton  
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 Baby SUZUKI Best Start    15-17 III 

 dniach 15-17 marca w Centrum Kultury Śląskiej odbyły się warsztaty "Baby SUZUKI". Niesamowita impreza, w czasie której maluchy miały zajęcia m.in. z rytmiki. Warsztaty zorganizowała Szkoła SUZUKI z Gliwic, która gościła w Centrum już po raz trzeci. Tym razem na salę ćwiczeń został zaanektowany także hall.  

 

 
 

Fot. Renata Głuszek 

W
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 Lampy cd           20 III 

 marca, po dłuższej nieobecności, panowie z CAGRO wznowili pracę, osadzając pierwsze lampy. Wiemy już, jak będą wyglądać, ale jeszcze nie wiemy, jak będą świecić. Lampy zyskały nasze uznanie. Fot. Renata Głuszek 

 

 

20
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 Mój przyjaciel Anioł – wernisaż    23 III 
 ani Bożena Wiśniowska, autorka najnowszej wystawy w Centrum „Mój przyjaciel Anioł”, dobrze wie, jak sobie zapewnić przychylność tych niebiańskich istot. Może dlatego, że tak pięknie je portretuje? W każdym razie na wernisażu jej wystawy, który odbył się 23 marca 2019 r., pojawiły się tłumy znajomych i przyjaciół (choć nie tylko). Ten debiut z pewnością zapadnie artystce (nam także!) głęboko w pamięć, bo nikt nie spodziewał się aż tak wysokiej frekwencji.   

   Otwierając wernisaż, dyrektor Stanisław Zając zauważył, że w dziełach pani Wiśniowskiej dostrzegalna jest intelektualna wymiana innymi obrazami, ale nad wszystkim góruje anioł. Widoczne jest także zauroczenie gotykiem. Sama autorka stwierdziła, że anioł stanowi wprawdzie motyw wiodący, ale jego postać nie zawsze jest rozpoznawalna. „Ta wystawa powstała z miłości do sztuki i z miłości do aniołów” – powiedziała pani Wiśniowska. – Moje kolaże są połączeniem dwóch światów: rzeczywistego i niebieskiego, one się przenikają.  

P 
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 Przenikał się także obraz z muzyką, jako że do czterech wybranych prac została skomponowana specjalna ilustracja muzyczna autorstwa gitarzysty Piotra Pospieszałowskiego, który wykonał ją wspólnie z młodym kontrabasistą Maksymem Pistelokiem. Zaciemniony pokój i podświetlenie obrazów wykreowały magiczny nastrój.  

  A potem, przy poczęstunku przygotowanym przez panie ze Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej w Orzechu, trwały długie rozmowy z panią Bożeną, które zakończyły się późnym wieczorem.  
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  Autorka wystawy jest absolwentką Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Od ukończenia studiów artystka dzieliła swój czas pomiędzy pracę dydaktyczną  oraz uprawianie sztuki. Dopiero kilka ostatnich lat, poświęconych całkowicie twórczości, zaowocowało pomysłem, żeby wreszcie pokazać prace szerokiej publiczności.   Fot. Magdalena Zaton 
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 Spektakl O.N.Y.     31 III 
 

 ramach obchodów 80-lecia Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana 31 marca w Centrum Kultury Śląskiej odbyła się premiera spektaklu O.N.Y. na motywach dramatu Marty Guśniowskiej w wykonaniu członków koła teatralnego popularnego „Jordana”. Spektakl wyreżyserowała Barbara Kwas. Centrum zostało wybrane na przedstawienie po to, aby nadać temu wydarzeniu szczególną oprawę.  
Fot. FB PMDK 
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 Lampy – pożegnanie starych     1 IV 

ie były piękne, ale służyły nam przez sześć lat jak umiały. Z dniem 1 kwietnia pałacowe lampy parkowe przeszły do historii Pożegnaliśmy się z nimi nie bardzo płacząc z żalu, gdyż nieźle szpeciły parkowy krajobraz, ale jednak z nutą sentymentu, gdyż były świadkiem narodzin Centrum, początków jego działalności i – zagladając nam do okien – wiele widziały! 
Pożegnanie z lampami uwieczniła na zdjęciach Renata Głuszek. 
 

 
 
 

N 
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 Lampy już świecą!     8 IV 
Od 8 kwietnia 2019 r. mamy już nowe, piękne oświetlenie parku. Świadkiem tego historycznego momentu był Robert Piontek, autor zdjęcia. 
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 Bal u Posejdona  – koncert      11 IV 
 

ecital Adrianny Noszczyk, która 11 kwietnia 2019 r. na koncercie „Bal u Posejdona” zaśpiewała utwory skomponowane specjalnie dla niej oraz kilka piosenek Anny German, pokazał, jak odświeżająca może być współczesna aranżacja (jej autorem jest Wojciech Sanocki, muzyk, kompozytor filmowy, który współpracował m.in. przy serialach „Blondynka” i „Czas honoru”). W wykonaniu Adrianny tytułowy „Bal u Posejdona” oraz „Księżyc i róża” i „Tańczące Eurydyki” z repertuaru German zabrzmiały jakże inaczej i jakże porywająco.  

 
 
Ale nie było to zasługą wyłącznie tej znakomitej młodej wokalistki, a także aktorki, absolwentki 3-letniego Studium Aktorskiego przy Teatrze Śląskim w Katowicach. (I, dodajmy, laureatki Międzynarodowego Konkursu Piosenki im. Anny German Warszawa – Moskwa 2014, na którym nagrodzono ją za najlepsze wykonanie „Tańczących Eurydyk” oraz za najlepsze opracowanie utworu „Bal u Posejdona”).  

R 
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 Kiedy śpiewa się przy akompaniamencie takich muzyków, jak Wojciech Sanocki (instrument klawiszowy), Arek Skolik (perkusja), Piotr Górka (kontrabas), Stanisław Sroka (gitara) oraz Tomasz Soswa (trąbka), efekt musiał doprowadzić do świetnie zbudowanego nastroju, podkreślonego pięknym brzmieniem trąbki i sekcji rytmicznej. 

 
Kończące ten piękny spektakl – bo „Bal u Posejdona” był czymś więcej niż tylko zwykłym recitalem – tango „Poczuj ten dźwięk” poderwało publiczność z krzeseł i zmusiło wykonawców do bisu. Jeden z bardziej czarownych koncertów w dziejach Centrum i bardzo dobrze się stało, że recital odbył się w sali wypełnionej po brzegi. A wśród  widzów znaleźli się m.in. pani starosta Krystyna Kosmala, radna Sejmiku Śląskiego pani Lucyna Ekkert, wspierający Centrum Waldemar Kitala z Drukarni SERIX oraz Zygmunt Trąba, prezes Zarządu INTERGAZU, wójt gminy Świerklaniec pan Marek Cyl a także wielu stałych bywalców.              Fot. Renata Głuszek 
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 Srebrem pisane – wernisaż           27 IV 

roczyste otwarcie wystawy „Srebrem pisane”, które miało miejsce 27.04.2019 r., stało się wielkim wydarzeniem plastycznym i muzycznym. Rzadko zdarza się bowiem, aby muzyka towarzysząca wernisażowi była tak spójna z tematem ekspozycji i stanowiła także… jej element. Bo choć dźwięki utworu Przemysława Szczotki „Po srebrze malowane”, inspirowanego kopalnianymi podziemiami, ucichły po koncercie, to zapis „nutowy” był udostępniony jako eksponat. 
Wystawa prezentowana jest w ramach obchodów 65-lecia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Znajdują się na niej inspirowane tarnogórskimi podziemiami prace pochodzące z pięciu Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Plenerów Artystycznych (kolekcja SMZT), reprezentujące takie gatunki sztuki, jak obraz, fotografia, rzeźba, płótno i wspomniany zapis nutowy, ogółem około 100 eksponatów. – Każdy obraz ma inną materię, kompozycję, wrażliwość na kolor. Pojawia się na nich symbioza światła kaganka, ciemnej materii i wyobraźni – powiedział prof. Werner Lubos, inicjator wystawy i jeden z jej autorów.  
 

 

U 
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 Otwierając wernisaż, dyrektor Stanisław Zając złożył wielkie wyrazy uznania dla prof. Lubosa i Stowarzyszenia za organizowanie tych międzynarodowych i interdyscyplinarnych spotkań artystycznych: – Trudno sobie wyobrazić Tarnowskie Góry bez plenerów międzynarodowych, jest tu bowiem nieprawdopodobna przestrzeń na dialog kulturowy. Podkreślił też znaczący udział w nich artystów ziemi tarnogórskiej: Wernera Lubosa, Artura Lubosa, Brygidy Melcer-Kwiecińskiej, Ryszarda Wasielewskiego, Krzysztofa Millera, Bartłomieja Zylli, Jerzego Liska… 
Przewodniczący SMZT Zbigniew Pawlak podziękował dyrektorowi Stanisławowi Zającowi za możliwość prezentacji tej bogatej kolekcji dzieł sztuki oraz za pomoc w organizacji wystawy. Przede wszystkim nawiązał jednak do bogatego dorobku Stowarzyszenia, żartując, że choć osiągnęło ono wiek 65 lat, jeszcze nie pora na emeryturę.  

 
Wydawało się, że część oficjalna zakończy się na przemówieniach, ale prof. Lubos zgotował uczestnikom wernisażu – wśród nich starosta tarnogórski pani Krystyna Kosmala, radna Sejmiku Śląskiego pani Lucyna Ekkert oraz założyciel SMZT pan Stanisław Wyciszczak – niespodziankę. Stanąwszy przy umieszczonym na środku sali kolumnowej zabytkowym, dwustuletnim pługu, wcielił się w legendarnego chłopa Rybkę i dokonał symbolicznego aktu wykopania rudy srebra. 
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Oprawę muzyczną wernisażu stanowił skomponowany na fortepian utwór „Po srebrze malowane” , którego autorem jest młody kompozytor i dyrygent Przemysław Szczotka. Przemysław Szczotka uczestniczył w ostatnim plenerze, a jego pobyt w Kopalni Srebra przełożył się na kompozycję w onomatopeiczny sposób oddającą dźwięki tarnogórskich podziemi. Brawurowo wykonała ją prof. Gabriela Szendzielorz-Jungiewicz, wybitna pianistka jazzowa, wykładowczyni na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach.  
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 Wypełniająca salę po brzegi widownia słuchała tego utworu w głębokim skupieniu, a po jego zakończeniu wiele osób podbiegło do fortepianu, aby zobaczyć zapis nutowy.  

 
W części towarzyskiej wernisażu można było porozmawiać o wystawie z obecnymi na nim autorami prac: Wernerem i Arturem Lubosami, Janem Masą, Krzysztofem Millerem, Brygidą Melcer-Kwiecińską, Jerzym Liskiem, Ryszardem Wasielewskim, Bartłomiejem Zyllą, Bogumiłą-Faustyna Dunikowską, Krystyną i Jerzym Filipem Sztukami.  
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 Przy znakomitym, elegancko podanym (piękne kompozycje kwiatowe!) poczęstunku, przygotowanym przez Restaurację-Pizzerię „Pod drewnianym bocianem” z Chorzowa, gawędziło się bardzo miło i do późna. 

 

 
Fot. Magdalena Zaton 
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 Koncert piosenek żydowskich oraz melodii klezmerskich             30 IV 
 

e wtorek 30 kwietnia w pałacu rozległy się piekne dźwięki piosenek żydowskich oraz melodii klezmerskich w wykonaniu zespołu Negev: Bartłomieja Balcerzaka (skrzypce), Agnieszki  Bielanik-Witomskiej (śpiew) oraz Katarzyny Kupiec (gitara). Koncert zorganizowało Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

 
Fot. Renata Głuszek 
 

W
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 Dni Otwarte Funduszy Europejskich 11-12 V 
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 Pogoda nie bardzo dopisała w tym roku, ale zwiedzających nie brakowało. mieliśmy gości nawet z Saksonii, Chrzanowa i Krakowa! Oprowadzali Arkadiusz Kuzio-Podrucki i Renata Głuszek. 
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 „Śląska szlachta” w Książu      16 V 

 maja 2019 r. w Zamku Książ odbyło się otwarcie naszej wystawy „Śląska szlachta. Między Śląskiem a Europą”. Uroczystość zaszczycił swą obecnością Jego Książęca wysokość, Bolko, książę von Pless, hrabia von Hochberg i baron na Książu (ur. w 1936 r.), Honorowy Patron wystawy.  
Książę Bolko pojawił się w towarzystwie swej małżonki księżnej Lili von Pless oraz pasierbicy, baronessy Johanny Schenk von Stauffenberg.  

 
Centrum reprezentował inicjator i autor ekspozycji, dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, który zawiózł do dawnej siedziby Hochbergów także opracowane przez siebie, imponujące nie tylko rozmiarami, trzy tablice z wywodami genealogicznymi tego rodu (nasz pałacowy historyk uwielbia takie zadania). 

16
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 Prezentacja „Śląskiej szlachty” w Książu to znakomita okazja do wypromowania Centrum oraz przykład znakomitej współpracy obu instytucji. Relację z otwarcia pokazała TV Wałbrzych, a duża liczba zwiedzających zamek dodatkowo sprzyja szerokiej informacji.  
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 Spotkanie autorskie z poetami Henryką Kocot i Andrzejem Kanclerzem      24 V 

by nadać szczególną oprawę imprezom rocznicowym z okazji 65-lecia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej niektóre z nich odbyły się w naszym Centrum. Poza otwarciem wystawy „Srebrem pisane” było to spotkanie autorskie z poetami Henryką Kocot i Andrzejem Kanclerzem w dniu 24 maja. Henryka Kocot para się poezją od lat 90. XX w., ale dopiero w 2004 roku ukazał się jej debiutancki tomik Fala. We wrześniu 2018 roku Tarnogórskie Centrum Kultury wydało tomik Młyn. Andrzej Kanclerz opublikował 15 tomików wierszy, zbiór opowiadań, dramat oraz 4 publikacje popularnonaukowe. Na spotkaniu nie tylko czytano wiersze, ale także słuchano muzyki w wykonaniu Jacka Swobody.  
 

 
Fot. Jan Renka 

A 
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 Wręczenie nagrody „Górnośląskiego Tacyta” – 30 V 

 maja 2019 r. w Centrum odbyła się ceremonia wręczenia nagród „Górnośląski Tacyt”, przyznawanych przez Ruch Autonomii Śląska od roku 2007 w celu uhonorowania wysiłków badaczy i popularyzatorów historii Górnego Śląska.  
Jak podkreślił przewodniczący zarządu RAŚ Jerzy Gorzelik, pierwsze wręczenie tej nagrody odbyło się właśnie w murach pałacu w Nakle Śląskim. Laureatami nagrody zostali dr Bogusław Tracz w kategorii badacz historii oraz Grzegorz Kulik w kategorii popularyzator. Dr Tracz otrzymał „Górnośląskiego Tacyta” za monografię „Gliwice. Biografia miasta“. Wygłaszający laudację prof. Ryszard Kaczmarek, przewodniczący kapituły, pochwalił publikację m.in. za bardzo przystępny styl autora. Grzegorz Kulik został wyróżniony za popularyzację języka śląskiego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi internetowych. Kulik jest autorem m.in. śląskiej wersji powieści Szczepana Twardocha „Drach”, którą można było kupić w naszym sklepiku.  

 
Fot. Marcin Musiał 

30
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 Zaufać malarstwu – Zapomniana duchowość – wernisaż         8 VI 

 czerwca 2019 r. odbyło się otwarcie wystawy obrazów prof. Lecha Kołodziejczyka „ZAUFAĆ MALARSTWU – ZAPOMNIANA DUCHOWOŚĆ. Wystawa miała charakter jubileuszowy i była prezentowana z okazji 40-lecia pracy artystycznej Profesora.  
Na ekspozycji w Centrum zostały przedstawione dzieła namalowane specjalnie na jubileusz, a także obrazy z nowego, rozpoczętego po 2015 r. cyklu malarskiego METAFIZYCZNY ZACHÓD SŁOŃCA, który stanowi wyraźną kontynuację poprzedniego cyklu KSIĘGA SŁOŃCA. Kilka dzieł o charakterze fantazyjnym powstało w okresie dzieciństwa synów Lecha Kołodziejczyka. 

 
 
W swoim wystąpieniu w czasie wernisażu autor wystawy odpowiedział m.in. na pytanie, czy malarstwu można zaufać. Wyjaśnił, że z perspektywy 40 lat jego działalności można, ale ten typ działalności artystycznej wymaga wyobraźni, którą stara się pielęgnować. 

8
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 Prof. Kołodziejczyk zdradził także, że malarstwo porządkuje mu życie. Odnosząc się do drugiego członu tytułu swojej wystawy Kołodziejczyk stwierdził, że sfera ducha jest dziś bankrutem, ponieważ staliśmy się bardzo pragmatyczni. 
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 Przybyli na wernisaż goście – w tym znajomi profesora i jego studenci – oglądali te wielkoformatowe dzieła z dużym zainteresowaniem. Wśród nich znaleźli się prof. Roman Maciuszkiewicz, prof. Werner Lubos, dr hab. Zbigniew Furgaliński, dr Ireneusz Botor, Marek Kamieński, a także członek Zarządu Powiatu Stanisław Torbus.  

 

 



Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2019 55 
 Znakomite tło muzyczne stanowił koncert syna profesora, Jakuba Kołodziejczyka (skrzypce) oraz Łukasza Siwińskiego (gitara elektryczna). To był debiut tego duetu, który zagrał program autorski, częściowo improwizowany, świetnie współgrający z charakterem obrazów. 

 
 
Prof. Lech Kołodziejczyk jest absolwentem Wydziału Grafiki w Katowicach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie wykłada w Instytucie Sztuki w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestniczył w dziesiątkach wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, będąc na nich wielokrotnie nagradzanym. Fot. Magdalena Zaton 
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 Niedziela u przemysłowca        9 VI 

mpreza została zorganizowana w ramach tegorocznej INDUSTRIADY i była pierwszym tego typu wydarzeniem w dziejach tego bardzo popularnego przedsięwzięcia. U nas odbyła się tradycyjnie pod hasłem „Hrabina Laura zaprasza na salony”. 

 
Frekwencja w godzinach grupowego zwiedzania okazała się tak duża – każdorazowo zgromadziło się ok. 150 osób! – że na odsiecz hrabinie (w tej roli Renata Głuszek) musieli podążyć także hrabia Hugo (Janusz Szwajnoch) oraz Majordomus (Arkadiusz Kuzio-Podrucki). Drobiazgowo przygotowany plan oprowadzania przez Laurę i Hugona musiał oczywiście ulec zmianie. Ale na gości czekało także wiele innych atrakcji. 

 

I
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 Atmosferę przełomu XIX i XX wieku przybliżyli członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej i Kostiumingu „Krynolina”, którzy zapraszali uczestników imprezy do udziału w dziewiętnastowiecznych grach i zabawach, takich jak diabolo, toczenie koła z patykiem czy wist.  
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 Specjalną atrakcję dla dzieci stanowiło budowanie z klocków LEGO mapy obiektów przemysłowych Śląska (dzieci), co odbywało się pod nadzorem Stowarzyszenia miłośników klocków LEGO „Zbudujmy.to”.  

 
Po południu Laura ponownie zaprosiła gości na salony, tym razem, aby wysłuchać dwóch znakomitych koncertów: koncertu muzyki gitarowej „Gitara od baroku do współczesności” w wyk. Janusza Wójcika oraz Szymona Rabieja, absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej w Gliwicach… 
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 oraz muzyki z projektu „Dla przyjaciół F.” – subtelnych i nastrojowych utworów autorskich Franciszka Baneta lub nowych aranżacji piosenek śląskich na skrzypce, gitarę, flet, wiolonczelę oraz wokal. 

 
Ogromnym powodzeniem cieszyła się zaaranżowana w szatni kawiarenka z kawą, ciastem i kanapkami przygotowanymi przez członkinie KGW „Rękodzieło” z Orzecha. Odpocząć przy kawie można było także na tzw. świeżym powietrzu. Fot. poniżej Ewa Urbańska, pozostałe zdjęcia z wyj. fot. 1 wykonała Magdalena Zaton.  
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 VI Rajd rowerowy – Prolog      4-6 VII 

godnie z tradycją, choć nieco później niż zwykle, bo w dniach 4-6 lipca 2019 r., Centrum zorganizowało rowerowy Prolog „Szlacheckiego weekendu”.  
Trasa wiodła spod pałacu do Zamku Książ, z noclegami w Niemodlinie i w zaprzyjaźnionym Pałacu Jedlinka w Jedlinie zdroju. Celem wizyty uczestników Prologu na Zamku Książ było obejrzenie naszej wystawy „Śląska szlachta. Między Śląskiem a Europą”. Uroczystość jej otwarcia, która odbyła się 16 maja, zaszczycił swą obecnością Jego Książęca wysokość, Bolko, książę von Pless, hrabia von Hochberg i baron na Książu (ur. w 1936 r.), Honorowy Patron wystawy, który pojawił się na wernisażu w towarzystwie swej małżonki księżnej Lili von Pless oraz pasierbicy, baronessy Johanny Schenk von Stauffenberg.  

 

Z 
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 Prezentacja „Śląskiej szlachty” w Książu stała się znakomitą okazją do wypromowania Centrum Kultury Śląskiej oraz stanowiła przykład znakomitej współpracy obu instytucji. Relację z otwarcia pokazała TV Wałbrzych. 
W czasie tej trzydniowej eskapady rajdowicze zapoznali się z takimi obiektami historycznymi, jak Zamek Niemodlin, mauzoleum oraz ruiny pałacu w Kopicach, opactwo w Henrykowie, Kościół Pokoju w Świdnicy, kościół św. Mikołaja w Świebodzicach oraz wspomniany Zamek Książ i Pałac Jedlinka w Jedlinie Zdroju. Na trasie jak zwykle Arkadiusz Kuzio-Podrucki opowiadał o mijanych zabytkach. Poniżej: Opole. 

 
W bieżącym roku do zdjęć „pozowały” także specjalne tablice.  
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 Ekipa w Książu… 

 

 
W przeciwieństwie do ubiegłorocznych „przygód” tym razem wyprawa nie obfitowała w żadne niezbyt miłe niespodzianki.  
Fot. Klub Turystyki Rowerowej przy Parafii NMPJ w Orzechu 
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 Nowe obrazy Wojciecha Weissa     29 VII                   

 poniedziałek 29 lipca 2019 r. nasza kolekcja obrazów Wojciecha Weissa, będąca depozytem przekazanym Centrum przez wnuczkę malarza Renatę Weiss, została dzięki uprzejmości pani Renaty wzbogacona o kolejne cenne dzieła sztuki tego artysty. Trzy z nich – „Rodzina artysty przy stole”, „Portret Emilii Florkowej” oraz „Modystki” – są eksponowane w „Saloniku hrabiego”, a jeden – „Fela z kwiatkiem” – dołączył do obrazów Ireny Weiss w sali „sejfowej”. Dzieła sztuki pochodzą z lat 1917-22.  
Wojciech Weiss to „jeden z najwybitniejszych polskich malarzy okresu Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. We wczesnym okresie malował symboliczne sceny figuralne, często o tematyce fantastycznej, później także portrety, akty i pejzaże. Zajmował się również grafiką i rzeźbą”. 
Na zdjęciu poniżej widać obrazy „Rodzina artysty przy stole” oraz „Portret Emilii Florkowej” wraz z zabytkowym fortepianem Wojciecha Weissa, depozytem p. Renaty Weiss, który mieliśmy w depozycie do listopada 2019 r.  

 
Fot. Renata Głuszek 

W 
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 Rewitalizacja parku     1 VIII 

 początkiem sierpnia w przypałacowym parku rozpoczęły się prace nad rewitalizacją drzewostanu. Stosowny protokół przekazania terenu firmie wykonawczej „Zakład Pielęgnacji i Leczenia Drzew Parkowych i Pomnikowych Andrzej Suchy i Andrzej Linert S.C.” został podpisany 1 sierpnia.  
O tym, że z drzewostanem coś trzeba zrobić, wiadomo było po każdej większej burzy, po której waliło się co najmniej jedno drzewo. Zagrażający upadkiem stan niektórych drzew widoczny był gołym okiem.  
 

 
Założenia rewitalizacji parku wykraczały jednak znacznie dalej niż tylko usuwanie chorych okazów czy zniwelowanie niepożądanego ich zagęszczenia. Szczegółowe zadania określiła przeprowadzona na początku roku inwentaryzacja dendrologiczna połączona z opracowaniem koncepcji rewaloryzacji parku autorstwa firmy Park Leśny, Zakład usługowy mgr inż. Witosław Grygierczyk. Analiza została zlecona przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Na odtworzenie parku Powiat Tarnogórski uzyskał dofinansowanie w kwocie 224 208 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Całkowity koszt zadania oszacowano na 280 260 zł. 

Z 
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Zadania sprecyzowane w ww. analizie wyszczególniły następujący zakres prac:  

• usunięcie drzew martwych, zagrażających bezpieczeństwu 
• zniwelowanie niepożądanego zagęszczenia drzew, które powoduje ich nadmierny wzrost negatywnie wpływający na budowę ich korony i jej pokrój 
• usunięcie drzew kolidujących z koncepcją odtworzenia układu drogowego, które ma na celu poprawę przejrzystości osi widokowych 
• nasadzenie drzew z gatunków już wykorzystanych oraz wprowadzenie nowych celem urozmaicenia składu gatunkowego 
• wzbogacenie runa poprzez wprowadzenie m.in. bluszczu pospolitego, runianki japońskiej, barwinka mniejszego, paproci, roślin cebulowych i bylin. 

Ale bardzo ważnym aspektem rewaloryzacji parku jest też nawiązanie do kompozycji historycznej, z uwzględnieniem zabytkowego śladu alej, przy zachowaniu jego obecnej funkcji użytkowej. Odtworzenie przebiegu historycznego ma na celu pokazanie parku od strony zupełnie nieznanej, gdyż odsłoni nieczytelne już walory przyrodnicze (wyeksponowanie najstarszych drzew) oraz widokowe. Planowane są nowe nasadzenia. W parku ponownie będzie można spotkać takie gatunki drzew jak: tulipanowiec amerykański, grójecznik japoński, jabłoń jagodowa, sosna wejmutka, choina kanadyjska, 
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 cis pospolity, irga pomarszczona, jaśminowiec wonny, kalina hordowina oraz różanecznik. 
Ekipa Zakładu Pielęgnacji i Leczenia Drzew Parkowych i Pomnikowych wkroczyła na teren parku 2 sierpnia, rozpoczynając wycinkę od strony głównej bramy.  
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 Gałęzie słały się gęsto… 

 
a przerzedzenie gęstwiny ujawniło niewidoczne dotąd spore szkody w murze, z których niektóre chyba nie były tylko skutkiem działania czasu i tzw. czynników atmosferycznych. Pokazały się także zaciszne miejsca konsumpcji piwa pod chmurką. 

 
Prace pielęgnacyjne zostały zakończone zgodnie z harmonogramem w połowie listopada.  
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 „Świat zanurzony w barwach” – wernisaż       10 VIII 

iękny letni wieczór 10 sierpnia 2019 r. oraz nastrojowa muzyka na flet i gitarę w wykonaniu Duo Classico, czyli Małgorzaty Otremby (flet) i Andrzeja Otremby (gitara), stanowiły doskonałą oprawę wernisażu wystawy prac Aleksandra Turka „Świat zanurzony w barwach”. 
Ekspozycja stanowiła reprezentatywny przegląd dorobku zmarłego w 2016 r. Artysty, ukazując różnorodność podejmowanych przez niego tematów oraz uniwersalność technik. Z tego też względu obrazy zostały pogrupowane tematycznie na akt, pejzaż, martwą naturę, grafikę i rysunek.  

 
Ale jak podkreślił dyrektor Stanisław Zając, ich wspólnym mianownikiem jest położenie nacisku na kolorystykę, do czego zresztą jednoznacznie nawiązuje tytuł wystawy. – Rada Programowa Centrum jednomyślnie i bez zastrzeżeń zaakceptowała propozycję tej ekspozycji – powiedział dyrektor, który zwrócił także uwagę na to, że mimo prowadzenia działalności w Warszawie, Aleksander Turek był bardzo mocno związany ze Śląskiem. Na szczegółach biograficznych skupił się inicjator wystawy, krewny zmarłego Krzysztof Turczyński, mówiąc m.in., że jego wuj został dostrzeżony już w czasie studiów.  

P 
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Obu wypowiedziom przysłuchiwało się bardzo liczne grono uczestników wernisażu – wśród nich członek Zarządu Powiatu Stanisław Torbus.  

 
Wszyscy bardzo wysoko ocenili koncert w wykonaniu Duo Classico Trudno aby było inaczej: Małgorzata i Andrzej Otrembowie to znakomici muzycy, koncertujący wspólnie od 1996 r. w Polsce i zagranicą (Niemcy, Francja, Słowacja), a repertuar został specjalnie dobrany do obrazów Aleksandra Turka. Złożyły się nań następujące utwory: Gerard 
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 Drozd – „Three Moods op.201” (prawykonanie) – części: „Impression”, „Just fly”, „Look at the sky” – utwór napisany i dedykowany Duo Classico w czerwcu tego roku; Joaguin Rodrigo – „Serenada na zakończenie dnia”; Bela Bartok – „Rumuńskie Tańce Ludowe”; Jacques Ibert – „Entr’acte”, Astor Piazzolla – „Historia Tanga”, część 1 „Bordel 1900”. 
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Na zdjęciu z lewej: pomysłodawca wystawy Krzysztof Turczyński, siostrzeniec Aleksandra Turka oraz dyrektor Stanisław Zając i gość wernisażu. 
Fot. Magdalena Zaton 
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 Spotkanie po latach cz. 1                VIII 

od koniec sierpnia rozpoczęliśmy pierwszy etap przygotowań do autorskiej wystawy Centrum „Spotkanie po latach”, której pomysł podsunęła Barbara Bereska. Bardzo oddana społeczności Nakła Śląskiego, w którym mieszka, Basia postanowiła ocalić od zapomnienia wspomnienia ludzi związanych niegdyś z rodziną Henckel von Donnersmarck poprzez pracę na rzecz tej rodziny.  
Pogrzeb jednej z takich osób uświadomił jej, że to już ostatnia chwila, aby można było jeszcze porozmawiać z bezpośrednimi świadkami tej współpracy lub bezpośrednimi potomkami dawnych pracowników. Pomysł został zaakceptowany, do prac przygotowawczych wyznaczono Barbarę Bereskę i Renatę Głuszek, a termin wystawy ustalono na czerwiec 2020 roku. W materiałach promocyjnych na temat wystawy czytamy m.in.: 
„W dziejach każdego pałacu czy dworu szlacheckiego niebagatelną rolę odgrywali pracujący w nich ludzie: służący, kucharze, ogrodnicy, koniuszy czy kierowcy automobilów. Nie wspominają o nich zazwyczaj kroniki, a przecież stanowili istotny element funkcjonowania szlacheckich czy magnackich rezydencji. Tak było i w przypadku pałacu Henckel von Donnersmarcków w Nakle Śląskim, z którym swoje losy związała znacząca liczba mieszkańców Nakła i okolic. Niestety, ci, którzy pracowali u grafów Donnersmarcków, odeszli już, ale pozostały po nich ich mniej lub bardziej bogate wspomnienia, przechowane w pamięci dzieci czy wnuków oraz fotografie, a może i inne pamiątki związane z pałacem. Centrum Kultury Śląskiej pragnie przypomnieć tych ludzi, organizując wystawę fotograficzną „Spotkanie po latach”. Spojrzenie na ich twarze i 

P 
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 postacie pomogłoby wzbogacić naszą wiedzę o współistnieniu tych dwóch jakże różnych, ale bardzo ze sobą splecionych światów: świata hrabiów Donnersmarck i ich pracowników. Dla potomków bohaterów wystawy mogłoby to stać się okazją do spojrzenia wstecz, a może odkrycia nieznanych wątków z dziejów ich przodków i krewnych. Tym samym pięknie pogłębiłaby się integracja współczesnej nakielskiej społeczności z pałacem, który poprzez kultywująca historię działalność Centrum Kultury Śląskiej może stanowić obiekt ich dumy i chluby.” 
Termin gromadzenia materiałów został wyznaczony na koniec stycznia 2020 r. Kampania promocyjna objęła m.in. ulotki i plakaty. Sporego – i jak się okazało, bardzo istotnego – poparcia z ambony udzielił proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim ksiądz Eugeniusz Bill. Pod koniec sierpnia odbyły się pierwsze rozmowy z potomkami pracowników, dostarczono pierwsze zdjęcia, ale najbardziej wzruszającym momentem były spotkania z 90-letnią Emilią Wielgórecką, córką Pawła Domogały, pomocnika ogrodnika. Spotkania odbyły się najpierw w domu starszej pani, potem, 30 sierpnia, w pałacu, który pani Emilia po raz ostatni odwiedziła w latach 40. XX w., jeszcze za hrabiów!  
Ta wizyta nie tylko dostarczyła wielu emocji, ale stała się też źródłem bardzo cennych informacji na temat życia codziennego rodziny hrabiów i samego pałacu. Najlepiej pani Wielgórecka wspomina hrabinę Franciszkę, żonę hrabiego Łazarza V. Dzięki jej informacjom dowiedzieliśmy się np., że w hallu wisiał ogromny portret „Fanny”, a kuchnia, w której pani Emilia bywała jako dziecko, była pięknie urządzona. Poniżej: pani Emilia opowiada (w tle ściana, na której wisiał portret Franciszki), a Basia nagrywa. 
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To była bardzo dobra i piękna pani – wspomina hrabinę Emilia Wielgórecka.  
Na tym pierwszym etapie trafiły nam się istne skarby fotograficzne, choć w nie najlepszym stanie. Zdjęcia poniżej pochodzą z albumu pani Jadwigi Zogel. Na fot. z lewej jej teść, Paul Cogel, tzw. diner, z prawej – zdjęcia z hrabią Łazarzem V. 

 
Fot. niearchiwalne: Renata Głuszek 
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 Promocja kolejowa            3 IX 

 września wprowadziliśmy w czyn nową formę promocji Centrum – happening w pociągach Kolei Śląskich na trasie Nakło Śląskie – Katowice-Załęże oraz Katowice-Załęże – Gliwice - Katowice-Załęże pod nazwą „Podróż z hrabiną Laurą i hrabią Hugonem”. Udział wzięli: dyrektor Stanisław Zając w roli lektora… 

 
oraz Renata Głuszek jako hrabina Laura, Arkadiusz Kuzio-Podrucki w roli hrabiego Hugona, a także Robert Piontek jako pomocniczy członek ekipy. Celem tego happeningu była nie tylko promocja Centrum, ale i najbliższego „Szlacheckiego weekendu” (21 i 22 września). Pasażerowie pociągów otrzymali specjalne bilety-zaproszenia z opisem pałacu i Centrum. Promocja okazała się bardzo udana – wizytę w pałacu złożyli wkrótce pierwsi pasażerowie. Dzięki dużej życzliwości Kolei Śląskich ciąg dalszy, miejmy nadzieję, nastąpi.  

Fot. Renata Głuszek (1), Natalia Rolnik, Koleje Śląskie (2) 

3
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 Wizyta księcia Guidotta Henckel von Donnersmarck                          4 IX 
 

yła to już trzecia wizyta księcia Guidotta Henckel von Donnersmarcka w Centrum, który pojawił się w towarzystwie swego kuzyna, księcia Georga Schoenach-Carolath. Tym razem książę odwiedził nas przy okazji uroczystości organizowanej przez Muzeum w Tarnowskich Górach – odsłonięcia portretu jego pradziadka, Guida Henckel von Donnersmarcka. Fot. Renata Głuszek 

 

  

B
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 Narodowe Czytanie 2019           6 IX 

zień wcześniej niż w całej Polsce, bo już 6 września, w Centrum Kultury Śląskiej odbyło się Narodowe Czytanie 2019, w którym udział wzięli: wicestarosta Sebastian Nowak, członek Zarządu Stanisław Torbus, dyrektor CKŚ Stanisław Zając, rzecznik prasowy Urzędu Gminy Świerklaniec Benedykt Guzy z Urzędu Gminy Świerklaniec, uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim - Dawid Wojtas i Maciej Sufin oraz słuchacze Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, panie Teresa Majzner, Helena Domańska i Henryka i Andrzej Żurkowie. Program przygotował i czytanie poprowadził polonista Michał Sporoń, członek TS UTW. Lekturom przysłuchiwali się uczniowie I i II klasy ZS CKR. Tegoroczna lekturą były fragmenty powieści z przełomu XIX i XX wieku. 
 

 
 

Fot. Renata Głuszek 

D
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 VI Szlachecki weekend          21-22 IX 
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 Szlachecki weekend  21 IX 
 

ficjalne rozpoczęcie VI edycji „Szlacheckiego weekendu” obwieścił tradycyjnie wystrzał z armatki w wykonaniu Braci Kurkowych Grodu Bytomskiego.  
 

 
Motywem przewodnim pierwszego dnia była „tajemnica”, które to słowo przewijało się niemal we wszystkich zapowiedziach, ale tegoroczna edycja poświęcona była przede wszystkim pałacowi w Bytomiu-Miechowicach i jego właścicielom, rodzinie von Tiele-Winckler. A konkretnie Walesce von Tiele-Winckler, żonie Huberta Tiele, budowniczego wielkiej fortuny rodu.  

Właśnie w Centrum odbyła się promocja pięknie wydanych (po raz pierwszy w języku polskim) przez Muzeum Historii Katowic „Tradycji rodzinnych” jej autorstwa. W promocji uczestniczyli: tłumacz Michał Musioł, redaktor literacka Aleksandra Niesyto oraz Bernadeta Szymik-Kozaczko, która dostarczyła MHK 

O 
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 jedyną zachowaną oryginalną wersję drukowaną wspomnień Waleski. Warto nadmienić, że duży wkład w opracowanie tej książki wniósł swoją wiedzą historyczną Arkadiusz Kuzio-Podrucki. 
Promocję zdominowało omówienie pracy nad polskim wydaniem, co nie było zadaniem łatwym zarówno dla tłumacza – opowiadał o tym pan Michał Musiał, jak i dla redaktor literackiej, pani Aleksandry Niesyto (na zdjęciu poniżej), która w swojej wypowiedzi przedstawiła m.in. konieczność uwspółcześnienia języka Waleski. Bardzo ciekawe były informacje pani Bernadety Szymik-Kozaczko, która zdradziła, w jaki sposób stała się właścicielką pierwodruku „Tajemnic rodzinnych”. Wszyscy jednakowo pozytywnie ocenili wartość zapisków Waleski. 
 

 
Drugim elementem programu związanym z pałacem Tiele-Wincklerów była wystawa dużych fotogramów tej budowli, która zachowała się jedynie w niewielkim fragmencie. Fotogramy – współczesne i archiwalne – zostały przygotowane przez Stowarzyszenie „Nasze Miechowice” Michał Staniszewski. Doskonale uzupełniła je replika pałacu wykonana z klocków LEGO przez Stowarzyszenie miłośników klocków LEGO 
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 „Zbudujmy.to” oraz repliki kilku innych pałaców Tiele-Wincklerów, a także gablota z publikacjami na temat tego rodu i zdjęciami. 

 

 
 
Otwarcie wystawy „Tajemnice utraconego pałacu” poprzedził znakomity koncert dwóch zespołów młodzieżowych z Tarnogórskiego Centrum Kultury, prowadzonych przez panią 
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 Oliwię Bentkowską: Młodzieżowego Chóru Rozrywkowego DAFNE oraz Młodzieżowej Orkiestry Rozrywkowej SYMFONIX. Na ich repertuar złożyły się utwory Agnieszki Osieckiej (m.in. „Trzeba mi wielkiej wody”, „Śpiewam, bo muszę”, „Diabeł i raj”) w nowej aranżacji. 
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 Sobota była dniem bogatym w wydarzenia, wiele działo się od samego rana. Już od godz. 11.00 dzieci budowały z klocków LEGO pałac inspirowany tą właśnie budowlą. Budowanie przygotowali członkowie Stowarzyszenia miłośników klocków LEGO „Zbudujmy.to”.  

 
Do południa na tyłach pałacu odbywały się zawody strzeleckie „Zamkowe strzelanie” AD 2019, zorganizowane przez Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego. 

 
Fot. Magdalena Zaton, Renata Głuszek (zawody strzeleckie) 
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 Rajd rowerowy „Śladami górnośląskiej szlachty… i nie tylko”        22 IX 

łowo „nie tylko” odnosi się do tego, że podobnie jak w ubiegłym roku trasa rajdu poprowadziła poza granice Śląska. Co więcej – rowerzyści przekroczyli w Niezdarze dawną granicę niemiecko-rosyjską.  
Tegoroczna ścieżka rowerowa wiodła bardzo przyjemnymi terenami zielonymi, m.in. wzdłuż Jeziora Świerklanieckiego… 

 
i wyglądała następująco: Nakło Śląskie (pałac Henckel von Donnersmarcków) – Świerklaniec (Park) – Wesoła (bunkier, śląska linia Maginota) – Dobieszowice (dwór) – Sączów (kościół św. Jakuba Apostoła) – Niezdara (dawna granica niemiecko-rosyjska i budynek izby celnej) – Miasteczko Śląskie (willa i park Rubina), gdzie odbył się końcowy piknik. 
Pogoda dopisała wyjątkowo – było nie tylko słonecznie, ale i bardzo ciepło. Tradycyjnie dopisali także uczestnicy, którzy wyruszyli na trasę w liczbie około 250 osób, w tym 

S
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 wicestarosta Sebastian Nowak oraz przedstawiciele współorganizatora, Urzędu Miasta Miasteczka Śląskiego – burmistrz Michał Skrzydło i (bardzo malowniczo wyglądający w swoim czarnym hełmie) sekretarz Marcin Parys. Jeszcze nigdy w historii naszych rajdów reprezentacja organizatora pikniku nie była tak silna! 

 
Na zdjęciach od lewej: dyrektor Stanisław Zając, wicestarosta Sebastian Nowak oraz burmistrz Miasteczka Śląskiego Michał Skrzydło 

Tradycyjnie w miejscach przystanków historycznych o przeszłości danego zabytku opowiadał Arkadiusz Kuzio-Podrucki – na zdjęciu Dobieszowwice, dawny dwór Donnersmarcków 
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 wyjątek stanowił jedynie bunkier w Wesołej, którego znaczenie przybliżył Dariusz Pietrucha ze Stowarzyszenia Pro Fortalicjum.  

 
Zakończenie rajdu miało miejsce w parku Rubina, w którym rolę gospodarza pełnili przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim, z jego dyrektorką panią Aleksandrą Płomińską.  
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 Rajdowiczów czekała tu też miła niespodzianka – koncert popularnych pieśni operowych i operetkowych w wykonaniu sopranistki Agaty Widery, tenora Grzegorza Roguta oraz pianistki Agnieszki Rogut.  

 
Nadwątlone jazdą siły można było wzmocnić porcją kiełbasy z grilla lub frytkami, przygotowanymi przez OK Fest z Lubszy. 
Po tej sporej dawce wrażeń muzycznych i kulinarnych nastąpił chyba najbardziej wyczekiwany moment, mianowicie losowanie nagród konkursowych, ufundowanych przez firmy od początku sympatyzujące z ideą rajdu, jak i nowe. Oczywiście warunkiem było wpisanie na kuponie rajdowym poprawnej odpowiedzi.  
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 Nie dotyczy to dzieci, gdyż każde z nich dostało taką nagrodę.  

 
Na zdjęciu poniżej (od lewej): komandorzy Jolanta i Michał Nolewajka, Barbara Bereska i Renata Głuszek, wicestarosta Sebastian Nowak, Robert Piontek, Arkadiusz Kuzio-Podrucki, dyrektor-komandor Stanisław Zając, dyrektor MOK Aleksandra Płomińska, Andrzej Widera oraz burmistrz Miasteczka Śląskiego Michał Skrzydło.  
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 PODZIĘKOWANIA 
Serdeczne podziękowanie za wkład w organizację tegorocznego rajdu składamy następującym instytucjom i osobom prywatnym: 

• Burmistrz Michał Skrzydło i Urząd Miasta w Miasteczku Śląskim oraz Miejski Ośrodek Kultury z dyrektor Aleksandrą Płomińską – za duże zaangażowanie i pomoc w organizacji pikniku 
• Wójt Marek Cyl i Urząd Gminy Świerklaniec – za wsparcie finansowe 
• Antoni Żurek z OGRODU ŚLĄSKIEGO – za transport  

 
• BI-MED – za opiekę medyczną 
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• Powiatowe Komendy Policji w Tarnowskich Górach i Będzinie – za czuwanie nad bezpieczeństwem drogowym 

 
• Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego – za sygnał do startu z armatki 

 
 
SPONSORZY 
Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za ufundowanie nagród, a byli to: 

• FILHARMONIA ŚLĄSKA Katowice 
• OPERA ŚLĄSKA Bytom 
• GTL-Service Spółka z o.o. Pyrzowice 
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• ELJOT BIS Instalacje Niskonapięciowe 
• Eljot Nieruchomości 
• Wydawnictwo MATIANG Salomea i Marek Gaworscy 

Tarnowskie Góry 
• Firma cateringowa NA WIDELCU Michał Przybylski Tarnowskie Góry 
• Kserokopiarki PRIMA Tarnowskie Góry 
• Restauracja-Winiarnia SEDLACZEK 
• Sklepy rowerowe ADVENTURE Tarnowskie Góry 
• Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej 
• Usługi transportowe TG TRANS Dawid Szczepanik 

Nakło Śląskie 
• Apteka MARIA VICTORIA 
• Fryzjerstwo damsko-męskie Stefan Gut 
• Kwiaciarnia CATTLEYA 
• MERBAU-PARQUET Rafał Bereska 
• PW IW-TOUR 
• Restauracja-pizzeria SMAKOSZ 
• Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim 
•  

Nakło Śląskie i Orzech 
• KGW RĘKODZIEŁO 
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 Piekary Śląskie 

• Butik JOLKA 
• DEWOCJONALIA Anna Gugała 
• KMS GANTOS Odzież damska 

Radzionków 
• KLARO Krystian Braun 

oraz 
• Darczyńcy Anonimowi 

 

 
Zdjęcia: Magdalena Zaton 
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 Bądź przyjazny        24 IX 
 

 czasie XII sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów III edycji akcji „Bądź przyjazny”. Miło nam donieść, że certyfikat miejsca przyjaznego dla osób z niepełnosprawnościami otrzymało Centrum Kultury Śląskiej – a także Kompleks Zamkowy w Starych Tarnowicach. Od 24 września Centrum jest umieszczone na mapie powiatu tarnogórskiego. Inicjatorem oraz koordynatorem akcji „Bądź przyjazny” była Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim. 
 

 
 

W 
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 Świadomość ciała – wernisaż        11 X 

 piątek 11 października 2019 r. odbyło się otwarcie wystawy „Świadomość ciała”, przygotowanej przez ZPAF Okręg Śląski, a zaprezentowanej w ramach stałej współpracy z Centrum. To już druga wspólna ekspozycja obu instytucji. 
Tematem wystawy było ludzkie ciało, które 19 twórców: Łukasz Cyrus, Jakub Gadek, Iwona Germanek, Sławomir Jodłowski, Antoni Kreis, Jerzy Łakomski, Arkadiusz Ławrywianiec, Katarzyna Łata, Beata Mendrek, Bogusław Michnik, Halina Morcinek, Jowita Mormul, Kamil Myszkowski, Joanna Nowicka, Piotr Oleś, Patrycja Pawęzowska, Zbigniew Podsiadło, Krzysztof Szlapa, Janusz Wojcieszek, pokazało w bardzo zróżnicowany sposób, pojawiła się m.in. rzeźba Antoniego Kreisa. W otwarciu uczestniczyli prezes ZPAF OŚl Arkadiusz Ławrywianiec, Łukasz Cyrus, Kamil Myszkowski, Joanna Nowicka, Piotr Oleś, Patrycja Pawęzowska, Krzysztof Szlapa oraz Janusz Wojcieszak. 
 

 

W 
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 – Ciało ma bardzo duży wpływ na twórczość – powiedział otwierając wystawę dyrektor Stanisław Zając, przytaczając, jak na humanistę przystało, różne przykłady z literatury.  

 

 
Arkadiusz Ławrywianiec odniósł się do różnych sposobów postrzegania własnego i cudzego ciała, a także jego seksualności. – Chcieliśmy się zmierzyć z tym tematem – powiedział, odsyłając do własnego tekstu kuratorskiego, w którym napisał m.in.: „Dziewiętnastu twórców z Okręgu Śląskiego ZPAF podjęło się wyzwania polegającego na zinterpretowaniu zaproponowanego tematu za pomocą medium fotografii. Efektem jest cała gama postaw twórczych. W przedstawionych zdjęciach możemy zobaczyć akt 
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 prezentujący piękne ciało kobiety, znajdziemy również odniesienie do natury. Są prace będące przejawem emocji kobiety. Ale jakiej? Zagubionej, niepewnej otaczającego świata, czy może kuszącej jednak swoją fizycznością? Spotkamy także podejście makro, tak jakby twórca chciał przeniknąć w głąb cielesności, poznać najbardziej skryte jej tajemnice.” 

 
Obecny na wernisażu dr Jakub Byrczek, wykładowca fotografii w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego przy Uniwersytecie Śląskim, nie pokazał wprawdzie swoich zdjęć, ale zaprosił gości do ćwiczenia mającego pokazać, że świadomość ciała istnieje w każdej pozycji, jaką przyjmujemy. Zaczęło się od kilku prostych ćwiczeń w technice tai ki kung, ale stopniowo poziom komplikacji ruchów zwiększał się do tego stopnia, że trudno było za prowadzącym nadążyć. W ten oto sposób na pozór zwykły wernisaż przybrał całkiem nieoczekiwaną, acz dającą wiele do myślenia formę.  

Fot. Magdalena Zaton 
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 Horyzonty – wernisaż               26 X 

twarta 26 października 2019 r. wystawa malarstwa dr hab. Zbigniewa Furgalińskiego, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, wpisała się w cykl „Wiosenne ASPiracje”, ale w drodze wyjątku została pokazana jesienią. Dzięki temu Autor mógł zaprezentować   sporo obrazów przygotowanych specjalnie na tę ekspozycję.  

 
Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się prof. Jan Szmatloch, Joanna Furgalińska, dr hab. Damian Pietrek, prof. dr hab. Tadeusz Rus oraz kierowniczka rektoratu Akademii Sztuk Pięknych pani Anna Cichoń. 

 

O 
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 Witając gości, dyrektor Stanisław Zając powiedział, że lubi znajdować w malarstwie konteksty literackie, gdy opowieść wyłania się w czasie interpretacji. Dużą frajdę sprawia mu ich odczytywanie. Sam autor wystawy tak scharakteryzował swój proces twórczy: – Zawsze dotykałem tematów, które są najbardziej oczywiste, jak zwulgaryzowane wschody i zachody słońca. Chodzi o poszukanie w nich czegoś głębszego. Moje obrazy mówią o granicy między fizyka a metafizyką. Kiedy pracuję nad obrazem, który jest rzeczą fizyczną, zastanawiam się, gdzie w nim znajduje się wartość dodana, kiedy jest ten moment, że chce nam się na ten obraz patrzeć. Moje obrazy pokazują pozytywny aspekt świata. 
Czasu na kontemplację prac i poszukiwanie w nich ukrytych znaczeń było sporo, a nastrój refleksji współtworzyła muzyka w wykonaniu Adama Snopka, który zagrał na instrumencie klawiszowym. 

 
 
Fot. Matylda Szwajnoch 
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 Osiecka kontra Młynarski na jazzowo  3 XI 

obra piosenka nigdy się nie starzeje. Tak można bowiem sądzić po ogromnym zainteresowaniu koncertem „Osiecka kontra Młynarski na jazzowo”, który odbył się w Centrum 3 listopada 2019 r. w ramach 17. Tarnogórskich Spotkań Jazzowych. 
W koncercie wystąpili jako wokaliści aktorzy Teatru Zagłębia w Sosnowcu Beata Marczewska oraz Tomasz Muszyński, którym na instrumencie klawiszowym akompaniował Adam Snopek, który współpracuje z Teatrem Śląskim, Teatrem Korez w Katowicach, Teatrem Zagłębia w Sosnowcu oraz Gliwickim Teatrem Muzycznym. 

 
 

D 
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 Aktorskie interpretacje oraz jazzowe aranżacje sprawiły, że dobrze znane utwory zyskały nowy wymiar, a publiczność nawet tych lżejszych „kawałków” („Sing sing” Osieckiej, „Jesteśmy na wczasach” Młynarskiego) słuchała w głębokim skupieniu. W repertuarze Marczewskiej i Muszyńskiego znaleźli się także „Okularnicy”, „Niech żyje bal”, „Uciekaj moje serce” czy bardzo przejmujące „Och życie kocham cię nad życie”. O tym, jak bardzo podobał się ten występ, świadczyła owacja na stojąco. Zdjęcia: Magdalena Zaton 

 

 



Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2019 109 
 Spotkanie po latach – spotkania      7 XI 

ównolegle z organizacją imprez toczą się prace nad wystawą „Spotkanie po latach”. Na tym etapie jest to zbieranie zdjęć i przeprowadzanie rozmów, które są nagrywane. Nad wszystkim czuwa Barbara Bereska, „spiritus movens” przedsięwzięcia, niestrudzona organizatorka spotkań, znakomicie potrafiąca porozumieć się z osobami udzielającymi informacji, a przy tym bardzo skrupulatna i dbająca o spełnienie wymogów formalnych, takich jak zgody na upowszechnienie wizerunku czy protokoły przyjęcia zdjęć / dokumentów. 
Z takich spotkań wyłania się bardzo wiele cennych informacji. 7 listopada w Centrum spotkali się pan Maksymilian Strzebińczyk, wnuk ogrodnika Hugo Fritza Schroedera, poprzednika Józefa Mikuły, oraz pani Joanna Skrabania, wnuczka Mikuły.  

 
Od lewej: Jolanta Prażuch, Joanna Skrabania, Maksymilian Strzebińczyk, Barbara Bereska. 

Nieco później Centrum odwiedziła jego najmłodsza córka, pani Elżbieta Krasówka. Kopie map rozmieszczenia straży ogniowej w Nakle Śląskim przekazał komendant OSP w Nakle Śląskim pan Gerard Nickel. 
 

R 
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Pani Elżbieta Krasówka (z domu Mikuła) oraz komendant Gerard Nickel 

Joanna Skrabania przekazała nam np. piękne zdjęcie zbiorowe Józefa Mikuły i pracowników ogrodu. 

 
29 listopada do Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego skierowaliśmy wniosek o dofinansowanie zadania w ramach „Kultury ludowej i tradycyjnej”, 
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 opracowany przez panią Joannę Ojdanę. Tym razem bowiem postanowiliśmy zdać się na osobę fachową.  
Projekt nosi nazwę „Spotkanie po latach – międzypokoleniowa transmisja pamięci kultury ludowej i tradycyjnej”, a jego uzasadnieniu jest napisane m.in.: Projekt nawiązuje do tradycji miejsca, w którym się odbywa oraz tradycji narodowych – 85. rocznicy zakończenia II wojny światowej i przejęcia dawnych majątków podworskich przez państwo polskie. Ponadto stanie się on także w pewnym stopniu formą upamiętnienia 5. rocznicy (wiosną 2015 r. podczas wizyty członków rodu Henckel von Donnersmarck) symbolicznego przekazania pałacu przez jego tytularnego właściciela hrabiego Andreasa Henckel von Donnersmarck samorządowi powiatu tarnogórskiego, przyczyniając się do propagowania wśród jego odbiorców wiedzy nt. transformacji ustrojowej w Polsce. Projekt będzie także doskonałą okazją do integracji członków lokalnej społeczności, w tym szczególnie poprzez międzypokoleniową transmisję danych zjawisk i ich współczesnych kontekstów. (…) Dodatkowym atutem projektu będzie rejestrowanie, dokumentowanie oraz zarchiwizowanie materialnych i niematerialnych przejawów kultury tradycyjnej tzw. "ludzi dworskich", w tym elementów, które przekazali w pamięci kolejnym pokoleniom w swoich rodzinach. Z kolei przygotowana wystawa stanowić będzie właściwą formę ochrony i upowszechnienia kultury "ludzi dworskich" naszego regionu, stając się swego rodzaju ogólnodostępnym repozytorium naszych lokalnych zasobów kultury tradycyjnej oraz jej transformacji w wyniku międzypokoleniowej transmisji pamięci tzw. kultury ludzi dworskich.”  

Wynik będzie znany z końcem stycznia 2020 r. Czekamy z dużą nadzieją, ponieważ kosztorys tej wystawy (w tym fachowe skany zdjęć, ich korekta, aranżacja sal, katalog) został obliczony na kwotę 57 300 zł. 
Fot. Renata Głuszek 
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 Jubileusz DPS                   10 XI 

o łączy pałac w Nakle Śląskim oraz sąsiedzki Dom Pomocy Społecznej? Poza dzisiejszą bardzo dobrą współpracą są to osoby fundatorów tej zacnej placówki opiekuńczej, czyli hrabia Łazarz IV Henckel von Donnersmarck i jego małżonka hrabina Maria, którzy 13 listopada 1899 r. utworzyli tam sierociniec dla dzieci swoich pracowników, powierzając opiekę nad nimi zakonnicom z Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza.  
Placówka, przechodząc różne formy instytucjonalne, przetrwała do dziś i ponownie swoją posługę pełnią w niej boromeuszki, kierowane obecnie przez Siostrę Dyrektor Katarzynę Pudzisz – siostrę Stefanę.  
Obchody 120-lecia tej posługi (poza mszą) odbyły się 10 listopada 2019 r. w Centrum Kultury Śląskiej – dawnym pałacu Henckel von Donnersmarcków.  

 
Uczestniczyli w nich m.in. starosta tarnogórski Krystyna Kosmala, wicestarosta Sebastian Nowak, członek Zarządu Powiatu Stanisław Torbus, przedstawiciele Kościoła: biskup pomocniczy diecezji gliwickiej Andrzej Iwanecki, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim Eugeniusz Bill… 

C 
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 a także… hrabina Maria i hrabia Łazarz IV, którzy wraz z dyrektorem Centrum Stanisławem Zającem wręczyli Siostrze Dyrektor oprawione w ramę portrety fundatorów tego pierwszego domu opieki. Była to dla Siostry Stefany wielka i bardzo miła niespodzianka. 

 
Piękną oprawę muzyczną stanowił koncert kameralny „Przezwyciężając melancholię” w wykonaniu Aleksandry Gajeckiej-Antosiewicz (klawesyn) oraz Aleksandry Batog (altówka). A po koncercie hrabina Maria (w cywilu Renata Głuszek) i hrabia Łazarz IV (Arkadiusz Kuzio-Podrucki) oprowadzili gości po pałacu, zdradzając wiele pałacowych sekretów 
Piękną oprawę muzyczną stanowił koncert kameralny „Przezwyciężając melancholię” w wykonaniu Aleksandry Gajeckiej-Antosiewicz (klawesyn) oraz Aleksandry Batog (altówka). A po koncercie hrabina Maria (w cywilu Renata Głuszek) i hrabia Łazarz IV (Arkadiusz Kuzio-Podrucki) oprowadzili gości po pałacu, zdradzając wiele pałacowych sekretów 
Fot. Matylda Szwajnoch 
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 Twórcy Kultury Śląskiej – METAMORFOZY                15 XI 

ealizacja kolejnej, 7. już edycji Twórców Kultury Śląskiej wiązała się z kilku problemami do rozwiązania.  
 

Pierwszym było podjęcie decyzji co do formy nowego kalendarza. Czy ma to być kontynuacja tradycyjnych portretów, czy też zupełnie coś nowego. Nie da się ukryć, że byliśmy już trochę zmęczeni „kontynuacją”, ponieważ wykonywanie portretów zwykle bardzo zapracowanych twórców wymagało wielu starań, a czasami kilkukrotnego przekładania terminów sesji. Postawiliśmy więc na zupełnie inną, wymyśloną przez dyrektora Stanisława Zająca, Krzysztofa Millera i Marka Wesołowskiego formułę, której istota kryła się w nazwie ‘METAMORFOZY. Jej graficzna istota wyłoniła się w sierpniu. Dla odbiorcy kalendarza pomysł ten był praktycznie do samego końca utrzymany w tajemnicy, której rąbek uchylał jedynie plakat. 
Zachowując motto Centrum: „aby śląskie dawało do myślenia” i koncentrując się wokół poważnych pytań o korzenie, tożsamość i tradycję tego regionu, tegoroczna odsłona TKŚ postawiła sobie za cel próbę uchwycenia „śląskości” i „Śląska” w trakcie przemian, czyli wspomnianych METAMORFOZ. W ślad za tym czarno-białe portrety twórców kultury śląskiej zostały zastąpione przez dwanaście barwnych kolaży fotograficznych (jednakowych w kalendarzu i na wystawie), dotykających tak charakterystycznych zjawisk dla Śląska, jak rodzina, praca, kuchnia, tolerancja, otwartość, tożsamość czy religia w obliczu ich przeistoczeń. 

 

R 
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 Bardzo poważnym wyzwaniem stała się także kwestia pieniędzy na sfinansowanie tegorocznego projektu, wliczając w to wernisaż. Bardzo długo nie było wiadomo, czy uda się takie środki zgromadzić. Na szczęście nie zawiedli przyjaciele i sponsorzy. 
Wniosek o pieniądze na druk kalendarza do Samorząd Województwa Śląskiego złożyły – jak poprzednio – Góry Kultury, ale nad całością w jego przygotowaniu i rozliczaniu czuwało Centrum. Bezpośredniego wsparcia finansowego udzielili: Drukarnia SERIX z Myszkowa, O&S Computer Soft z Radzionkowa oraz INTERGAZ z Tarnowskich Gór.  
Promocja nowego kalendarza oraz otwarcie wystawy odbyło się wieczorem 15 listopada 2019 r. Tym razem cały program był realizowany na parterze, w tym w sali kolumnowej, która – podobnie jak w 2014 r. – przekształciła się w salę koncertową. Gości było tak wielu, że część siedziała nawet na schodach, co stworzyło bardzo sympatyczną i niezbyt oficjalną atmosferę. 

 
 

W wernisażu uczestniczyli m.in. wicestarosta tarnogórski Sebastian Nowak, członek Zarządu Powiatu Stanisław Torbus, przedstawiciele partnera projektu – Gór Kultury oraz wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl, członkowie Rady Programowej Centrum prof. Jan Szmatloch i dr hab. Zbigniew Furgaliński. Otwierając wystawę dyrektor Stanisław Zając otwarcie opowiedział o problemach, jakie towarzyszyły narodzinom METAMORFOZ. – – -
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 – Zastanawialiśmy się, co dalej z projektem, aż w lutym skrystalizował się pomysł na całkowitą woltę [którą zasugerowali autorzy zdjęć, Krzysztof Miller i Marek Wesołowski] – powiedział. Złożył także serdeczne podziękowanie dla wszystkich instytucji, które wsparły realizację VII edycji.   

 
Sporą odmianą tradycyjnego wieczoru promocyjnego było powierzenie roli prowadzącego popularnemu propagatorowi śląskości Markowi Szołtyskowi. W części oficjalnej red. Szołtysek opowiadał o śląskich metamorfozach. Bardzo mocno podkreślił istnienie śląskiej kultury i potrzebę jej pielęgnacji, ale powiedział także, że nie można tkwić w stereotypach, trzeba robić krok do tyłu i dwa kroki do przodu. Miłą zapowiedzią muzycznej części wieczoru było odegranie na cyji przez akordeonistę 
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 Michała Opeldusa popularnej piosenki ludowej, odśpiewanej przez bardzo licznie przybyłych gości (a wstęp był w tym roku wolny), w tym – co szczególnie cieszy – wielu, którzy pojawili się w Centrum po raz pierwszy.  
Następnie publiczność podążyła za grającym na harmonii muzykiem i Markiem Szołtyskiem do sali koncertowej na parterze, gdzie odbył się właściwy koncert – jazzowych interpretacji muzyki folkowej, ale nie tylko, w wykonaniu Mood Time Quartet w składzie: Michał Opeldus (akordeon), Rafał Jarczewski (gitara), Janusz Biedrowski (saksofon) oraz Paweł Łamik (bas).  

 
Po tej porcji naprawdę znakomitej muzyki można było uraczyć się śląskimi specjałami: żurem, „tłustym” i kołoczem, przygotowanymi przez uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z Tarnowskich Gór. Ubrani w śląskie stroje ludowe, pięknie prezentowali się w roli obsługi, na co zadowolonym okiem spoglądał obecny na imprezie dyrektor ZSGH Tomasz Respondek. 
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 No a jak śląskie jadło, to nie mogło braknąć śląskiego, a konkretniej – tarnogórskiego piwa, które dostarczył Tarnogórski Rzemieślniczy Browar Miejski. 

 
Ostatni punkt programu stanowiła gawęda Marka Szołtyska na temat metamorfoz śląskiej kuchni, licznie okraszona anegdotami. Red. Szołtysek opowiedział m.in. o zmianach w śląskim żywieniu oraz o genezie tradycyjnego śląskiego obiadu: rolady, modrej kapusty i klusek. A także o tym, dlaczego w kołoczku musi być mak. – Śląska kultura jest jak zdrowie, mamy się do czego odnieść – powiedział. 
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Impreza została objęta Honorowym Patronatem Starosty Tarnogórskiego Krystyny Kosmali. 
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PODZIĘKOWANIA 
Za wszelką pomoc w organizacji tegorocznej, VII już odsłony TKŚ składamy gorące podziękowania następującym instytucjom: 

• Samorząd Województwa Śląskiego oraz Góry Kultury – za sfinansowanie kalendarza 
• Drukarnia SERIX z Myszkowa oraz O&S Computer Soft z Radzionkowa – za mecenat i wsparcie projektu 
• INTERGAZ z Tarnowskich Gór – za wsparcie projektu 
• Drukarnia Digital Album z Mielca – za druk kalendarza 
• Mood Time Quartet – za wspaniały koncert 
• Marek Szołtysek–- za prowadzenie i gawędy o śląskich metamorfozach i śląskiej kuchni 
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• Dyrekcja i uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z Tarnowskich Gór – za poczęstunek i obsługę przy stole 
• Tarnogórski Rzemieślniczy Browar Miejski – za poczęstunek piwny 
• Justyna Fifer i Szkoła Podstawowa nr 1 w Piekarach Śląskich – za udostępnienie śląskich strojów z Izby Regionalnej, które prezentowaliśmy na manekinie wypożyczonym przez APP Fashion Anety Świderskiej z Nakła Śląskiego 
• Centrum Kultury KAROLINKA Z Radzionkowa – za wypożyczenie strojów śląskich dla uczniów ZSGH 
• firma cateringowa „Na widelcu” – za wypożyczenie stołów 

Zdjęcia wernisażu: Magdalena Zaton 
 

 
Fot. Renata Głuszek 
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 Szlachta – przemysł – inwestycje   Konferencja naukowa           20-21 XI 

 dniach 20 i 21 listopada 2020 r. odbyła się konferencja naukowa „Szlachta – przemysł – inwestycje”, organizowana wspólnie przez Muzeum Śląskie, Centrum Kultury Śląskiej oraz Komisję Historii Śląska Polskiej Akademii Umiejętności (stacja Katowice). Organizatorzy zgodnie podzielili się miejscami – pierwszy dzień konferencji miał miejsce w Muzeum Śląskim, a drugi w Centrum. 
W imprezie udział wziął Patron Honorowy hrabia Hans Ulrich Schaffgotsch, prawnuk hrabianki Zofii Henckel von Donnersmarck, córki hrabiego Edwina, 3. właściciela pałacu w Nakle Śląskim (na zdjęciu pierwszy z prawej). Starostwo powiatowe reprezentował wicestarosta Sebastian Nowak. 

 
Celem konferencji było ukazanie powiązań szlachty z przemysłem w różnych jego aspektach, np. kwestia własności przemysłu, kwestia nobilitacji działalności przemysłowej, związków między światem robotników i szlachty, wpływu dawnych rodów szlacheckich na rozwój nowych gałęzi gospodarki oraz wpływ przemysłu na powstawanie 

W
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 nowej szlachty. Witając gości, dyrektor Stanisław Zając powiedział, że pomysł zorganizowania takiej konferencji w Centrum zrodził się już w 2013 r., w początkach jego działalności: – Już kiedy obejmowałem funkcję dyrektora, pragnąłem prowadzić tu działalność naukową. Dodał także, że jest to drugie wydarzenie organizowane wspólnie z Muzeum Śląskim i Polską Akademią Umiejętności. 

 
Jak zgodnie podkreślają uczestnicy konferencji, także ci spoza środowisk naukowych, poruszone na niej tematy były nie tylko bardzo ciekawe, ale także zaprezentowane w bardzo atrakcyjny sposób (zaplanowana jest publikacja z wszystkimi prelekcjami).  Poniżej lista prelegentów oraz przedstawione przez nich zagadnienia: 

• dr Zdzisław Janeczek (PAU) – „Gospodarstwo rachunkowe” i dobre gospodarowanie na przełomie wieków XVIII i XIX w świetle dokumentacji księcia Konstantego Lubomirskiego z Jurcewa. 
• Aleksander Nowacki – Huta „Laura” w Siemianowicach Śląskich. Próba odtworzenia pierwotnego wyglądu założenia, 
• Zbigniew Pawlak (Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej) – Kopalnia Srebra koło Tarnowskich Gór, od Redena do UNESCO, 
• Bogdan St. Kasprowicz (Instytut Lwowski w Warszawie) – Arystokracja śląska pochodzenia polskiego w procesie industrializacji Górnego Śląska, 
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• dr Karol Makles (Uniwersytet Śląski) – Wizjonerzy, biznesmeni czy patrioci? Inicjatywy kulturalne i gospodarcze szlachty na kresach 
• dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki – Rzekomy Portret hrabiego Redena ze zbiorów Muzeum w Gliwicach. 

 
W czasie konferencji nastąpiła symboliczna uroczysta prezentacja kopii portretu pierwszej żony hrabiego Hugona I Henckel von Donnersmarcka – hrabiny Laury von Hardenberg, z udziałem hrabiego Hansa Ulricha, prapraprawnuka Laury. Obraz jest własnością Centrum. 
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 Pokazana została także wystawa z wizualizacjami oraz zdjęciami archiwalnymi Huty „Laura”. 

 
Bardzo wysokie noty od organizatorów i uczestników Centrum otrzymało za organizacyjną stronę tego spotkania. 

 
 
 

Fot. Magdalena Zaton 
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 14. Gorczycki Festiwal –    Koncert w ciemności      22 XI 

egoroczny koncert w ramach Festiwalu Gorczyckiego, który w Centrum odbył się 22 listopada 2019 r., spotkał się z tak ogromnym zainteresowaniem, że trochę nas to zaskoczyło, a organizacyjnie stanowiło duże wyzwanie, ponieważ organizator ogłosił konieczność rezerwacji miejsc. Nawiasem mówiąc – nieodpłatnych.  
Jego tytuł, "Koncert w ciemności – Portrety kobiet dawniej i dziś”, nie bez przyczyny odnosił się do ciemności. Bieżąca, 14. już edycja postawiła sobie bowiem za cel zwrócenie uwagi na osoby niewidzące lub niedowidzące, zarówno w aspekcie artystycznym jak i społecznym. W ślad za tym wykonawcami drugiej części koncertu, wchodzącymi w skład kwartetu Mezalians Art, były dwie osoby niewidome – pianista i wokalista Grzegorz Dowgiałło oraz Łukasz Warduch. Zespół, z udziałem także Karoliny Żylichowskiej i Iwony Zięby, wykonał zestaw popularnych piosenek poświęconych kobietom, m.in. "Polska Madonna", "Taka jest miłość", "Kobiety jak te kwiaty"" oraz Nie widzę Ciebie w swych marzeniach".  

 

T 
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 Żeby przybliżyć słuchaczom życie w ciemności, pierwsze piosenki zostały zaśpiewane przy całkowicie zgaszonym świetle.  

 
To była kobieta współczesna, ale wcześniej poprzez grę na klawesynie Hanna Balcerzak pokazała portret kobiety barokowej w utworach francuskich mistrzów, a byli to Claude-Bénigne Balbastre, Jean-Philippe i François Couperin. 

 
Obydwie części koncertu zostały nagrodzone wielkimi brawami. 
Fot. Magdalena Zaton 
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 Józefa Bramowska – Senatorka ze Śląska     28 XI 

asłużone dla Śląska postacie godne są dobrej promocji. Tak więc 28 listopada 2019 r. w Centrum aż dwukrotnie odbyła się projekcja filmu dokumentalnego „Józefa Bramowska. Senatorka ze Śląska”, który wyreżyserowali Kamil Małecki i Alina Chechelska-Płoskonka, a wyprodukował Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. 
W porannej projekcji uczestniczyli uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Piekarach Śląskich, Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim. Przed seansem pani Justyna Fifer, nauczycielka historii z MSP nr 1, wygłosiła wprowadzający wykład na temat udziału kobiet śląskich w powstaniach oraz o bohaterce filmu, pani Józefie Bramowskiej. 
 

 
 

Z 
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W popołudniowym seansie udział wzięła wnuczka Józefy, pani Apolonia Sobieraj, a także przedstawicielka IPN, pani Angelika Blinda oraz reprezentantki RIK, panie Bożena Ferdyn-Janik oraz Beata Przybylska.  

 
Z ich opowieści można się było dowiedzieć wielu ciekawostek oraz poznać anegdoty, które nie znalazły się w filmie. Pani Sobieraj powiedziała m.in. że z domu babki znikły przechowywane w kominie sztandar i dokumenty z powstań, a panie Blinda i Ferdyn-Janik – jak trudno jest znaleźć dokumenty na temat dzielnej Ślązaczki. 
Fot. Magdalena Zaton (seans poranny), Renata Głuszek (seans popołudniowy) 
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 Silesiana – wernisaż              6 XII 

statni wernisaż w 2019 r. – otwarcie wystawy „Silesiana” ze zdjęciami Wiktorii Kot w dniu 6 grudnia – bardzo wyróżnił się ze względu na wyjątkowo przemyślaną oprawę wizualną.  
Fotografie Wiki pokazują bowiem stan obecny oraz przeszłość bardzo popularnego niegdyś ośrodka wypoczynkowego w Kokotku. Do tej dawno minionej epoki nawiązywała dekoracja stołu (stare prodiże, naczynia), przygotowany przez mamę i babcię Autorki poczęstunek (pyszna sałatka warzywna i in.), goździki oraz muzyka.  

 
Dodać to tego fotele z Kokotka i stary telewizor, w którym można było obejrzeć archiwalne filmy z różnych kokotkowych imprez, a uczestnicy wernisażu mogli poczuć się jakby naprawdę trafili w lata 70.  
 

 

O 
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 Sama wystawa też obudziła wspomnienia – okazało się, że i dyrektor Stanisław Zając, i Anna Gołkowska, prezes Stowarzyszenia Góry Kultury, właśnie w Kokotku uczyli się pływać. 

 
„Silesiana” – druga wystawa zorganizowana wspólnie przez Centrum i Góry Kultury – zapoczątkowuje cykl, który będzie nosić nazwę „Młodzi w Centrum”. Chodzi tu o wsparcie i promocję młodych artystów, co, jak podkreślił reprezentujący Góry Kultury Stanisław Torbus, nie miało miejsca w czasach, gdy obecni działacze kultury byli w wieku Wiki. – To właśnie był pomysł Staszka Torbusa – ujawnił dyrektor Stanisław Zając, który zwrócił uwagę na to, że tak chętnie dziś zapominamy o przeszłości i depczemy to, co było.  
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 Sama Wiktoria Kot zdradziła, że „Silesiana” jest jej projektem zaliczeniowym na uczelni, i że choć nie uczyła się w Kokotku pływać (ten motyw przewinął się w wypowiedziach dyr. Zająca i prezes Stowarzyszenia Góry Kultury Anny Gołkowskiej), ma duży sentyment do takich miejsc. 
Wieczór uświetnił nastrojowy występ Marii Wylężek, młodej kompozytorki i autorki tekstów, która, akompaniując sobie na instrumencie klawiszowym, zaśpiewała własne utwory. 

 

 
 
Zdjęcia: Magdalena Zaton 
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 Wieczór kolęd „Kangurkowa”        13 XII 

o był bardzo emocjonalny wieczór. 13 grudnia, już po raz drugi, w Centrum Kultury Śląskiej rozbrzmiały kolędy w wykonaniu rodzin zastępczych. Imprezę, jako Kangurkowo, zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach. Poza kolędami odbył się Mini koncert zespołu Mi, śpiewali soliści, całe rodziny, pojawił się św. Mikołaj z prezentami. Na wszystkich czekał pięknie zastawiony stół ze smakołykami przygotowanymi przez rodziny uczestniczące w tym bardzo wzruszającym wieczorze. 
Wielkie uznanie dla ludzi, którzy przygarnęli potrzebujące opieki dzieci! 

 
 
Fot. Gwarek 
 

T 
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 Cekusiowa Wigilia       16 XII 

godnie z tradycją, kilka dni przed Bożym narodzeniem urządziliśmy w pałacu Cekusiową Wigilię, do udziału w której zaprosiliśmy dawnych pracowników oraz stażystów. Oczywiście każdy przyniósł jakiś specjał.  
Przy świątecznym stole zasiedli: 
Dyrektor Stanisław Zając, Barbara Bereska, Jakub Dobrek, Renata Głuszek, Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Katarzyna Moron, Robert Piontek, Piotr Susek, Janusz Szwajnoch, Katarzyna Szymik, Andrzej Widera, Magdalena Zaton (współpraca), Bogdan Kamzela (ochrona) 
oraz byli pracownicy i stażystki 
Jan Hahn (były pracownik), Marta Kaźmierczak (stażystka), Ola Markowska (stażystka) i Sylwia (Sowinska). 
Rozmowy przy stole zdominowały wspomnienia oraz żarty.  

 

 

Z
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Fot. Renata Głuszek 
 



Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2019 141 
 Nasza kartka świąteczna 
 

 

 
 
Projekt: Anita Talik-Kopka 
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 Pracownicy 2019 

 
Od lewej: Arkadiusz Kuzio-Podrucki, dyr. Stanisław Zając, Katarzyna Moron, Janusz Szwajnoch, Robert Piontek, Renata Głuszek, Andrzej Widera, Katarzyna Szymik, Barbara Bereska 

 
Od lewej: Jakub Dobrek, Magdalena Zaton, Piotr Susek 

Kronikę sporządziła: Renata Głuszek 


