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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. organizacyjno-kadrowych
Robert Piontek – specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Barbara Bereska – usługi porządkowe
Andrzej Widera – pracownik gospodarczy
Piotr Susek – pracownik gospodarczy

WSPÓŁPRACA
Magdalena Zaton – współpraca graficzna, zdjęcia

STAŻYŚCI PUP / ETAT TYMCZASOWY
Katarzyna Szymik – do 31 I i od 2 X
Jadwiga Sklorz – 3 II – 6 VI (staż PUP)
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PROGNOZY, ZAMIERZENIA

P

ierwszy wpis z 2020 r. mógłby rozpoczynać się tak samo, jak ten z kroniki z
poprzedniego roku. Dla przypomnienia:

„W 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.”
Tym razem, jeszcze w grudniu ub. roku, złożyliśmy kilka wniosków o dotacje: na
infrastrukturę pałacu oraz realizację wystawy „Spotkanie po latach”, której dobre
przygotowanie będzie dość kosztowne. Można zatem powiedzieć, że jednak zaczęliśmy
ten ósmy już rok działalności od sporych nadziei, a także pytań, czy nasi dotychczasowi
sprzymierzeńcy ponownie nie zawiodą.
Kalendarium imprez przedstawia się następująco:
• 20 II Tłusty czwartek z bluesem – koncert Magdaleny Piskorczyk
• 28 II – 8 III Tarnogórska Grupa Fotograficzna – wystawa fotografii
• 20 III – IV Adam Jacek Kozak – „Pół wieku wzruszeń poezją barw i form Kozaka –
wystawa malarstwa”
• 27 III – 13 IV „60 na 100. Sąsiadki – Głosem kobiet o powstaniach śląskich i
plebiscycie” – wystawa dokumentu
• IV – VI Jacek Rykała – wystawa malarstwa z cyklu „Wiosenne ASPiracje”
• 8 – 31 V „Sąsiedzi – o jednej z najtrwalszych granic w Europie. Na wschodniej
rubieży Górnego Śląska” – wystawa dokumentu
• V – X Andrzej Kopka „Ikony” – wystawa malarstwa
• VI InduBAL – impreza towarzysząca Industriadzie
• VI – VIII Wojciech Prażmowski – wystawa fotografii
• VI – VIII Aleksandra Rej – wystawa malarstwa
• 19 VI – VIII „Spotkanie po latach” – wystawa dokumentująca relacje rodziny
Henckel von Donnersmarck z Nakła Śląskiego oraz ich pracowników
• VIII – X Wystawa fotografii członków ZPAF Okręg Dolnośląski
• 20 IX Śladami górnośląskiej szlachty – rajd rowerowy
• 25-26 IX Szlachecki weekend – otwarcie wystawy „Schaffgotschowie –
potomkowie Piastów i Kopciuszka” – wystawa potrwa do 31 XII
• 5 X 18. Tarnogórskie Spotkania Jazzowe – Goran Larsen Quartet
• 15 X – XII Świadomość kadru. Kolorowy świat portretu – wystawa fotografii
członków ZPAF Okręg Śląski
• X – XI „Animalis” – wystawa pokonkursowa „V Triennale Malarstwa”
• XI 15. Gorczycki Festiwal – koncert
• XI – XII Marta Czarnecka – wystawa malarstwa
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PAŁAC W ZIMOWEJ SZACIE - 2020

R

ok temu zaprezentowaliśmy w tym miejscu zimowe zdjęcie pałacu jeszcze ze
starymi lampami. Aby nowej (?) tradycji stało się zadość zamieszczamy
tegoroczną, bardzo piękną fotografię pałacu, wykonaną z lotu ptaka przez
Adriana Kulę "Sokole Oko". Trzeba przyznać, że jest to niezwykle oryginalne ujęcie,
a wydawać by się mogło, że nic nas już w tej dziedzinie nie zaskoczy!
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JASEŁKA

J

5I

ak co roku i tym razem z wielką przyjemnością udostępniliśmy pałac
przedszkolakom z publicznego przedszkola w Nakle Śląskim, aby dzieci mogły
wystawić u nas świąteczne jasełka.

Wystąpiły Słoniki z pastorałką "Pujde spolu do Betlema", następnie grupa Tygrysków
zaśpiewała pastorałkę "Wigilijny Wieczór", a na zakończenie wystąpiła grupa Małpek
z przedstawieniem jasełkowym.

W czasie imprezy były zbierane datki na rzecz 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Do 10 stycznia, bo tyle trwała zbiórka, uzbierało się 1450 zł. Bardzo się
cieszymy, że sporo datków na ten szczytny cel wpadło właśnie u nas, w pałacu – a
frekwencja była ogromna!

Fot. Renata Głuszek
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Z

SZUM LUSTER – WERNISAŻ

7 II

godnie z tradycją – a był to już 6. raz! – uczniowie III klasy Liceum Plastycznego Zespołu
Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach zorganizowali w Centrum
wystawę fotograficzną.

Wystawa, „Szum luster”, była prezentowana w dniach 6-10 lutego 2020 r. Pokazane zostały na
niej zdjęcia Marty Dudek, Mateusza Furgoła, Grzegorza Grajoszka, Laury Harasimiuk, Łukasza
Harazima,
Magdaleny
Kardasz, Sandry Kucharczyk,
Aleksandry
Kraszewskiej,
Małgorzaty
Miś,
Klaudii
Musialik i Julii Tymofiewicz.
Otwarcie wystawy miało
miejsce 7 lutego, w obecności
dyrektora ZSAP Mateusza
Jankowskiego,
opiekunki
klasy,
prof.
Aleksandry
Kamińskiej, prof. Elżbiety
Pitas-Chrzanowskiej
oraz
licznie przybyłych członków
rodzin.
Dyrektor Stanisław Zając pogratulował młodym twórcom efektów ich pracy i – jako że lubimy,
gdy sale Centrum zapełnia młodzież, która chce właśnie u nas dzielić się tymi efektami –
podziękował im za to, że przyszli. W programie wieczoru znalazła się projekcja filmu o
młodych fotografach oraz konkurs na najlepsze zdjęcie. Najwięcej głosów uzyskała fotografia
„Matka” autorstwa Mateusza Furgoła – fot. poniżej.

Po części oficjalnej goście jak zwykle raczyli się smakołykami przygotowanymi przez rodziców
uczniów. Fot. Mateusz Furgoł
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INTEGRUJEMY SIĘ W „KURNEJ CHACIE”

8

II

S

tało się już naszą dobrą Cekusiową tradycją, że co roku spotykamy się nie tylko przy
okazji Wigilii, ale także na zbiorowej imprezie urodzinowej organizowanej od 2018 r. w
„Kurnej chacie”. Tak się bowiem złożyło, że kilku pracowników obchodzi urodziny w
styczniu, niemal dzień po dniu, a że lubimy tańczyć, bawimy się. W zabawie chętnie
uczestniczą byli pracownicy Centrum – stażyści. W bieżącym roku dołączyli do nas Marta
Kaźmierczak, Sylwia Sowinska oraz Romek Wolniszewski. Niestety, z powodu choroby zabrakło
głównego wodzireja Janusza.

Od lewej: Barbara Bereska, Roman Wolniszewski, Sylwia Sowinska, Magda Zaton, Robert
Piontek, Renata Głuszek, Katarzyna Moron (50 lat!), Marta Kaźmierczak, Andrzej Widera,
Arkadiusz Kuzio-Podrucki, dyr. Stanisław Zając i Małgorzata Kot.
Zdjęcie wykonał pracownik restauracji.
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BAL JAK Z BAJKI, CZYLI BAL DPS-ÓW

Z

13 II

godnie z kilkuletnią tradycją, także w tym roku, 13 lutego, udzieliliśmy gościny
mieszkańcom Domów Opieki Społecznej powiatu tarnogórskiego, aby mogli odbyć bal
karnawałowy, zorganizowany przez DPS w Nakle Śląskim.

Tym razem tematem balu były bajki, toteż jego uczestnicy pojawili się w bajecznych strojach
pochodzących z różnych opowieści dla dzieci. My także musieliśmy przywdziać odpowiednie
stroje – śmiechu było co niemiara!

Od lewej: Robert Piontek, Jadwiga Sklorz, Katarzyna Moron, dyr. Stanisław Zając, Andrzej
Widera, Janusz Szwajnoch, Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Piotr Susek, Barbara Bereska i Renata
Głuszek
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TŁUSTY CZWARTEK Z BLUESEM – MAGDA PISKORCZYK

B

20 II

ilety na ten koncert rozeszły się wyjątkowo szybko. Ale nie tylko dlatego z sześciu już
edycji „Tłustego czwartku z bluesem” koncert Magdy Piskorczyk okazał się „wyjątkowo
wyjątkowy”. Stało się tak za sprawą specyficznej daty koncertu: 20.02.2020!

Artyści – ku wielkiemu zaskoczeniu widzów – postanowili wykorzystać ten fakt i punktualnie o
godz. 20.02 zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie, na scenie i z widownią.

Widownią, dodajmy, mocno rozgrzaną znakomitą porcją bluesa w wykonaniu wokalistki, która
nie tylko zyskała renomę w świecie (m.in. dwukrotna półfinalistka najważniejszego konkursu
bluesowego w świecie INTERNATIONAL BLUES CHALLENGE w Memphis, Tennessee, USA), ale
także potrafi nawiązać doskonały kontakt z publicznością (wśród niej wicestarosta tarnogórski
pan Sebastian Nowak oraz prezes O&S Computer Soft pan Eugeniusz Orłowski). No i do tego
potrafi grać na perkusji, aczkolwiek na tym instrumencie akompaniował artystce Andrzej
Kownacki, w towarzystwie gitarzysty Jędrzeja Webera.
Program koncertu był bardzo urozmaicony, znalazły się na nim kompozycje samej Magdy
Piskorczyk, a także m.in. Lowella Fulsona („Banding Like a Willow Tree”), Johna Mayera
(„Queen of California”), Tadeusza Nalepy („Czarno-czarny film”), Tommy’ego Johsona („Big
Road Blues”), a także bardzo nastrojowa kompozycja „Cler Achel” Ibrahima Ag Alhabiba.
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Podobało się to bardzo, o czym świadczą takie wypowiedzi uczestników tego wielkiego
wydarzenia, jak: „Koncert był niesamowity. Przeżycie ogromne, dużo wrażeń pozytywnych.
Jeszcze wewnątrz wszystko nas trzęsie” oraz „Genialna, muzyczna. Najlepsza i dlatego tu
jesteśmy, bo jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tak blisko do nas przyjechała.”
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Tymi wrażeniami dzielono się oczywiście przy tradycyjnym pączku, usmażonym, podobnie jak
w zeszłym roku, przez cukiernię „Domowe wypieki Emi, Natki i Matki!!!” z Połomii, za co
serdecznie dziękujemy.

Gorąco dziękujemy także Restauracji The Piano z Bytomia za udzielenie artystom gościny,
Lawendowemu Ogrodowi ze Świerklańca za udostępnienie stołów do poczęstunku, a firmie
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Produkcja Koncertów KOREK za opiekę nad dźwiękową stroną koncertu. No i wszystkim
uczestnikom koncertu, którzy współtworzyli świetną atmosferę.

Fot. Magdalena Zaton
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TARNOGÓRSKI – WERNISAŻ

28 II

Z

djęcia przedstawione na wystawie to efekt pleneru zorganizowanego przez
stowarzyszenie z wykorzystaniem środków przekazanych przez Powiat Tarnogórski
w ramach realizacji zadań publicznych w roku 2019 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Głównym założeniem organizatorów pleneru była integracja mieszkańców Powiatu
Tarnogórskiego zajmujących się amatorsko fotografią, rozpowszechnianie piękna Ziemi
Tarnogórskiej poprzez publikację fotografii w kalendarzu na rok 2020, na wystawie i
materiałach promocyjnych.
W plenerze udział wzięli aktywni członkowie Stowarzyszenia Tarnogórska Grupa Fotograficzna
wykonując fotografie wybranych obiektów na terenie Powiatu. Spośród wszystkich zdjęć
wybrano 30.
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Autorzy prezentowanych fotografii: Katarzyna Bryk, Agnieszka Drechsler, Joanna Dymerska,
Sławomir Głaz, Aleksandra Horzela, Mariusz Korzus, Piotr Lisek, Kazimierz Łastowski, Witold
Nejman, Katarzyna Pyka, Patrycja Surmik, Krzysztof Ścigała.

Fot. Sławomir Głaz

Autorzy prac zgromadzonych na wystawie na co dzień zajmują się rozmaitymi dziedzinami
fotografii, wykonują różne zawody i są w różnym wieku. Łączy ich jedno – pasja.

Fot. Aleksandra Horzela

Tekst: tgftg.pl
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EPIDEMIA KORONAWIRUSA: ODWOŁUJEMY IMPREZY – FAZA
„CZERWONA”
12 III

T

ego nikt nie był w stanie przewidzieć. W marcu do Polski dotarł bardzo groźny, a w
wielu przypadkach wręcz śmiertelny wirus (COVID-19), zwany popularnie
koronawirusem, który, praktycznie rzecz ujmując, sparaliżował funkcjonowanie
instytucji kultury.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 11 marca Centrum
zostało zmuszone do zawieszenia z dn. 12 marca imprez zaplanowanych na najbliższy czas
oraz przeorganizowania naszego sposobu pracy. Na naszej stronie internetowej pojawił się
taki oto slider:

Z ogromnym żalem musieliśmy odwołać wernisaż wystawy Adama Jacka Kozaka „Pól wieku
wzruszeń poezją barw i form Kozaka”, zaplanowany na 20 marca. A zapowiadało się duże
wydarzenie z udziałem sporej reprezentacji Bytomia, w którym mieszka i pracuje artysta.
Zaproszenie zostały już wysłane.
Aby ograniczyć do minimum liczbę osób przebywających w Centrum dyrektor Stanisław Zając
zarządził podjęcie przez część pracowników pracy zdalnej. Przeciągnęło się to okres aż 4
tygodni.
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W powyższym czasie w pałacu odbywały się prace gospodarczo-porządkowe, które
wykonywali Andrzej Widera oraz Piotr Susek. Jeszcze w marcu została pomalowana kuchnia,
co ze względu na wysokość pomieszczenia – dawnej klatki schodowej pałacu – nie było łatwe.
Na szczęście „uziemieni” (a raczej: uzdalnieni) w domach pracownicy nie przeszkadzali.
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Pod koniec kwietnia obaj panowie elegancko odnowili parkowe ławki, co wymagało
demontażu, oszlifowania i pomalowania na nowo ich drewnianych elementów

oraz pomalowania części żelaznej.
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Mimo braku imprez i wielkiej niepewności związanej z okresem „zamrożenia” kultury dyrektor
nie pozwolił sobie na chwilę wytchnienia, pracując w pałacu praktycznie sam – obmyślając
plany działania „na teraz i potem” oraz przeprowadzając setki rozmów.
REFLEKSJE DYREKTORA PODSUMOWUJĄCE OKRES ZAMROŻENIA CENTRUM ZNAJDUJĄ SIĘ
W DALSZEJ CZĘŚCI KRONIKI.
Wszelkie narady z personelem gospodarczym odbywały się z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności.

W tym mniej więcej czasie odbyła się pierwsza w historii Centrum narada „zdalna”,
poświęcona organizacji wystawy „Spotkanie po latach”, z udziałem dyrektora Stanisława
Zająca, Arkadiusza Kuzio-Podruckiego, Barbary Bereski oraz – po „tamtej” stronie ekranu –
Renaty Głuszek. Zdjęcie zrobiła Basia Bereska.
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P

WCHODZIMY W ETAP E-DZIAŁALNOŚCI

29 IV

onieważ „zamrożenie” kultury wymusiło zaprzestanie organizacji imprez z udziałem
gości, wypracowana przez dyrektora nowa strategia działania Centrum zakłada
intensywniejszą obecność Cekusia w przestrzeni online.

Zwiastunem tej strategii stał się projekt historycznych gawęd Arkadiusza Kuzio-Podruckiego,
publikowanych na Facebooku. 29 kwietnia mogliśmy już zaprosić naszych sympatyków do
obejrzenia pierwszej relacji z takiego wykładu, który został potem nazwany e-Historią. Wideo
realizowała nasza graficzka Magdalena Zaton.

Nawiasem mówiąc, ten filmik był realizowany ponownie, ponieważ w pierwszej wersji
Arkadiusz wystąpił w maseczce ze słonikami, którą – choć urocza – uznaliśmy za raczej
nieodpowiednią do tego rodzaju prezentacji.
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Stosowny post na FB informował”
Post FB z dn. 29 IV
Zapraszamy do wysłuchania opowieści dr. Arkadiusza Kuzio-Podruckiego na temat dwóch
ważnych rocznic związanych z nakielską rodziną Henckel von Donnersmarck – ślubem Hugona
I i Laury von Hardenberg oraz pogrzebem Hugona. Niechaj będzie to zachęta do odwiedzenia
Centrum i zobaczenia eksponatów z bliska, ponieważ już wkrótce stanie się to możliwe. Laura
i Hugo czekają!

FAZA „ŻÓŁTA”

N

4V

a przełomie kwietnia i maja podjęliśmy czynności przygotowujące Centrum do
ponownego otwarcia dla zwiedzających, o czym informowały specjalny baner FB,
slider…

oraz post:
Szanowni Państwo,
szykujemy się już do otwarcia pałacu dla zwiedzających. Aby zapewnić naszym gościom
maksymalne bezpieczeństwo potrzebne są jednak pewne środki ostrożności. Działamy zatem
w tej dziedzinie, można by nawet powiedzieć – trzymamy już rękę na I biegu – co Państwo
możecie zobaczyć na naszych zdjęciach, i czekamy z dużą niecierpliwością na ten moment, gdy
zapali się zielone światło. Śledźcie na bieżąco nasze informacje!

Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2020

W ramach tych przygotowań przy biurku „na kasie” została zamontowana przegroda
chroniąca dyżurnego przed ewentualnym zakażeniem się. Zakupiliśmy także tzw. przyłbice.

Pojawiły się stosowne zarządzenia i regulaminy.
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ZNOWU RAZEM!

O

6V

d 4 maja pracujemy normalnie, a 6 maja odbyła się zwyczajowa, „cośrodowa” narada,
na której dyrektor podzielił się z pracownikami efektami swych przemyśleń.

Od lewej: Piotr Susek, Katarzyna Moron, Arkadiusz Kuzio-Podrucki, dyrektor Stanisław Zając,
Jakub Dobrek, Robert Piontek, Barbara Bereska, zdjęcie wykonuje Renata Głuszek
Jednym z pierwszych punktów programu była informacja o zadaniach wykonanych na terenie
pałacu i parku (pomalowanie kuchni, renowacja ławek i koszy na śmieci, mycie okien) oraz w
zakresie przygotowań do wystawy „Spotkanie po latach” (powstało dużo materiału).
W pkt. 2 została zawarta także ocena działalności Centrum.
Z protokołu narady: „Negatywy: zdaniem dyrektora Centrum nie do końca poradziło sobie z
pracą w nowej rzeczywistości. Pojawiły się takie słabości, jak brak kreatywności oraz utrata
czujności, polegającej na podglądaniu, co robią inni. Ponieważ nowe realia nie zmienią się
szybko, należy po 7 latach funkcjonowania Centrum budować je niejako na nowo i podjąć
takie działania, aby zaistnieć. Dyrektor zwrócił się do pracowników o wsparcie i przedkładanie
mu swoich pomysłów. Poinformował również, że przestaje obowiązywać sztywny podział na
obowiązki, który jest reliktem i w nowej rzeczywistości nie zdaje egzaminu.”
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Pkt. 4 określił plany i zadania:
Koncerty w kaplicy.
Występ bez publiczności, rejestrowany raz na tydzień lub 2 tygodnie i emitowany na żywo online. Docelowo – impreza stała, z możliwością koncertów odpłatnych w późniejszym terminie.
Za pierwszy koncert online Starostwo zapłaci kwotę 3 tysięcy zł. Pierwszy koncert otworzy
starosta. Pierwszym wykonawcą będzie Ron Tuczykont, który zrobi 7 maja własne nagranie,
pokazane później jako zapowiedź na YouTube.
Spotkania z literaturą
Czytanie fragmentów książek przez aktora i prezentowanie tych nagrań na FB.
Spotkania z historią
Projekt przewiduje cykl wykładów historycznych A. Kuzio-Podruckiego na YouTube
z możliwością interaktywnego kontaktu z odbiorcą, który mógłby zadawać pytania.
Modernizacja Strony Internetowej
Projekt zakłada wirtualny spacer po Centrum, polegający na stworzeniu wirtualnej mapy
pomieszczeń i możliwości wysłuchania – po kliknięciu w wybrany pokój – odpowiedniej
informacji wideo pracownika Centrum. Realizacja: K. Głaz
Wystawa Jacka Rykały
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Prezentacja wirtualna wystawy (Realizacja: K. Głaz). Finisaż on-line połączony z prezentacją
zaplanowanego spektaklu. Przywóz obrazów ma się odbyć w połowie maja.
Warsztaty artystyczne z artystą
Propozycja dotyczy np. Anny Osadnik, realizacja mogłaby się odbywać w Centrum albo w
pracowni artysty.
Szlachecki weekend
Transmisja on-line otwarcia wystawy przewidzianej na tę edycję oraz telekonferencji.
(Realizacja: Krzysztof Głaz.)
Rajd rowerowy nie może odbyć się w dotychczasowej formule. Robert Piontek zaproponował
indywidualne rajdy w terminie dwóch tygodni.
O tej naradzie tak informowaliśmy na naszym Facebooku w poście z 7 maja:
6 maja, po długim okresie pracy zdalnej, po raz pierwszy spotkaliśmy się niemal w komplecie
na zwyczajowej środowej naradzie. Jej głównym tematem był plan pracy Centrum w nowych
realiach. Narada rozpoczęła się od przekazania przez dyrektora Stanisława Zająca dobrej
wiadomości – Starostwo Powiatowe podjęło stosowne działania, które umożliwią otwarcie
pałacu dla zwiedzających. Bardzo nas to cieszy, ponieważ mamy już telefony z pytaniami
dotyczącymi otwarcia Centrum. Dyrektor zapoznał także zespół z licznymi pomysłami
i projektami, które pozwoliłyby nie tylko prowadzić działalność kulturalną, ale także w tych
specyficznych warunkach udostępnić nasze projekty jak najszerszemu gronu odbiorców. Jeden
z takich pomysłów – gawędy historyczne dr. Arkadiusza Kuzio-Podruckiego – są zresztą już
realizowane i cieszą się dużą popularnością. Kolejny projekt, tym razem muzyczny, jest w fazie
przygotowań. Zastanawialiśmy się także nad formą prezentowania wystaw oraz formułą
tegorocznego „Szlacheckiego weekendu”. Pracy jest zatem dużo i będziemy starać się, aby
nasza oferta była dla Państwa atrakcyjna.
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REALIZUJEMY E-PAŁAC

Z

11 V

godnie z decyzją o realizacji projektu e-Pałac podjęliśmy stosowne działania, o których
informowaliśmy na FB w następujący sposób:

Specyficzne warunki funkcjonowania kultury w czasie epidemii koronawirusa skłaniają
instytucje do poszukiwania takich form działania, które nie wymagałyby bezpośredniego,
tradycyjnego uczestnictwa odbiorcy kultury. E-kontakty z takim odbiorcą stanowią także znak
czasów, w których żyjemy. Czasów, w których wiele inicjatyw przenosi się do e-przestrzeni.
Nasze Centrum Kultury Śląskiej postanowiło przystosować się do tych nowych okoliczności i
zrealizować pakiet propozycji, któremu nadaliśmy nazwę e-Pałac. Pomysły jeszcze się
wykluwają, ale kilka z nich trafiło do realizacji. E-Historie dra Arkadiusza Kuzio-Podruckiego już
Państwo znacie, ponieważ pierwsza z nich pojawiła się na Facebooku. Umożliwimy także eZwiedzanie – relację z przygotowań pokazujemy w dzisiejszym poście. Kolejna, tym razem eMuzyczna propozycja, której nazwę dopiero odkryjemy, trafi na FB niebawem, wtedy dowiedzą
się Państwo więcej. A mamy jeszcze w zanadrzu e-Wernisaże, e-Spotkania ze sztuką….
Wiosenna burza mózgów trwa!
A tak wyglądało kręcenie „zdjęć” do e-Zwiedzania, które ma pełnić rolę filmowego
przewodnika po pałacu. Wystąpili: Arkadiusz Kuzio-Podrucki (parter) oraz Janusz Szwajnoch (I
piętro). Za „kamerą” stanęła Magda Zaton.

Film został przeznaczony do wyświetlania w telewizorze w sali kolumnowej.

Fot. Renata Głuszek
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FAZA „ZIELONA” – OTWIERAMY CENTRUM!

13 V

12

maja dla instytucji kulturalnych zapaliło się wreszcie zielone światło.
W porozumieniu z Organizatorem oraz zgodnie z rekomendacją Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu z dn. 12 maja w dniu 13 maja
dyrektor Stanisław Zając podjął decyzję o ponownym otwarciu pałacu dla zwiedzających
z dniem 15 maja 2020 r.
Oczywiście na FB oraz na stronie internetowej pojawiły się odpowiednie banery.

Zasady zwiedzania pałacu określiły stosowne regulaminy na czas epidemii COVID-19, o czym w
skrócie informowaliśmy na FB w następujący sposób:
Szanowni Państwo,
Z radością informujemy, że w porozumieniu z Organizatorem oraz zgodnie z rekomendacją
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu z dn. 12 maja Centrum od 15
maja 2020 r. jest ponownie otwarte dla zwiedzających. Godziny i warunki zwiedzania określają
odrębne dokumenty: „Zasady zwiedzania ekspozycji Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim
(dalej również Centrum), obowiązujące w okresie zagrożenia COVID 19” oraz „Zasady
bezpieczeństwa podczas zwiedzania Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim” - pełen tekst
zamieszczony jest na stronie cekus.pl.
W skrócie:
•
•
•

max. liczba zwiedzających w tym samym czasie – 20 osób
obowiązują maseczki i higiena rąk
nowe godziny zwiedzania: wtorek-piątek 12.00 - 17.00 / weekendy 13.00 – 18.00

Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2020

15 maja zakończył trudny okres pracy Centrum w warunkach wymuszajacych szczególne
środki bezpieczeństwa pracowników, ale także postawił nas wobec nie mniejszych wyzwań
związanych z koniecznością pewnej reorganizacji działania Cekusia. Wymusiły to wciąż
aktualne ograniczenia związane z bezpieczeństwem zwiedzajacych oraz uczestników imprez.
Poniżej prezentowane są refleksje dyrektora Stanisława Zająca podsumowujące okres
zamknięcia Instytucji. Pisane z pewnej perspektywy czasowej, odnoszą się także już do
pierwszego koncertu online: Mateusz Adamczyk Trio – Gramy dla bohaterów.
Dyrektor Stanisław Zając, 23 czerwca
Czas ten, który był w moim odczuciu czymś w rodzaju „wyłączonej czasoprzestrzeni”,
zatrzymanego oddechu, można podzielić na parę etapów. Dosłownie niemal w przeddzień
wernisażu prac prof. Adama Jacka Kozaka i warsztatów muzycznych dla dzieci metodą Suzuki
decyzją Rady Ministrów Rządu RP musieliśmy zamknąć, dosłownie, Instytucję. Jeszcze tego
samego dnia, kiedy informacja ta pojawiła się w mediach, tj. 12 marca, przygotowaliśmy posty
informacyjne i przystąpiliśmy do administracyjnych czynności zmierzających do przygotowania
Centrum na wejście w „nową rzeczywistość”. Przygotowano dostosowany do pandemicznych
wymogów nowy grafik, zakupiono maseczki, środki dezynfekujące, rękawiczki, przydzielono
pracownikom obowiązki w ramach pracy zdalnej i opracowano strategię prac na najbliższe
dwa, może trzy tygodnie (w tym między innymi prace w parku, malowanie kuchni, mycie
okien). To właściwie można by nazwać pierwszym etapem „koronawirusa w Centrum”.

Etap drugi był w pewnym sensie kontynuacją działań podjętych na początku. Prace
gospodarcze trwały, samotne dyżury w Instytucji, zamarły park wokół Pałacu i wytężona praca
zdalna pracowników przygotowujących i opracowujących wystawę „Spotkanie po latach”.
Rzadkie spotkania z innymi pracownikami zasłaniającymi twarze maseczkami i machającymi
dłońmi w gumowych rękawiczkach w geście powitania i żegnania się. Rozmowy telefoniczne,
maile ze sprawozdaniami i atmosfera wyczekiwania. Ale ja byłem już myślami i w chwili, kiedy
kreślę te słowa, ciągle jestem, gdzie indziej, w momencie, który jeszcze nie nastąpił… To podróż
w przyszłość, bardzo niepewną, w kolejne miesiące, a nawet lata. Ten trzeci, metafizyczny etap
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trwa… Jest on przepełniony głęboką troską o pracowników, o Centrum, o kulturę, o ludzkość i
Świat. Zdaje się, że dla humanisty coś się bezpowrotnie skończyło. Światowy dzień sztuki,
przypadający na 15 kwietnia, obchodziliśmy w Internecie (sic!), emitując znakomitą, filmową
realizację z otwarcia wystawy prof. Adama Romaniuka.
16 kwietnia odchodzi od nas Ania Segiet. Nie, nie odchodzi, pozostaje z nami w
transcendentalnym i nieśmiertelnym uścisku, dialogu, w niekończącym się spotkaniu i ciepłym
uśmiechu. W pogrzebie, w którym najprawdopodobniej uczestniczyłaby trudna do opisania
liczba przyjaciół, tarnogórzan i nie tylko, wzięło udział – zgodnie z „koronawirusową
rzeczywistością” – pięć osób. Teodor, mąż Ani, zanosi i składa urnę do grobu sam… To jeden z
symboli zatrzymanego oddechu.

Centrum czekało na życie tak, jak miało to miejsce w 2013 r., kiedy obejmowałem urząd. Raz
jeszcze należało wskrzesić to piękne dzieło, ale ciągle nie było „zielonego światła” ze strony
zarządzających Państwem. Czwarta faza zdawała się być rodzajem hibernacji dla Instytucji.
Tymczasem moją głowę wypełniała niezliczona ilość myśli i nadzieja na znalezienie jakiegoś
pomysłu, który umożliwiłby życie Centrum w stanie „bezdechu”. Tak też się stało. Udało się
nacisnąć klawisz startu… Przenieśliśmy część działań do rzeczywistości wirtualnej – podobnie
zresztą zrobiły to inne instytucje kultury. W ten sposób narodził się projekt e-Pałac zawierający
w sobie pomniejsze pomysły, jak chociażby e-Tony, e-Przewodnik itd. Bardzo ciężką i
intensywną pracą (w największym stopniu dzięki mojej skromnej osobie) zrealizowano
znakomity koncert w 100% on-line. W internetowej przestrzeni zagrało Trio Mateusza
Adamczyka. Odnieśliśmy spektakularny sukces na naszym FB w ilości komentarzy, aktywności i
wejść na to wydarzenie. Teraz należało zmotywować do działania Zespól. Wydaje się, że i to
także się powiodło. Centrum z wolna zaczynało ożywać, choć ograniczenia pozostały. W ten
sposób weszliśmy w piąty etap tej „wyłączonej czasoprzestrzeni”, przy czym obawy pozostały.
Sądzę jednak, iż długo jeszcze będę tkwił i wydobywał się z trzeciego etapu „koronawirusa w
Centrum”.
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CENTRUM OTWARTE

15 V

Wyposażeni w odpowiednie regulaminy i grafiki określające dozwoloną liczbę zwiedzających na
daną salę…

środki bezpieczeństwa (przegroda pleksi przy biurku na wejściu, maski, rękawiczki, przyłbice,
płyn dezynfekujący) …

Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2020

oraz tabliczki na drzwiach poszczególnych sal…

otwieramy podwoje pałacu dla zwiedzających. Obowiązują nowe godziny otwarcia: w dni
powszednie, czyli wtorek-piątek, od 12.00 do 17.00, w weekendy od 13.00 do 18.00.

Fot. Renata Głuszek
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E-TONY – REALIZACJE

B

17 V

ezpośrednio po otwarciu Centrum odbyła się realizacja pierwszych wideoklipów do
cyklu e-Tony, do którego piękne logo, podobnie jak do innych wydarzeń e-Pałacu,
zaprojektowała Anita Kopka.

W wideoklipie (jeszcze bez logo) zapowiadającym cykl wystąpił kontrabasista Ron Tuczykont.
Nagranie zrealizował Adam Pyrek z Art Studio OHO. Wideoklip, wzbogacony tajemniczą,
bardzo enigmatyczną zapowiedzią dyrektora „e-Tony”, pojawił się na FB 19 maja. Były potem
telefony z zapytaniem: ale o co chodzi?
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17 maja w Centrum pojawili się wykonawcy pierwszych koncertów: skrzypaczka Alicja
Pacześniak-Słota oraz saksofonista Adrian Kulka. Nagranie zostało zrealizowane w kaplicy.

Alicja Pacześniak-Słota

Adrian Kulka
Fot. Renata Głuszek
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CZARNE SŁOŃCE – MAKING OF

P

21 V

ierwszą wystawą realizowaną w Centrum po okresie „zamrożenia” działalności jest
„Czarne słońce” prof. Jacka Rykały, laureata projektu „Twórcy Kultury Śląskiej” 2018.

Olbrzymie prace prof. Rykały, portretujące podwórza i zaułki rodzimego Sosnowca oraz
niektórych miast Śląska zastąpiły eksponowane dotychczas „Horyzonty” Zbigniewa
Furgalińskiego oraz fotogramy „Twórców Kultury Śląskiej – METMORFOZ”. „Czarne słońce”
prezentowane było w ramach Wiosennych ASPiracji.
Wydarzeniu postanowiliśmy nadać odpowiedni rozgłos, aby informacja o wznowieniu
działalności kulturalnej Centrum stała się ważnym wydarzeniem. Materiał filmowy i wywiad
nakręciła TG Stacja, przygotowaliśmy także osobną filmową wypowiedź Jacka Rykały o
wystawie. O ile jednak wystawa została udostępniona zwiedzającym już 23 maja,
zrezygnowaliśmy z tradycyjnego wernisażu na rzecz spotkania z autorem 27 czerwca.

Fot. Renata Głuszek
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MATEUSZ ADAMCZYK TRIO, CZYLI E-TONY DLA
BOHATERÓW 28 V

M

amy już za sobą pierwszy Cekusiowy koncert online, który w ramach nowego cyklu
e-Tony odbył się 28 maja 2020 r. Koncert emitowany był na żywo na FB Centrum
oraz Starostwa Powiatowego.

Organizatorem koncertu było Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, które w taki
właśnie muzyczny sposób postanowiło podziękować osobom i instytucjom udzielającym
powiatowi różnego rodzaju wsparcia w walce z koronawirusem. Osobiście wyrazy
wdzięczności przekazała zresztą pani Krystyna Kosmala, starosta tarnogórski.
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Wydarzenie nosiło tytuł: „Kultowe melodie. Gramy dla bohaterów”, a wystąpiło na nim
Mateusz Adamczyk Trio w składzie: Mateusz Adamczyk – skrzypce, efekty, Tomasz Pala –
instrumenty klawiszowe oraz Piotr Zaufal – gitara basowa. Zgodnie z zapowiedzią w
repertuarze znalazły się same szlagiery: „Zielono mi”,” Jej portret”,” Już nigdy”,” Miłość ci
wszystko wybaczy”, ”Rosemary’s Baby”, „Jeżeli kochać to nie indywidualnie” oraz ”When you
wish upon a star”.

Stresu i emocji – po stronie Centrum, jak i Starostwa – było bardzo dużo (podobnie jak kabli w
naszej sali rozetowej), zarówno przed koncertem, jak i w trakcie. Nie wiadomo było, czy
relacja pójdzie gładko i czy internauci zostaną z nami do końca. Zostali – liczba oglądających
utrzymywała się na poziomie 120-130 osób (słuchano nas nie tylko w regionie, ale i na
Pomorzu, i w Niemczech).
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A o odbiorze muzyki najlepiej świadczą nadsyłane na bieżąco komentarze: „Pięknie, ciary”,
„Genialnie dobrane szlagiery”, „Dziękuję za wspaniały koncert”, „Pięknie. Rozmarzyłam się”,
„Cudne klimaty”, „Już proszę o bis”. Temu życzeniu stało się zresztą zadość! (Więcej statystyki:
post z relacją pobił rekordy, jeśli chodzi o liczbę komentarzy – 117! lajków – 109 oraz
udostępnień – 42.)
Mateusz Adamczyk oraz jego
muzycy pokazali, jak odświeżające
mogą być nowe aranżacje starych
przebojów. Koncert stał na bardzo
wysokim poziomie, czemu trudno
się dziwić, zważywszy na dorobek
Adamczyka. Jest to bowiem
absolwent Akademii Muzycznej w
Katowicach oraz Escola Superior de
Musica de Catalunya w Barcelonie,
który nie tylko studiował muzykę
klasyczną, ale także doskonalił
warsztat improwizacyjny w licznych
klubach jazzowych i dyskotekach stolicy Katalonii. Obecnie w Polsce współpracuje z Marcinem
Wyrostkiem w jego projektach Tango Corazon i Coloriage, Kayah & Transoriental Orchestra,
Orkiestrą Kameralną Aukso.
Do sukcesu tego muzycznego wydarzenia bardzo mocno przyczyniła się ekipa realizująca
koncert, czyli Adam Pyrek i jego Art Studio OHO. Techniczna jakość przekazu była bardzo
dobra, a to pobudziło nasz apetyt na więcej (w planach koncerty online odpłatne).

Fot. Magdalena Zaton
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ANDRZEJ KOPKA „IKONY”

D

6 VI

o tej wystawy przymierzaliśmy się już dawno. Autorem prac jest bowiem zmarły w
2017 r. Andrzej Kopka, artysta grafik z Będzina, który przez kilka lat współpracował z
Centrum jako projektant grafiki promocyjnej – i zapisał się w naszej pamięci bardzo

dobrze.

Ikony udostępniła – wypożyczywszy je uprzednio od znajomych – żona Andrzeja, pani Anita
Kopka, która, nawiasem mówiąc, przejęła po mężu „obowiązki” grafika. Ikony zawisły w
miejscu najbardziej odpowiednim, czyli w kaplicy i będą prezentowane do połowy grudnia
2020 r.

Zdjęcia: Renata Głuszek
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MARTA KORBEL – SKRZYPCE SOLO

K

14 VI

oncert skrzypcowy w wykonaniu nakielszczanki Marty Korbel, który odbył się w
niedzielę 14 czerwca, zainaugurował „nowe otwarcie” Centrum po zniesieniu zakazu
organizacji publicznych imprez kulturalnych w związku z pandemią koronawirusa.

Występ został przygotowany przez nas z zastosowaniem wszystkich wymogów
bezpieczeństwa: zachowaniem odpowiedniego odstępu między krzesłami oraz wymogiem
noszenia maseczek przez uczestników wydarzenia. Muzyka była piękna i świetnie wykonana.
Marta Korbel zagrała „Suitę wiolonczelową nr V, BWV 1011” Jana Sebastiana Bacha w
opracowaniu na skrzypce solo (Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte I/II, Gigue).
Skrzypaczka jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach i tegoroczną dyplomantką
klasy skrzypiec historycznych Martyny i Adama Pastuszków. Gra w zespole muzyki dawnej
Capella Regia Polona (Warszawa) oraz współpracuje m.in. z {oh} Orkiestrą Historyczną, Capellą
Cracoviensis i Wrocławską Orkiestrą Barokową.
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E-TONY – ODKRYWAMY TAJEMNICĘ

23 VI

K

iedy 19 maja nadaliśmy na Facebooku muzyczno-wizualną zapowiedź e-TONÓW,
składającą się wyłącznie z krótkiego występu kontrabasisty Rona Tuczykonta oraz hasła
„e-TONY”, wypowiadanego przez dyrektora Stanisława Zająca, u wielu odbiorców
wywołało to pewną dezorientację. „Ale o co chodzi?” zapytywał pewnie niejeden z nich.
Zagadka wyjaśniła się dopiero 23 czerwca w postaci kolejnego wideoklipu, tym razem wraz
z obszerną wypowiedzią dyrektora, który powiedział m.in.:
Znaleźliśmy się w dość specyficznej sytuacji, która wymusza na nas różnorodne postawy.
Czasami zmusza nas do tego, że pozostajemy bierni, nie mamy siły, by podjąć jakiekolwiek
działania. Myślę sobie, że kultura znalazła się w szczególnie trudnym momencie, no i musi coś
przedsięwziąć. Centrum Kultury Śląskiej postanowiło wyjść naprzeciw temu, co nas otacza
i przenieść się w e-przestrzeń. Powstaje projekt, który będzie nazywał się e-Pałacem, a jednym
z jego elementów będzie projekt e-TONY. Cóż to będą te e-TONY? Otóż będziemy chcieli
w różnych przestrzeniach naszego pięknego Centrum organizować spotkania muzyczne. Będą
to zrazu same tylko utwory, cykle, a docelowo całe koncerty. Będziemy chcieli odbywać podróż
muzyczną przez różne gatunki, rodzaje, także temperamenty muzyczne. (…) Myślę, że w tej
przestrzeni będziemy mogli osiągnąć coś wyjątkowego.
Przy okazji dyrektor zaapelował do muzyków, aby włączyli się w ten projekt. No to czekamy na
zgłoszenia!
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#GASZYNCHALLENGE

25 VI

24

czerwca Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku wyzwało
nas do udziału w szlachetnej akcji #GaszynChallenge, której ideą jest pomoc
pieniężna dla chorych dzieci. W tym przypadku chodziło o 6-miesięczną Sandrę
Wolniak, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Wyzwanie podjęliśmy z radością,
zobowiązując się do wykonania 10 pompek lub przysiadów.
Jednym szło lepiej, innym gorzej, ale wszystkich przebił dyrektor Stanisław Zając, wykonując
przysiady na naszym przewróconym – i dodajmy: śliskim – platanie. To wszystko pięknie
sfilmował Jacek Grysko ze studia Kofeina Public Relations. My wyzwaliśmy Góry Kultury i
Tarnogórską Grupę Fotograficzną. (Zdjęcia z wideoklipu)
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„CZARNE SŁOŃCE” – SPOTKANIE Z PROF. JACKIEM
RYKAŁĄ
27 VI

T

rochę nietypowo, bo w samym środku prezentacji wystawy „Czarne słońce”, odbyło się
spotkanie z jej autorem, prof. Jackiem Rykałą, które miało miejsce 27 czerwca 2020 r.
Wydarzeniu towarzyszył spektakl „Mleczarnia” autorstwa prof. Rykały, w wykonaniu
aktorów Teatru Bez Sceny: Andrzeja Dopierały, Wiesława Sławika oraz Nicoletty Dragon.

To wydarzenie było pierwszą tak dużą imprezą organizowaną przez Centrum pod znakiem
koronawirusa. Musieliśmy podjąć nadzwyczajne środki bezpieczeństwa – to stało się już
normalną praktyką – i przy wejściu każdy uczestnik imprezy musiał wypełnić odpowiedni
formularz na wypadek pojawienia się osoby zakażonej. Druki odbierał nasz pałacowy
„inspektor RODO”, czyli Arkadiusz Kuzio-Podrucki. (Formularze są przechowywane przez 2
tygodnie – okres „wylęgania się choroby.)

Publiczność jednak dopisała, a „covidowe” zalecenia nie przeszkodziły nikomu cieszyć się tym
spotkaniem, możliwością obejrzenia znakomitej wystawy oraz uczestnictwem w spektaklu.
Dyrektor Stanisław Zając spuentował zresztą tę sytuację z pewną dozą humoru: „dzięki tym
maseczkom możemy głębiej spojrzeć sobie w oczy”.
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Ujawnił także, co dla niego jako odbiorcy jest w tej wystawie najbardziej urzekające: jej
uniwersalizm. Rzadko zdarza się bowiem, aby z tak indywidualnych doświadczeń powstało coś
tak uniwersalnego, odnoszącego się do wspólnoty ogólnoludzkiej.

Potwierdził to Autor, prof. Jacek Rykała, mówiąc, że nieprawdą jest, iż w swych obrazach
pokazuje świat, który odchodzi. Świadczą o tym reakcje ludzi z całego świata, przykładem mail
z Singapuru, że w tych przedstawieniach ludzie z daleka dostrzegają także ich własny świat.
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Powiedział także, że choć wystawa dotyczy Śląska i Zagłębia, jest odbierana w świecie bardzo
emocjonalnie. „Każdy obraz ma swoją historię, a najczęściej są to opowieści o ludziach – ja ich
utrwalam”. Jacek Rykała gorąco podziękował także Centrum za to, że współpraca z naszą
instytucją sprawiła mu wiele przyjemności.

Drugim punktem programu był spektakl „Mleczarnia” autorstwa i reżyserii Jacka Rykały. Także
w tej tragikomedii, której akcja rozgrywa się w izbie wytrzeźwień, zabrzmiały nuty nostalgii za
dawno minionym. Dramat został przyjęty przez widzów bardzo ciepło. Na tym właśnie
spektaklu – udział był odpłatny – po raz pierwszy przetestowaliśmy zakup biletów poprzez
sprzedaż internetową kupbilecik.pl. Test wypadł pomyślnie.
Na zdjęciu poniżej Andrzej Dopierała oraz Wiesław Sławik.

Fot. Magdalena Zaton
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MAMY PIENIĄDZE NA WYSTAWY!

7 VII

D

zień dobrej nowiny: dwa nasze projekty złożone w "Otwartym konkursie
ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz
ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2020 r." otrzymają
dofinansowanie i można już będzie z pracą "ruszyć z kopyta".
Są to następujące projekty:
• wystawa "Spotkanie po latach" - wniosek złożyło Stowarzyszenie Miłośników
Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga
• kalendarz "Metamorfozy" - wniosek złożyło Stowarzyszenie "Góry Kultury".
Obu partnerskim instytucjom bardzo za tę współpracę dziękujemy. Pochwalimy się
jeszcze, że oba wnioski otrzymały najwyższe noty (miejsca w czołowej "dwudziestce"
na 190 wniosków) i prawie 100% wnioskowanego dofinansowania.
Jeśli chodzi o "Spotkanie po latach" - wykonana została już ogromna praca: są
przeprowadzone i spisane wywiady (przydała się praca zdalna), sporządzone
biogramy, trwa skanowanie zdjęć i autoryzacja opisów. Ciągle jednak spływają nowe
materiały, a to dzięki aktywności kuratorki Basi Bereski.
Kalendarz „Metamorfozy” będzie tym razem poświęcony II powstaniu śląskiemu.
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E-TONY

J

10 VII

ak widać na zrzucie, post z występem Alicji Pacześniak-Słoty, która wykonała „Ave
Marię” Jana Sebastianka Bacha i Charlesa Gounoda, spotkał się z bardzo dobrym
odzewem. A więc nasz pomysł e-koncertów okazał się strzałem w „dziesiątkę”.
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„PÓŁ WIEKU WZRUSZEŃ POEZJĄ BARW I FORM KOZAKA” –
WERNISAŻ
23 VII

W

ernisaż wystawy Adama Jacka Kozaka o znaczącym tytule „Pól wieku
wzruszeń poezją barw i form Kozaka” odbył się 23 lipca 2020 r.,
z czteromiesięcznym opóźnieniem spowodowanym wybuchem epidemii
koronawirusa.

Wystawa była formą obchodów jubileuszu 50-lecia pracy twórczej tego bytomskiego
artysty, który przypadł wprawdzie na rok ubiegły, ale gdzie świętować takie piękne
rocznice, jak nie w Centrum Kultury Śląskiej?
Adam Jacek Kozak to z
pochodzenia krakowianin,
który
po
ukończeniu
Wydziału
Grafiki
w
Katowicach – filii ASP w
Krakowie, osiadł właśnie na
Śląsku. Ale chociaż Śląsk
stanowi istotny temat jego
twórczości, na obrazach
pokazanych w Centrum
dominowały abstrakcje oraz
obrazy
nawiązujące
do
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znanych motywów sztuki pięknej. W opisie wystawy, sporządzonym przez kuratorkę,
Grażynę Kasprowicz, można przeczytać m.in.: Mistrz koloru, który zachwyca
kompozycją, harmonią barw i wieloznacznością form. Stylistyka jego prac jest
zmysłowa, eteryczna, poetycka, nawiązująca do opowiastek, mitów i symboli naszej
cywilizacji. Formy w jego pracach nie dominują, lecz tworzą spoisty związek barwą i
delikatnym pociągnięciem pędzla.

Poczęstunek ufundowała Cukiernia – Piekarnia KWAPISZ z Bytomia. Piękny i godny
jubileusz, ale odbył się przy raczej skromnym udziale przedstawicieli miasta, z którym
Artysta tak bardzo jest związany.

Wystawa miała być prezentowana do 30 sierpnia, jednak dyrektor Stanisław Zając
postanowił zostawić obrazy w Centrum do sprzedaży.
Fot. Magdalena Zaton
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SĄSIEDZI. O JEDNEJ Z NAJTRWALSZYCH GRANIC W EUROPIE.
NA WSCHODNIEJ RUBIEŻY GÓRNEGO ŚLĄSKA – WYSTAWA
10 VIII

S

ą takie wystawy, które pojawiają się w Centrum bez wielkich zapowiedzi i
wernisaży, a mimo to zasługują na większą uwagę. Należy do nich ekspozycja
historyczna "Sąsiedzi - o jednej z najtrwalszych granic w Europie. Na
wschodniej rubieży Górnego Śląska", przygotowana przez Dom Współpracy PolskoNiemieckiej. Wystawa była prezentowana od początku sierpnia.
Wystawa została umieszczona w sali koncertowej, a zwiedzający ją mogli
pospacerować po wielkiej, rozłożonej na podłodze mapie pogranicza niemieckorosyjskiego przed I wojną światową. Za pomocą kilkunastu bogato ilustrowanych
szkiców jej autor Dawid Smolorz pokazał różne aspekty funkcjonowania pogranicza.
Krótkie opowieści dotyczą kilku obszarów funkcjonowania granicy. Pierwszy z nich to
tradycyjne dzieje granicy i opis jej zmiennej codzienności. Drugi blok tekstów wiąże
się z wybranymi miejscami na granicy i ich losami. Można było dowiedzieć się tutaj
np. o Czarnym Lesie, miejscowości, która dopiero w XIX w. weszła w granice pruskiej
prowincji śląskiej z rosyjskiego Królestwa Kongresowego.
Wystawa wpisuje się w obchody setnej rocznicy przyłączenia Śląska do Polski.

Fot. Renata Głuszek
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RAJDOWE PERYPETIE

22-24 VIII

S

posób realizacji VII już rajdu ‘Śladami górnośląskiej szlachty... i nie tylko” był dla
nas z powodu pandemii koronawirusa do pewnego momentu wielką
niewiadomą. Całą pandemiczną wiosnę zastanawialiśmy się, czy ze względu na
konieczność zachowania bezpieczeństwa w ogóle go organizować. A jeśli tak, to jak?
W lipcu trasa została jednak wytyczona – tym razem miała rozpocząć się od
Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach i wieść przez teren gminy
Zbrosławice. Specjalny patrol w osobach komandorów: dyrektora Stanisława Zająca,
Roberta Piontka i Michała Nolewajki przetestował ją, zaliczając obiekty przeznaczone
do zwiedzania, w tym Zabytkową Stację Wodociągów Zawada w Karchowicach, gdzie
został zaplanowany piknik. Wcześniejsza opcja urządzenia pikniku na terenie stadniny
koni w Szałszy upadła, ale nikt nie przypuszczał, że prawdziwe kłopoty dopiero się
zaczną!

Komandorzy (od lewej): dyrektor Stanisław Zając, Robert Piontek i Michał Nolewajka
w Zabytkowej Stacji Wodociągów w Karchowicach.
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W sobotę 22 sierpnia, w przeddzień rozpoczęcia sprzedaży karnetów, na Facebooku
pojawił się filmik promujący rajd...

a slider naszej strony internetowej i baner na FB informowały o przebiegu trasy:

Tyle tylko, że 24 sierpnia otrzymaliśmy oficjalne pismo odmowne w sprawie
zwiedzania stacji wodociągowej i pikniku w Karchowicach ze względu na epidemię
COVID-19. No i trzeba było trasę zmieniać, co ze względu na odległości nie było wcale
sprawą łatwą.
24 sierpnia – tradycyjnie w ostatni poniedziałek sierpnia – rozpoczęliśmy sprzedaż
karnetów rajdowych, których ilość ustaliliśmy na 200, nie zmniejszając drastycznie
liczby uczestników. Karnety rozeszły się w dwa (!) dni, a zakupiło je wiele zupełnie
nowych osób. Niektórzy stali pod pałacem już od 6.00 rano! To najlepiej świadczy o
tym, jak popularna wśród rowerzystów jest nasza impreza.
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REALIZM ILUZJI – WERNISAŻ

4 IX

C

zy istnieje granica między iluzją a realizmem i jak bliskie sobie są oba pojęcia? –
Na to pytanie odpowiadała wystawa fotografików ZPAF Okręg Dolnośląski
„Realizm iluzji”, przygotowana we współpracy z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we
Wrocławiu. Na wystawie zaprezentowanych zostało około 100 prac 58 fotografików.

Wernisaż odbył się 4 września 2020 r., w formule nieco innej niż zazwyczaj, ponieważ
obyło się bez tradycyjnych przemówień i przy bardzo skromnej liczbie osób
uczestniczących w imprezie. Był to zarazem debiut wernisażowy Centrum w projekcie
e-Pałac.

Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2020

Wypowiedzi kuratora Stanisława Kulawiaka oraz dyrektora Stanisława Zająca zostały
bowiem tylko nagrane i przedstawione w e-relacji, przygotowanej przez Marka
Wesołowskiego, jednego z autorów prac.

W swoim wystąpieniu Stanisław Kulawiak powiedział m.in.: – Piękne miejsce, znaczące
prace, które miały za wspólny mianownik realizm iluzji. W tej chwili muszę powiedzieć,
że jestem w Centrum prawdy o tym świecie, ponieważ realizm jest tutaj, jest w naszych
pracach, jest wśród nas, jest dookoła nas. Natomiast tak się w ciągu półtora roku
porobiło, że dookoła nas mamy iluzję realizmu.

Zdjęcia: Stanisław Kulawiak
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NARODOWE CZYTANIE 2020

5

5 IX

września odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania – imprezy pod
patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy i jego małżonki. Tym
razem lekturę stanowił dramat Juliusza Słowackiego „Balladyna”.

Scenariusz czytania opracowała pani Stanisława Szymczyk z Tarnogórskiego
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku – nasz stały partner tego wydarzenia,
a jej członkowie oraz starosta tarnogórski pani Krystyna Kosmala, wicestarosta
Sebastian Nowak, wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl i dyrektor Centrum Stanisław
Zając lekturę odczytywali.

Ciekawe urozmaicenie wniosły akcenty muzyczne, w tym pieśń „Jedzie jedzie pan przez
litewski łan”. W bieżącym roku, ze względu na koronawirusa, w czytaniu nie brała
udziału publiczność, natomiast było ono transmitowane na Facebooku. Miała to być
transmisja bezpośrednia, ale z przyczyn technicznych ostatecznie pokazaliśmy
nagranie.

Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2020

59

60

Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2020

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

12 IX

12

września 2020 r. hrabina Laura podejmowała w Centrum powstańców
śląskich. Może nie dosłownie, ale jest faktem historycznym, że w czasie II
powstania śląskiego w Nakle Śląskim toczyły się zacięte walki, i to nawet
na terenie pałacowego parku. Podobno hrabia został przez powstańców z parku
przegoniony!

W roli Laury Renata Głuszek
Do tych wydarzeń nawiązywał sobotni program Europejskich Dni Dziedzictwa.
Zwiedzający mogli zobaczyć na specjalnie przygotowanej wystawie „Co zostawili
powstańcy” bardzo ciekawe pamiątki z tamtego okresu. Eksponaty udostępnił
kolekcjoner Jarosław Wroński.
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Gospodyni imprezy zapraszała gości także na śląski poczęstunek, przygotowany przez
panie ze Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej z Orzecha, za co im
serdecznie dziękujemy.
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Ponieważ na 12 września przypadł światowy Dzień Solidarności z Białorusią,
demonstrującą przeciwko prezydentowi Łukaszence i sfałszowanym wyborom, także
obecni w tym dniu na dyżurze pracownicy Centrum (na zdjęciu od lewej: Andrzej
Widera, dyrektor Stanisław Zając, Renata Głuszek, Barbara Bereska) wyrazili swoją
solidarność z Białorusinami.

Fot. Magdalena Zaton-Mikołajczak
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VII SZLACHECKI WEEKEND – SPOTKANIE NAUKOWE ONLINE
ORAZ NOWE OTWARCIE WYSTAWY O DONNERSMARCKACH
17 I 19 IX

Tegoroczny VII „Szlachecki weekend” trwał trzy dni, a program wyglądał następująco:
• 17 września o godz. 18.00 – Spotkanie naukowe „Świetność i splendor śląskiej
arystokracji” ONLINE
• 19 września o godz. 16.00 – otwarcie wystawy „Chwała rodu Henckel von
Donnersmarck” (stała ekspozycja wzbogacona o ordery)
• 20 września – Rajd rowerowy „Śladami górnośląskiej szlachty… i nie tylko” –
rajdowi poświęcamy osobny wpis.

SPOTKANIE NAUKOWE „ŚWIETNOŚĆ I SPLENDOR ŚLĄSKIEJ
ARYSTOKRACJI”
17 XI

Formuła tego spotkania polegała na wypowiedziach różnych znawców dziejów ślaskiej
arystokracji, które zostały zmontowane i udostępnione na Facebooku Centrum w
transmisji niby „na żywo”. Tematy i prelegenci:
Schaffgotschowie – Maciej Mischok, Mauzoleum Schaffgotschów w Kopicach
Dietrichsteinowie – Sławomir Kulpa, Muzeum w Wodzisławiu Śląskim
Tiele-Wincklerowie – Joanna Tofilska, Muzeum Historii Katowic
Henckel von Donnersmarckowie – Marek Panuś, Muzeum w Tarnowskich
Górach
• Hochbergowie – Mateusz Mykytyszyn (fot. poniżej), Fundacja księżnej Daisy von
Pless

•
•
•
•
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• Oppersdorffowie – Aleksander Devosges Cuber, Muzeum Regionalne
w Głogówku
• Rauthenowie – Sławomira Krupa, Archiwum Państwowe w Katowicach

Każda z tych wypowiedzi miała charakter bardzo indywidualny, różnie można oceniać
także zdolności prelegentów (dla niektórych był to spory stres), ale wydarzenie
uważamy za udane i warte kontynuacji.
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19 września nastąpiło nowe otwarcie wystawy poświęconej rodowi Henckel von
Donnersmarck. Nowe, ponieważ stała ekspozycja została wzbogacona – dzięki
pozyskaniu kilku orderów z kolekcji hrabiego Andrzeja Henckel von Donnersmarcka.
Pomysł na taką wystawę zrodził się w 2019 r., kiedy Arkadiusz Kuzio-Podrucki
poszukiwał informacji o pewnych odznaczeniach dla księcia Guida Henckel von
Donnersmarck przy okazji odsłonięcia jego portretu w Muzeum w Tarnowskich
Górach. W czasie konsultacji z hrabią Andreasem Henckel von Donnersmarckiem
hrabia sam wyszedł z propozycją wypożyczenia Centrum na wystawę kilku orderów.
Dzięki temu wystawa plansz została wzbogacona o dwa bardzo cenne eksponaty:
• Wojskowy i Cywilny Order Zasługi Adolfa Nassauskiego, Krzyż Wielki z Gwiazdą
– drugie pod względem rangi odznaczenie przyznawane w Wielkim Księstwie
Luksemburga, które otrzymali hrabia Łazarz V oraz jego syn hrabia Karol Józef
• Suwerenny Zakon Kawalerów Maltańskich, Kawaler Honoru i Dewocji –
przyznany hrabiemu Karolowi Józefowi.
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Ze względu na związek orderu z Wielkim Księstwem Luksemburga otwarcie wystawy
nastąpiło w obecności konsula honorowego Księstwa pana Mikołaja Plucińskiego, który
wspólnie z wicestarostą Powiatu Tarnogórskiego Sebastianem Nowakiem, dokonali
aktu przecięcia wstęg w kolorach Wielkiego Księstwa Luksemburga oraz Powiatu
Tarnogórskiego.

Od lewej: konsul honorowy Mikołaj Pluciński, wicestarosta Sebastian Nowak oraz
dyrektor Stanisław Zając.
Ordery będą prezentowane do 2030 r., natomiast plansze z odznaczeniami stanowią
już element stałej wystawy. Fot. Magdalena Zaton-Mikołajczak
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O otwarciu wystawy został powiadomiony listem wraz z fotografiami i posterem hrabia
Andreas Henckel von Donnersmarck, który odpowiedział szybko i elegancko:
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J

VII SZLACHECKI RAJD ROWEROWY

20 XI

ak pisaliśmy wcześniej, organizacja tegorocznego rajdu odbywała się w wyjątkowo
niesprzyjających warunkach ze względu na pandemię wirusa COVID-19, co zmusiło
nas do zmiany trasy. Na szczęście rajd zakończył się sukcesem.

Tegoroczny projekt koszulek rajdowych autorstwa Magdaleny Zaton-Mikołajczak
okazał się dla niektórych z nas nieco kontrowersyjny – może wyobraźnia poszybowała
za daleko? Ale dyrektor Stanisław Zając przesądził sprawę, i chyba słusznie.

Pogoda jak zwykle dopisała, choć ranek postraszył chmurami i niezbyt wysoką
temperaturą. Tym razem startowaliśmy spod
Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Za
udostepnienie tego terenu serdecznie dziękujemy
prezesowi
Stowarzyszenia
Miłośników
Ziemi
Tarnogórskiej Zbigniewowi Pawlakowi. Z powodów
kadrowych
(długotrwała
choroba
Janusza
Szwajnocha, brak ochrony) pałac w tym dniu musiał
zostać zamknięty.
Trasa przebiegała następująco: Zabytkowa Kopalnia
Srebra w Tarnowskich Górach, pałac Larischów
w Wilkowicach, pałac Baildonów w Łubiu, kościół św.
Jana Chrzciciela w Kamieńcu, kościół Wniebowzięcia
NMP oraz Urząd Gminy w Zbrosławicach. Zgodnie
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z tradycją i celem rajdu o każdym z tych obiektów słów kilka powiedział Arkadiusz
Kuzio-Podrucki. Poniżej: przy głosie prezes SMZT Zbigniew Pawlak, obok wicestarosta
Sebastian Nowak i dyrektor Stanisław Zając.

Posiłek regeneracyjny (wydawała go Basia Bereska) zasponsorowała firma RAMKS
z Tarnowskich Gór (personalnie Rafał Mikołajczyk, który wspiera nas od dobrych kilku
lat).
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Jak zwykle fachowym wsparciem służyli także: Antoni Żurek z „Ogrodu Śląskiego”
(transport), BI-MED (opieka medyczna) oraz drogówka z Komendy Powiatowej Policji
w Tarnowskich Górach. Sprzętu do wożenia było sporo, bo do nagłośnienia zabraliśmy
tym razem duży głośnik oraz inne akcesoria, co bardzo się zresztą na trasie
sprawdziło.

No to, po załatwieniu niezbędnych formalności (wypełnianie formularzy RODO na
wypadek zachorowań na koronawirusa – nie było jednak takiego przypadku, na
szczęście) – jedziemy!

W Wilkowicach, przy pałacu Larischów, na rajdowiczów czekała kawa i herbata, którą
zasponsorowali właściciele Parku Atrakcji i Rozrywki „Alele”. Zrobił się z tego
sympatyczny piknik.
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Na teren pałacu w Łubiu, gdzie obecnie mieści się Dom Pomocy Społecznej, dostać się
bardzo trudno. Mogliśmy tam jednak wjechać dzięki uprzejmości dyrektor ośrodka
pani Marty Szymik, która podjęła nas niezwykle serdecznie i przygotowała kilka
niespodzianek. Zdjęcie poniżej: Janusz Domogała.

Były to: wystawa archiwalnych zdjęć pałacu w Łubiu, koncert wykonany na klarnecie
przez jednego z podopiecznych oraz poczęstunek w formie napojów i słodyczy.
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Ostatnie dwa odcinki trasy stały pod znakiem kościołów: św. Jana Chrzciciela w
Kamieńcu oraz kościoła Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach, w którym proboszcz
tamtejszej parafii, ksiądz Marcin Gruszka, osobiście opowiadał o swojej świątyni. (Co
ciekawe – potraktował rajd jak pielgrzymkę.)

Piknik odbył się na terenie Urzędu Gminy w Zbrosławicach, gdzie na uczestników
czekał z powitaniem wójt gminy Zbrosławice Wiesław Olszewski,

bigos, koncert pieśni szantowych w wykonaniu Happy Crew z Bytomia...
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oraz losowanie nagród konkursowych, ufundowanych zarówno przez stałych
sympatyków rajdu, jak i nowych.

Dla dzieci także coś jak zwykle
było. Wszystkim za to serdecznie
dziękujemy. Po tym solidnym
odpoczynku odbył się powrót na
teren Kopalni Srebra.

Zdjęcia: Magdalena ZatonMikołajczak.
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Wszystkim instytucjom i osobom, które wsparły VII Rajd serdecznie za to dziękujemy!
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15. GORCZYCKI FESTIWAL

O

rganizacja czwartego koncertu w ramach Gorczycki Festiwalu nie była dla
Centrum przedsięwzięciem udanym, ale dotyczy to całego Festiwalu.

Program był bardzo skromny, zainteresowanie także, być może ze względu na rozszerzającą
się pandemię wirusa COVID-19. W każdym razie termin koncertu w Cekusiu musiał zostać
przełożony z 27 września na 4 października, a zachęta w formie darmowego wejścia dla
drugiego i kolejnego dziecka nie pomogła. Koncert jednakże odbył się, w obecności bardzo
niewielu – bądźmy szczerzy, wśród nich pracownicy Centrum – i to raczej dorosłych osób,
chociaż impreza pomyślana została jako muzyczne spotkanie dzieci i dorosłych z
czarodziejem Bimsalatralalalą i wróżką Ćwierćnutką, a w programie znalazły się utwory
pisane przez polskich poetów i kompozytorów.
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KOLOROWY KONTERFEKT – WERNISAŻ

16 X

W piątek 16 października 2020 r. odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej „Kolorowy
konterfekt”, zorganizowanej przez ZPAF Okręg Śląski w ramach cyklu „Świadomość kadru”.
Cykl zainaugurowała w 2019 r. ekspozycja „Świadomość ciała”.

Swoje fotografie – pojedyncze lub całe cykle – zaprezentowało w „Kolorowym
konterfekcie” czternastu twórców: Ryszard Czernow, Jakub Gadek, Krzysztof Gołuch,
Marcin Górski, Antoni Kreis, Katarzyna Łata, Arkadiusz Ławrywianiec, Beata Mendrek,
Halina Morcinek, Zbigniew Sawicz, Bolesław Stachow, Timm Stutz, Barbara SzewczykSzelka, Janusz Wojcieszak. Wśród obecnych na wernisażu znaleźli się fotograficy,
którzy mieli w Centrum wystawy Indywidualne: Krzysztof Gołuch, Antoni Kreis,
Katarzyna Łata oraz Arkadiusz Ławrywianiec.

Tematem zdjęć był portret wykonany w kolorze. – Propozycja w sam raz na tę szarą
burość za oknem – skomentowała reprezentująca Centrum (choroby zdziesiątkowały
nieco personel) Renata Głuszek. Prezesujący ZPAF Okręg Śląski Arkadiusz
Ławrywianiec wyjaśnił, że celem było skłonienie fotografików, którzy chętnie
posługują się tylko czernią i bielą, do zmierzenia się z właśnie z kolorem.
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Szersze uzasadnienie znajduje się w jego opisie wystawy, w którym czytamy m.in., że
portret to coś więcej niż – jak chce Wikipedia – zwykła podobizna. „Portret to przede
wszystkim próba zagłębienia się w drugiego człowieka, w jego nastrój, charakter, stan
emocjonalny w chwili robienia zdjęcia. Czasami tym drugim człowiekiem jesteśmy my
sami, jak w autoportrecie Janusza Wojcieszaka. Mam przekonanie, że niezależnie od
tego czy fotografujemy kogoś, czy samego siebie, zawsze większa lub mniejsza część
nas jest zawarta w przedstawianym obrazie
Postanowiłem w tej edycji
zaproponować zmierzenie się z szeroko rozumianą fotografią wizerunku, ale w
ograniczeniu do fotografii wykonanej w kolorze.”

Krzysztof Gołuch „Hotel”

W swoim wystąpieniu prezes Ławrywianiec zapowiedział już temat następnej wystawy,
tym razem będzie to dokument.

Fot. Magdalena Zaton-Mikołajczak
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SPOTKANIE PO LATACH – PRZYGOTOWANIA

P

X / XI

aździernik był miesiącem, w którym miała odbyć się inauguracja wystawy
„Spotkanie po latach”, i tak już przesunięta względem pierwotnego terminu,
wyznaczonego na czerwiec 2021 r. Niestety, wobec bogactwa materiału
fotograficznego zadanie okazało się niewykonalne.
Odpowiedzialna za opracowanie zdjęć (skany, restauracja fotografii) Magdalena
Zaton-Mikołajczak pracowała pełną parą (i w niemałym stresie).

Fot. Marek Wesołowski

Mimo to termin wernisażu wydawał się wielką niewiadomą, aczkolwiek
optymistycznie zakładaliśmy, że będzie to listopad. Trzeba było wszak zaprojektować
jeszcze i wydrukować plansze, a także przygotować katalog. Stosowna informacja na
Facebooku informowała zatem, co następuje:
Szanowni Państwo,
pewnie ciekawi Was, co dzieje się z wystawą "Spotkanie po latach", której otwarcie
planowaliśmy na październik. Niestety, termin zostaje przesunięty na połowę listopada,
ponieważ prace są w pełnym toku, choć zbliżamy się powoli już do ich końca. Materiał
fotograficzny okazał się tak bogaty, że jego opracowanie - a zdjęcia trzeba
podretuszować - zajęło więcej czasu niż się spodziewaliśmy.
Wszystkim Państwu, którzy podjęli z nami współpracę przy organizacji tego wielkiego
wydarzenia i poświęcili nam swój czas, tudzież otworzyli przed nami swoje rodzinne
archiwa, serdecznie za to dziękujemy. Oczywiście o nowym terminie wernisażu
będziemy informować Was osobiście.
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Na razie październik upływał jednak tylko pod znakiem obróbki zdjęć.

Na szczęście sporo cennych, i bardzo dobrej jakości, zdjęć z majątku nakielskich
Donnersmarcków pozyskaliśmy z Narodowego Archiwum Cyfrowego. W początkach
listopada gotowe były tylko specjalne gadżety promocyjne, przygotowane przez Anitę Kopkę:
„Pawełek”, czyli stand z Pawłem Zogelem oraz zakładka z przepisami.
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Prawie do samego końca zbierane były jeszcze informacje i biogramy. Trzeba otwarcie
powiedzieć, że współpraca Basi Bereski (pozyskiwanie informatorów, sprawy
organizacyjne oraz koncepcyjne), Renaty Głuszek (spisywanie wywiadów, pisanie
biogramów i tekstów do katalogu) oraz Arka Kuzio-Podruckiego (pozyskiwanie
materiałów i zdjęć, konsultacja historyczna, opracowanie koncepcji wystawy oraz
katalogu) nie obywała się bez spięć wynikających z różnicy zdań oraz wizji ekspozycji.
Na zdjęciach przygotowania z 2019 r.

Barbara Bereska (w środku) i Renata Głuszek w rozmowie z Andrzejem Reimerem

Arkadiusz Kuzio-Podrucki z Barbarą Bereską
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METAMORFOZY – PRZYGOTOWANIA

R

X

ównocześnie z pracami nad „Spotkaniem po latach” toczyła się intensywna
praca nad kalendarzem „Metamorfozy”, tradycyjnym dziełem fotografików
Krzysztofa Millera oraz Marka Wesołowskiego. Okazało się, że była to chyba
jedna z najtrudniejszych edycji tego stałego projektu Centrum.
Tymczasem 28 października tak oto informowaliśmy na FB o przygotowaniach, będąc
świadomymi tego, iż w obliczu kolejnej ofensywy wirusa COVID-19 jest to praktycznie
wyścig z czasem, jeżeli chodzi o organizację otwartego dla publiczności
wernisażu/promocji.
Szanowni Państwo,
pewnie wielu z Was zadaje sobie TO pytanie: co z Cekusiowym kalendarzem? Cisza
jakowaś zapadła w tym temacie, tymczasem spieszymy donieść, że kalendarz, owszem
będzie. W bieżącym roku poświęcamy go 100. rocznicy II powstania śląskiego. Na
zdjęciach-kolażach historia pojawi się w kontekście współczesnym, a więc projekt
będzie atrakcyjny wizualnie i bardzo nowoczesny. Autorami kalendarzowych kartek są,
zgodnie z ośmioletnią już tradycją - Krzysztof Miller i Marek Wesołowski. Nietypowym
dodatkiem do kalendarza będzie koneserska teka powstańcza. Promocję kalendarza i
otwarcie wystawy zaplanowaliśmy na 21 listopada i mamy wielką nadzieję, że terminu
– mimo niesprzyjających okoliczności – uda się dotrzymać.

Na zdjęciu: karta z Teki „Metamorfozy”, autor: Krzysztof Miller. Do zdjęcia pozuje
Dominik Fifer.
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Pomysłodawcami koncepcji VIII edycji projektu byli dyrektor oraz Krzysztof Miller.
Niestety, na atmosferze przygotowań kalendarza zaciążyło to, że zgodna w pierwszych
latach współpraca obydwu fotografików od dawna należała do przeszłości. Co więcej,
kształt części Markowej wymagał wielu intensywnych dyskusji. Po tych zawirowaniach
tworzenie kalendarza toczyło się już w miarę gładko.

N

ZAMKNIĘCIE CENTRUM

7 XI

iestety, sprawdziły się najgorsze obawy i rząd zdecydował o kolejnym
zamknięciu wielu instytucji publicznych, w tym oczywiście placówek kultury.
Nie pozostało nam nic innego, jak opublikować na stronie internetowej oraz
Facebooku następujący komunikat:

W związku z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dn. 4 XI 2020 r.
informujemy, że w dniach 7-29 XI Centrum jest zamknięte dla publiczności, a biuro
funkcjonuje w godz. 9.00 – 16.00 (pon-pt).
Mimo trudnej sytuacji Centrum przygotowuje się do realizacji dwóch wcześniej
zaplanowanych ważnych wydarzeń:
– 21 XI promocja kalendarza / otwarcie wystawy METAMORFOZY. Wydarzeniu
towarzyszyć będzie koncert zespołu Krzikopa (tradycyjne pieśni śląskie w nowoczesnej
aranżacji) – do obejrzenia na Facebooku ONLINE 21 XI o godz. 17.00
– XI / XII otwarcie wystawy SPOTKANIE PO LATACH – wernisaż także odbędzie się
ONLINE.
W przeciwieństwie do poprzedniego „lockdownu” nie przechodzimy jednak na pracę
zdalną – zbyt dużo jest do zrobienia! Poniżej – reklama do Gwarka.
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SPOTKANIE PO LATACH – PRZYGOTOWANIA (CIĄG
DALSZY) XI
W początkach listopada pojawiają się pierwsze plansze do korekty. Zdecydowanie
ciemny kolor tła nie wszystkim się jednak podoba.
Poniżej przykład pracy nad planszami (uwagi Renaty). Na tym etapie, w pałacu,
możliwe jeszcze jest drukowanie projektu, nanoszenie uwag i skanowanie wydruku.
Swoje korekty nanosi Arkadiusz, a Magda musi się w tym wszystkim połapać.
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ZAPRASZAMY NA „METAMORFOZY”

N

10 XI

o i oficjalnie już zapraszamy za imprezę promocyjną, niestety, tylko online.
Dyrektor Stanisław Zając długo zastanawiał się nad formułą tego wydarzenia,
w końcu, za podpowiedzią Renaty – i przy pełnej akceptacji Krzysztofa Millera,
którego nie jest łatwo zadowolić! – wybór padł na zespół Krzikopa, który ma w repertuarze
nie tylko śląskie pieśni folkowe, ale także powstańcze.
Post z Facebooka:

Zapraszamy już oficjalnie na promocję kalendarza / otwarcie wystawy METAMORFOZY, które
to wydarzenie w bieżącym roku odbędzie się tylko w formie bezpośredniej transmisji ONLINE
na naszym Facebooku. A zatem w sobotę 21 listopada o godz. 17.00 prosimy zasiąść wygodnie
przed laptopami i choć z odległości wziąć udział w tym wielkim wydarzeniu. Imprezę
uatrakcyjni fantastyczny zespół KRZIKOPA, który wykona kilka tradycyjnych piosenek śląskich w
nowoczesnych aranżacjach. Szczegółową informację o METAMORFOZACH podajemy przy
zdjęciu i na naszej stronie internetowej cekus.pl, a KRZIKOPIE poświęcamy osobny post.
O KALENDARZU
METAMORFOZY - autorstwa Krzysztofa Millera i Marka Wesołowskiego – odnoszą się do
setnej rocznicy II powstania śląskiego, a ich celem jest upamiętnienie tego wydarzenia w
sposób nowoczesny i nieszablonowy, poprzez fotografie i kolaże z motywami historycznymi i
współczesnymi. Kalendarz będzie wypełniony fotografiami Ślązaków, w tym także dzieci.
Postaci są sfotografowane na tle współczesnej architektury całego Śląska, a dodatkowo
bohaterowie „kartek z kalendarza” w jakiś symboliczny sposób, np. poprzez archiwalne
fotografie czy mundury, nawiązują do II Powstania Śląskiego.

Autor: Krzysztof Miller
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METAMORFOZY – PROMOCJA KALENDARZA / WERNISAŻ
WYSTAWY
21 XI

P

o raz pierwszy w dziejach Centrum wernisaż, w przypadku „Metamorfoz” połączony
z promocją kalendarza, odbył się bez udziału publiczności. A przecież dobrze
w pamięci mieliśmy jeszcze wydarzenie z ubiegłego roku, kiedy to – jak to
powiedział dyrektor Stanisław Zając w czasie swojego wystąpienia – sale pękały w szwach.
Aby zminimalizować uczucie pustki dyrektor poprosił oglądających transmisję o to, aby dali
znać, że są, że oglądają i że im się podoba. – Dzisiaj pozostaje mi wierzyć, że Państwo są tam,
po drugiej stronie – powiedział. Oczywiście odzew był bardzo duży i bardzo życzliwy.
Transmisja odbyła się z udziałem pani Ewy Nowicz, która tłumaczyła wypowiedzi na język
migowy (uwzględnianie potrzeb osób niedosłyszących staje się już obowiązkowym
standardem).

- Tytuł projektu od dwóch lat nosi nazwę „Metamorfozy”. To, co nam przyświeca, to próba
uchwycenia Śląska w trakcie niesamowitych przeobrażeń, jakim on uległ na przestrzeni
ostatnich lat. Tytuł ma jednak znaczenie także prorocze, bo świat zmienił się ostatnio bardzo
na naszych oczach – powiedział
dyrektor. Następnie
zaprezentował tekę oraz
podziękował instytucjom za
pomoc w zorganizowaniu VIII
edycji projektu: samorządowi
Województwa Śląskiego za
dofinansowanie kalendarza,
Stowarzyszeniu „Góry Kultury”,
firmom Serix i O&S Computer
Soft, a także drukarni Digital
Album z Mielca.
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- Tu było zawsze mnóstwo ludzi, bo ludzie spragnieni są sztuki – powiedział z kolei Krzysztof
Miller, który skoncentrował się na idei przyświecającej projektowi. – Ta sztuka i kultura tu się
zmieniają i chcemy to w jakiś sposób pokazać. Bardzo bym chciał, aby na tego typu wystawy
przychodziła młodzież, aby nauczyć się sztuki współczesnej. Sztuka musi być sztuką żywą.
Po tym wystąpieniu Krzysztof przystąpił do filmowania wydarzenia, w czym pomógł mu jego
syn Filip, dźwiękowiec.

A na scenę wkroczyła Krzikopa, aby dać znakomity koncert pieśni śląskich i powstańczych –
te ostatnie z nowej płyty zespołu „Śląskie powstaje”. Wystąpili: Katarzyna Dudziak (wokal,
bęben obręczowy), Karo Przewłoka (wokal, skrzypce, przeszkadzajki), Adam Romański
(skrzypce), Spacepierre (perkusja), Dominik Kalamarz (elektronika), Mateusz Dyszkiewicz
(akordeon zwany cyją). Dziękujemy w tym miejscu wykonawcom, którzy umożliwili ten
koncert rozumiejąc trudną finansowo sytuację instytucji kultury w czasach pandemii.
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Realizacja transmisji odbyła się bardzo profesjonalnie, co zawdzięczamy firmom Art Studio
OHO i Efekt, a o dobrą jakość dźwięku zadbał Karol Nowak.

Fot. Magdalena Zaton-Mikołajczak
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SPOTKANIE PO LATACH – WERNISAŻ

13 XII

O

twarcie wystawy „Spotkanie po latach. Sylwetki i wspomnienia o pracujących dla i
wokół nakielskich Henckel von Donnersmarcków” odbyło się z dużym opóźnieniem w
stosunku do pierwotnych planów, bo dopiero 13 grudnia 2020 r. – a miał być koniec
czerwca. Złożyło się na to wiele powodów, między innymi bardzo duża – i nieustannie
powiększająca się – liczba zdjęć do opracowania (retusze) oraz to, że tempo pracy nad nimi
nabrało intensywności tak naprawdę dopiero po wakacjach.
Końcówka przygotowań była mordercza, a termin wernisażu przesuwany aż do połowy
grudnia. Niestety, zabrakło już czasu na przygotowanie katalogu. I kolejny niechciany aspekt
tego wydarzenia: ze względu na zamknięcie instytucji kultury z powodu wirusa COVID-19
impreza miała charakter zamknięty i można w niej było uczestniczyć jedynie w roli
obserwatora relacji na Facebooku Centrum.
Wernisaż poprzedziła szeroka kampania promocyjna, której jednym z elementów były filmy
przygotowane przez Renatę Głuszek i Marka Wesołowskiego (montaż). W jednym z tych
filmów – materiał typu making of, bogato zilustrowany zdjęciami z przygotowań, znalazł się
komentarz dyrektora w formie bardzo literackiego eseju, opublikowanego także w katalogu.

Ale wróćmy do wernisażu. W otwarciu wystawy uczestniczyli:
•
•

•

dyrektor Centrum Stanisław Zając,
prezes Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga pani Ilona Kapica –
SMNŚl to główny organizator i wnioskodawca dofinansowania przez Samorząd
Województwa Śląskiego – należy w tym miejscu bardzo podziękować Stowarzyszeniu,
że podjęło się trudu złożenia wniosku o fundusze na wystawę w Urzędzie
Marszałkowskim (sporządzanie wniosku także wymagało wiele czasu i wysiłku)
pracownice Centrum: Barbara Bereska, pomysłodawczyni i koordynatorka ekspozycji,
oraz wspierająca ją swym piórem Renata Głuszek.
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Od lewej: Barbara Bereska, dyr. Stanisław Zając, prezes Ilona Kapica, Renata Głuszek
Kurator i konsultant historyczny Arkadiusz Kuzio-Podrucki wystąpił w roli oprowadzającego po
wystawie w filmie wideo, emitowanym po części oficjalnej.

„Spotkanie po latach” objęli Patronatem Honorowym Marszałek Województwa Śląskiego
Jakub Chełstowski oraz Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala. Wystawę dofinansowano ze
środków samorządu Województwa Śląskiego.
W części oficjalnej dyrektor Stanisław Zając skupił się na „formalnościach” i podziękowaniach,
przede wszystkim dla osób, które wsparły organizację „Spotkań…” udzielając informacji oraz
przynosząc zdjęcia i dokumenty. – Chciałbym podziękować – i podkreślić to szczególnie –
wszystkim rozmówcom, wszystkim tym, którzy włączyli się, którzy zdecydowali się otworzyć
przed nami i opowiedzieć te wzruszające historie. Bardzo Państwu dziękujemy! Wyraził także
głębokie ubolewanie nad brakiem możliwości osobistego spotkania się z nimi oraz z
publicznością na tym wydarzeniu.

94

Kronika Centrum Kultury Śląskiej 2020

Pani Ilona Kapica przedstawiła w punktach najważniejsze aspekty wystawy, które są jej
zdaniem następujące:
•

•

•

•

Uzupełnienie historii lokalnej dotyczącej Nakła Śląskiego i okolic. Wobec naturalnego
odchodzenia bezpośrednich świadków tych wydarzeń bądź ich potomków jest to
praktycznie ostatni już moment, aby zachować i utrwalić te historie i wspomnienia.
Potomkom bohaterów wystawy „Spotkanie po latach” daje sposobność do głębszego i
bliższego spojrzenia na historię ich przodków, a może odkrycia nieznanych wątków z
ich dziejów.
Świadomość ważnej roli, jaką odegrali przodkowie i krewni bohaterów wystawy w
tworzeniu lokalnej historii oraz kultury umocni więź mieszkańców Nakła Śląskiego
(także tych, którzy stąd wyjechali) z ich ziemią rodzinną.
„Spotkanie po latach” posłuży do zwiększenia stopnia integracji społeczności Nakła
Śląskiego poprzez wzmocnienie poczucia tożsamości. Zachodzić to może na dwóch
poziomach. Pierwszy to odbiorcy dojrzali i starsi, którzy znali uczestników wydarzeń,
drugi dotyczyć będzie osób młodych oraz dzieci.

Bardzo nam było przykro, że w otwarciu nie uczestniczyli mieszkańcy Nakła Śląskiego, a
przede wszystkim osoby, które pomogły w organizacji tej wystawy i które bardzo na jej
otwarcie czekały. Czas pokazał, że nad „Spotkaniami…” zawisło jakieś fatum.
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Wystawę promował stand prezentujący sylwetkę Paula Cogela, dinera Donnersmarcków, oraz
zakładka z dworskimi przepisami – promocję graficzną przygotowała Anita Talik-Kopka.
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Poniżej – list dyrektora do osób, które współpracowały przy wystawie

Fot. Renata Głuszek, Marek Wesołowski (zdjęcie grupowe)
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NASZA CHOINKA

P

o trudach związanych z przygotowaniem i wernisażem wystawy „Spotkanie po latach”
przyszła pora na zajęcie nieco lżejszego kalibru – zdobywanie i dekoracja choinki, która
ze względu na swoją wielkość stanęła w tym roku w sali „Dyrszki” na I piętrze. Trochę
nietypowe drzewko, ale chyba najładniejsze ze wszystkich, jakie do tej pory mieliśmy
w Cekusiu. Szkoda tylko, że ze względu na zamknięcie Centrum mogło ją podziwiać na żywo
tak niewiele osób. Na szczęście drzewko wystąpiło w filmowej kolędzie.
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P

„KOLĘDA POKOJU”

o dwóch latach przerwy ponownie realizujemy Cekusiową kolędę. O wytypowanie
melodii oraz napisanie słów została poproszona Renata Głuszek. Na specjalne życzenie
dyrektora miały one wnosić element pokoju, ponieważ końcówka roku była w Polsce
dość burzliwa, m.in. ze względu na drugi atak pandemii COVID-19.
Wybór padł na „Hej w dzień narodzenia Syna jedynego”, a słowa brzmią następująco:

Kolęda pokoju
Hej w dzień narodzenia Syna jedynego
Usłysz głos życzenia
Z serca płynącego
Złość i gniew schowajmy, dłoń sobie podajmy
Hej kolęda kolęda!

A choć czasem trudno
Nam zrozumieć siebie
Nie musimy bić się
Smucić Pana w Niebie
Hej kolęda kolęda!

A gdy już przeminie Boże Narodzenie
Mottem niechaj będzie
Świąteczne życzenie
Niech w codziennym znoju
Świeci znak pokoju
Hej kolęda kolęda!

Niechaj to śpiewanie
Nasze Cekusiowe
Radość wam przyniesie
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I światełko nowe
Hej kolęda kolęda!

W bieżącym roku realizacja wideoklipu została powierzona Krzysztofowi Millerowi, a wcześniej
nagraliśmy utwór w Art Studio OHO Adama Pyrka, który uprzejmie się nie śmiał w czasie
naszych solowych popisów (każdy nagrywał głos osobno w kabinie).

Najpierw jednak potrenowaliśmy wspólnie pod nadzorem pani Małgorzaty Zachnik z PMDK
"Jordan", która wybrała fantastyczny podkład muzyczny. Było wesoło…
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ale panował także nastrój głębokiego skupienia, a nawet lekkiego zdenerwowania. Czekając
na swoją kolej czuliśmy się… jak u dentysty!

W nagraniu wokalu udział wzięli (na zdjęciu poniżej od prawej): dyrektor Stanisław Zając,
Celina Bąk, Basia Bereska, Arek Kuzio-Podrucki, Kasia Szymik, Renata Głuszek, Andrzej Widera,
Katarzyna Moron, Robert Piontek (niewidoczny) oraz Adam Pyrek (drugi z lewej) i Małgorzata
Zachnik (siedzi).
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A potem w obroty wziął nas Krzysztof Miller… i wyszło z tego bardzo fajne nagranie!
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CEKUSIOWA WIGILIA

21 XII

Z

e względu na koronawirusa nasza tradycyjna Wigilia odbyła się tylko w gronie
pracowników Centrum, wśród których zabrakło przebywającego od września na
zwolnieniu lekarskim Janusza Szwajnocha. Tym razem domowe produkty zastąpił
catering. Miłym akcentem spotkania była wizyty Emilki Piontkówny, córeczki Roberta.

Od lewej: Renata Głuszek, Piotr Susek, Andrzej Widera, Katarzyna Moron, Robert Piontek,
Jakub Dobrek, dyr. Stanisław Zając, Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Magdalena Zaton, Celina Bąk,
Barbara Bereska, Katarzyna Szymik
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PODSUMOWANIE ROKU

T

o był niezwykle ciężki rok, naznaczony dwoma okresami zamknięcia instytucji kultury
z powodu pandemii koronawirusa (marzec – maj oraz listopad-grudzień). W takich
warunkach niezwykle trudno jest realizować założone cele programowe, ale mimo to
udało nam się te najważniejsze zorganizować.
Część z nich, niestety, bez udziału publiczności. Ostatnią wielką wiosenną imprezą
z uczestnictwem gości, przed pierwszym „lockdownem”, był „Tłusty czwartek z bluesem”
z przyjętym niezwykle entuzjastycznie koncertem znakomitej bluesmenki Magdy Piskorczyk i jej
akompaniatorów. W okresie przed kolejnym zamknięciem instytucji kultury działo się całkiem
sporo: w ramach „Wiosennych ASPiracji” zaprezentowaliśmy wystawę Jacka Rykały „Czarne
słońce”, ze spektaklem teatralnym jego autorstwa w czasie wernisażu, odbył się, choć
przekładany, wernisaż z okazji 50-lecia pracy twórczej Adama Jacka Kozaka, dwie wystawy
oraz wernisaże fotograficzne. Udało się zorganizować – długo stojący pod dużym znakiem
zapytania (restrykcje anty-COVID-owe) – rajd rowerowy, a także odsłonięcie wystawy
z orderami hrabiów Henckel von Donnersmarck „Chwała rodu von Donnersmarck” – to
w ramach „Szlacheckiego weekendu”. Ale dwa kolejne wielkie wydarzenia – promocja
wystawy i kalendarza „Metamorfozy” oraz wielka autorska wystawa „Spotkanie po latach” –
miały swoje premiery tylko w wersji internetowej.
Miesiące „przestoju” pod względem gospodarczym wykorzystaliśmy na odświeżenie
niektórych wnętrz Centrum i odnowienie ławek w parku. Pracowaliśmy oczywiście także
zdalnie, w tym nad koncepcją urozmaicenia naszej oferty programowej. Efektem tego jest
cykliczny projekt „e-Pałac”: prezentowane na Facebooku wideoklipy o różnym charakterze: eHistoria – opowieści historyczne Arkadiusza Kuzio-Podruckiego, e-Tony – prezentacja
wideoklipów muzycznych realizowanych specjalnie dla Centrum, a także e-Wystawy czy eWernisaż. Gościom wyświetlamy film e-Zwiedzanie. Ponadto Centrum wzbogaciło się
o dodatkowy sprzęt nagłaśniający, nagrywający, komputer do obróbki graficznej. W grudniu,
po dwóch latach przerwy, nagraliśmy kolejną, bardzo profesjonalną Cekusiową kolędę (dźwięk
był rejestrowany w Art Studio OHO, a film kręcił Krzysztof Miller).
Pod względem personalnym sytuacja także była trudna ze względu na długotrwałą chorobę
Janusza Szwajnocha, od połowy września przebywającego na zwolnieniu lekarskim. W związku
z powyższym do pracy powróciła Kasia Szymik, która zakończyła staż w Centrum 31 stycznia.
Tuż przed Wigilią wniosek o rozwiązanie stosunku pracy złożyła Renata Głuszek ze względu na
osiągnięcie w styczniu 2021 r. wieku emerytalnego. Dyrektor zdecydował się jednak
kontynuować współpracę, ale już nie w ramach pełnego etatu. Obowiązek prowadzenia
sekretariatu ma przejąć nowa pracownica.

Kronikę prowadziła Renata Głuszek
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