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Szanowni Państwo
Świat znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej przez pandemię koronawirusa. Z dnia 

na dzień zaczęliśmy funkcjonować w rzeczywistości naznaczonej ograniczeniami; w rzeczywistości, 

która jeszcze niedawno była poza zasięgiem naszej wyobraźni. 

Priorytetem jest dziś dbałość o zdrowie i życie. Dlatego zostały podjęte decyzje o czasowym 

zamknięciu placówek i instytucji kultury, a także o odwołaniu bądź przeniesieniu na późniejszy 

termin szeregu zaplanowanych wydarzeń kulturalnych gromadzących szeroką publiczność. 

Dotyczy to takich przedsięwzięć jak Chorzowski Festiwal Nauki i Chorzów Vinyl Festival, a także 

plenerowych punktów tegorocznego Święta Miasta – multiperiodalnej imprezy rekonstrukcyjnej 

na terenie Muzeum „Górnośląski Park Etnografi czny” w Chorzowie i Festiwalu Legend Rocka pod 

szybem „Prezydent”. 

Decyzją Prezydenta Chorzowa obchody Święta Miasta zostały w tym roku odwołane, a środki zabez-

pieczone na ten cel w miejskim budżecie zostaną skierowane na obszary związane ze zdrowiem oraz 

minimalizowaniem skutków epidemii koronawirusa. W decyzji o odwołaniu wydarzeń plenerowych klu-

czowe jest działanie na rzecz minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa wśród chorzowian. 

Wiemy przy tym, że miasto nie może funkcjonować bez kultury. Dopóki nie będzie możliwy 

powrót do zwykłej codzienności placówek kulturalnych, starają się one działać na ile to możliwe. 

Nie zawieszają swej aktywności, by życie kulturalne nie zamarło i nie została zerwana nić kontaktu 

z publicznością, uczestnikami zajęć, warsztatów, czytelnikami… Podejmowanych jest wiele przedsię-

wzięć zapewniających bieżący kontakt z kulturą w sieci. Widownia projekcji proponowanych przez 

Chorzowskie Centrum Kultury i Miejski Dom Kultury „Batory” oraz zainteresowanie internetowymi 

inicjatywami Teatru Rozrywki, Muzeum w Chorzowie, Galerii Sztuki Muzycznej i Obrazu czy Gruby 

Bluesa pokazuje, że propozycje te odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne. 

Wiesław Ciężkowski,
I Zastępca Prezydenta Miasta



Zawsze dajemy z siebie wszystko
Tomasz Owczarek, współreżyser spektakli, czuwający nad przygotowaniem aktorskim zespołu opowiada o pracy nad najnowszą premierą i codzienności Teatru „STEP” Tomasza Micha.

. Koronawirus pokrzyżował wiele planów, 

również tych dotyczących wydarzeń kultu-

ralnych. Obwarowania i utrudnienia zwią-

zane ze stanem epidemii w Polsce zastały 

Teatr „STEP” Tomasza Micha w toku przy-

gotowywań kolejnej premiery. Na jakim 

etapie były prace? Kiedy zobaczymy wido-

wisko i co to tym razem będzie?

- Informacja o epidemii koronowirusa zasko-

czyła nas wszystkich, trzeba było szybko oce-

Tomasz Mich i Tomasz Owczarek
w kostiumach z musicalu „Jak nie my, to kto?”
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Zawsze dajemy z siebie wszystko

nić sytuację i podjąć decyzje odnośnie naszych 

dalszych działań edukacyjnych i zaplanowa-

nych wydarzeń kulturalnych. Część spektakli 

została odwołana, inne przeniesione na póź-

niejszy termin. Ponieważ sytuacja jest dyna-

miczna i trudno zaplanować, co będziemy 

robić jutro, nie mówiąc już o planach długo-

terminowych, podjęliśmy decyzję o przenie-

sieniu premiery na wrzesień. Jesteśmy już na 

półmetku pracy nad spektaklem „Korpo”, ale 

musimy zawiesić próby do czasu opanowania 

epidemii. Mimo trudnej sytuacji utrzymujemy 

stały kontakt z naszymi widzami i wrzucamy 

systematycznie fragmenty musicali na nasze-

go Facebooka. Jeśli zaś chodzi o „Korpo”, bę-

dzie to  kolejny musical Teatru „STEP” Toma-

sza Micha. Tym razem klimat przedstawienia 

„Hotel Czarna Magnolia”

będzie bardziej mroczny niż zwykle. Poznamy 

najciemniejsze zakamarki ludzkiej duszy. Akcja 

rozgrywa się w prężnie działającej korporacji. 

Każdy pracownik ma swoje zadania, zakres od-

powiedzialności i pozycję w hierarchii. Zdrowy 

rozsądek i  empatia zostały zastąpione przez 

procedury. Pod pięknie brzmiącymi hasłami 

czają się niebezpieczne namiętności. Do kor-

poracji na rozmowę kwalifi kacyjną przychodzi 

Nowy. Od drzwi słyszymy dialog, który pro-

wadzi sam ze sobą: „Kim jesteś? Jestem zwy-

cięzcą. Kim? Zwycięzcą. Kim jesteś? Jestem 

zwycięzcą!”. Czy uda mu się odnaleźć w nowej 

pracy i pozostać wiernym swoim wartościom? 

„Korpo” opowiada o czasach dzikiego kapitali-

zmu i ludzkiej chciwości. Równolegle do korpo 

istnieje inny, mroczny świat. Postaci z krainy 
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cieni wystawiają na próbę naszych bohaterów. 

Ilu z nich ulegnie pokusom? Dowiemy się we 

wrześniu. 

- Jaka jest wasza recepta na sukces - po-

przednie premiery zbierały świetne recen-

zje a przede wszystkim spotykają się z en-

tuzjastycznym odbiorem publiczności. Jak 

to się robi?

- Główną receptą na sukces jest to, że na-

szym celem nie jest sukces. Skupiamy się na 

historiach, o których chcemy opowiedzieć. 

Tworzymy autorskie teksty i spektakle. Nasza 

praca jest naszą pasją, a to przyciąga coraz 

więcej osób, które chcą z nami współpraco-

wać. Pierwszy etap przygotowań to długie 

rozmowy, które odbywamy razem z Toma-

szem Michem, trwające nawet do czwartej 

„Poprawiny”

nad ranem. Wymyślamy wtedy ideę spekta-

klu, zarys historii, motywy, konkretne posta-

ci, fragmenty dialogów, punkty zwrotne, za-

pisujemy także nasze obserwacje dotyczące 

danego tematu. Jesteśmy w ciągłym kontak-

cie z Aliną Moś-Kerger, która, opierając się na 

poczynionych ustaleniach, pisze dla nas sce-

nariusz. Następnie organizujemy przesłucha-

nia do nowego projektu. Dobieramy role i za-

czynamy pracę. Każda grupa pracuje osobno, 

Tomek Mich z tancerzami, Ola Konior z woka-

listami, ja z aktorami. Potem łączymy wszyst-

ko razem. Równolegle powstaje projekt 

kostiumów i scenografi i. Każdy z etapów to 

kilkadziesiąt, a nawet kilkaset godzin pracy 

wielu ludzi. Publiczność przychodzi na nasze 

spektakle, bo wie, że zawsze dajemy z siebie 

wszystko. Jest między nami „chemia”.
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- Jak wygląda codzienność zespołu w „zwy-

kłych” warunkach?

-  Spotykamy się głównie w piątki i soboty. 

Cała nasza społeczność to ponad 200 osób. 

Mamy kilkanaście grup tanecznych, aktor-

skich i wokalnych. Z jednej strony zajmujemy 

się edukacją, a z drugiej tworzymy musicale 

i spektakle muzyczne. Musimy także odby-

wać próby wznowieniowe, żeby utrzymać 

stabilny poziom pozostałych przedstawień, 

które mamy w repertuarze. Na tydzień przed 

premierą dosłownie zamykamy się w Cho-

rzowskim Centrum Kultury. Wtedy jest czas 

na połączenie wszystkich elementów: tańca, 

aktorstwa, wokalu, scenografii, rekwizytów, 

światła. Widzowie zawsze mają okazję zo-

baczyć efekt końcowy, a za tym wszystkim 

kryje się ogrom poświęcenia i zaangażowa-

nia setek ludzi. Pomyślmy chwilę tylko o ko-

stiumach. W każdym spektaklu jest około 

15 kawałków muzycznych, w każdym tańczy 

kilkadziesiąt osób. Do tego trzeba ubrać ak-

torów i wokalistów. Wszystko musi wyglądać 

zjawiskowo jak przystało na musical. Każdy 

kostium musi być zamówiony w odpowied-

nim rozmiarze lub uszyty na miarę. Kilkaset 

kostiumów trzeba gdzieś przechowywać, 

zbierać je, wydawać, odświeżać. A to tylko 

jeden musical. My mamy obecnie w repertu-

arze 8 spektakli. Konieczne jest strategiczne 

myślenie, precyzja i odpowiedzialność. Każda 

z ponad dwustu osób ma swoje zadania i  je-

steśmy im wdzięczni, że z takim zaangażo-

waniem i oddaniem podchodzą do powierzo-

nych im obowiązków.

- Jak opanować różne temperamenty i ży-

wioł wielu osób na scenie - po wielu reali-

zacjach podchodzicie do tego rutynowo? 

Każdy zna swoje miejsce w tej machinie?

- Myślę, że istotne jest to, jak podchodzimy 

do procesu twórczego. Staramy się odkryć 

w ludziach to, w czym są dobrzy, ich natural-

ne zainteresowania i talenty. Jedni są lepsi 

w tańcu, aktorstwie, śpiewie, inni potrafią 

prowadzić stronę Facebooka, zaprojektować 

scenografię czy kostiumy albo napisać dla 

nas aranże muzyczne. Jednocześnie dbamy 

o ciągły rozwój uczestników naszych zajęć. 

Z każdą nową premierą jesteśmy coraz bar-

dziej „dotarci” i rozumiemy się bez słów. 

W każdym zespole musi być ktoś, kto bierze 

na siebie największą odpowiedzialność i ma 

decydujące zdanie. Musi czuwać nad tym, 

żeby wszystkie elementy pasowały do siebie 

i były spójne z całą wizją. U nas jest to Tomasz 

Mich, osoba, bez której ten zespół by zwy-

czajnie nie istniał.

Rozmawiał: Krzysztof Knas



Miejska galeria, w której trzeba dostawiać krzesełka

Al Pacino rozsiada się w swoim skórzanym 

fotelu. Z obrazu wręcz bije woń luksusowe-

go pomieszczenia. Skąpy kadr. Mało światła. 

W tle biblioteczka. A na niej gustowny Phase 

Linear z 1972 roku. Metalowa, solidna obudo-

wa z precyzyjnie zaprojektowanymi przełącz-

nikami i potencjometrami. To kadr z trzeciej 

Galeria Sztuki Muzycznej i Obrazu to jedyne tego typu miejsce w Europie. Miasto, dzięki zaanga-
żowaniu Łukasza Glińskiego i Mirosława Sobczaka, nietuzinkowych pasjonatów, w przestrzeni 
galerii organizuje wydarzenia związane z historią branży muzycznej, analogowego sprzętu 
audio, spotkania autorskie, minikoncerty i premiery płyt. Nawet w obliczu epidemii nadal 
planowane są transmisje na żywo, zdalne audycje i kojące, sentymentalne podróże w czasy 
analogowego sprzętu, który wciąż brzmi ciepło jak szept uroczej damy.

części „Ojca Chrzestnego”. A sprzęt to najwyż-

szej jakości przedwzmacniacz. Taki sam stoi na 

półce w Pavilonie A na chorzowskim Rynku, 

czyli Galerii Sztuki Muzycznej i Obrazu.

– Brzmi pięknie. Naturalnie. Ciepło. Analogowo. 

Oddaje istotę muzyki z tamtych i nie tylko z tam-

tych lat. Zbudowany z aluminium i szkła. Nie nu-
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Miejska galeria, w której trzeba dostawiać krzesełka

dzi się wizualnie. Dziesiątki lat na półkach i wy-

gląda nadal wspaniale – opowiada z zachwytem 

Łukasz Gliński, który wspólnie z Mirosławem 

Sobczakiem jest gospodarzem galerii.

Obaj o tym egzemplarzu potrafi ą opowiadać 

godzinami. Jak gra, skąd pochodzi i dlaczego 

brzmi lepiej niż dzisiejsze cyfrowe audio z ma-

sowej produkcji. A obok Phase Lineara jeszcze 

niemal dwieście innych odrestaurowanych urzą-

dzeń. Są kolumny, wzmacniacze, amplitunery, 

tunery radiowe, radia lampowe, gramofony, 

magnetofony szpulowe i kasetowe, ośmiotraki, 

telewizory lampowe i tranzystorowe, a nawet 

unikatowe odtwarzacze kompaktowe. 

I o każdym egzemplarzu można snuć godzin-

ne opowieści. Bo zrobione z duszą. Bo ana-

logowe. Bo zaprojektowane z niezwykłą sta-

rannością. A przede wszystkim warte uwagi, 

bo gospodarze poświęcają im mnóstwo cza-

su i energii. 

– Galeria jest dla mnie całym życiem. Żyjemy 

tylko tym przez dwadzieścia cztery godziny 

na dobę. I wciąż mamy nowe pomysły. Naj-

ważniejsze, że ludzie chcą przychodzić i od-

wiedzać to miejsce. Wracają i wypełniają salę 

po brzegi na kolejnych audycjach. A my tylko 

dostawiamy krzesełka – mówi M. Sobczak.

Każde urządzenie jest w pełni sprawne i per-

fekcyjnie odrestaurowane. Mirek ma szcze-

gólną słabość do lampowych sprzętów. Naj-

pierw z modelarską precyzją poleruje każdą 

gałkę, każdy najmniejszy detal, by odtworzyć 

stan urządzenia, jakby wyszło z fabryki. Po-

tem na audycjach uwielbia z nich puszczać 

muzykę klasyczną. Widzowie przekonują się, 

że rzeczywiście brzmi to po stokroć lepiej niż 

to, do czego przyzwyczaiły się ich uszy. 

- Na przykład ten Tandberg Huldra z pięćdzie-

siątego dziewiątego – demonstruje gładząc 

go delikatnym muśnięciem dłoni. – Fanta-

styczny egzemplarz. Aby go odrestaurować, 

rozebrałem go na najdrobniejsze kawałeczki. 

W środku wielka skrzynia, w której są dwa 

szerokopasmowe głośniki fi rmy Goodmans. 

Nie są przykręcone. Zamontowano je na sprę-

żynujących metalowych kształtownikach. Po 

Łukasz Gliński i Mirosław Sobczak
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to, by nie wprowadzały w wibracje obudowy 

radia. Musiałem precyzyjnie odtworzyć ten 

delikatny mechanizm – relacjonuje. Żeby 

udowodnić, że było warto, uruchamia go 

z ulubionym fragmentem muzyki Vivaldiego.

- Nasza współpraca zaczęła się równo od 

pierwszej edycji Vinyl Festiwalu. Widząc, że 

mocno stawiamy na ten rodzaj działalności, 

chłopaki zdecydowali przenieść się do Chorzo-

wa. Najpierw prowadzili sklep na ul. Wolności, 

potem to się rozwinęło w kierunku galerii. 

Zbiór, który częściowo został zakupiony przez 

miasto, to unikatowa rzecz w skali światowej. 

A galeria jest coraz mocniejszym punktem na 

kulturalnej mapie Chorzowa i Śląska – zauwa-

ża Rafał Zaremba, dyrektor Wydziału Kultury, 

Sportu i Turystyki Urzędu Miasta.

Szef wydziału kultury podkreśla, że działal-

ność galerii nie sprowadza się jedynie do eks-

pozycji płyt i sprzętu. – Przyjeżdżają tu ludzie 

z całej Polski. Wracają, bo czują, że galeria 

prowadzona jest z dużym zaangażowaniem. 

To ma ogromny potencjał – przyznaje. 

O działalności galerii wie coraz więcej arty-

stów ze świata muzyki i sztuki. Przekonują się, 

gdy odwiedzają Pavilon A. Do tej pory twórcy 

galerii podjęli współpracę z satyrykiem Artu-

rem Andrusem, znaną na świecie wokalistką 

jazzową Agą Zaryan i jej zespołem, pianistką 

jazzową uhonorowaną Fryderykiem Agą Der-

lak, najlepszym aktorem teatralnym w Polsce 
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sezonu 2017/2018 Dariuszem Chojnackim, 

perkusistą Piotrem Budniakiem - twórcą naj-

lepszej płyty jazzowej w roku 2016, pianistą 

jazzowym z europejskiej czołówki Piotrem 

Wyleżołem, świetnym perkusistą i właścicie-

lem unikatowej wytwórni płytowej AC Re-

cords - Adamem Czerwińskim. 

Realizowano w galerii wernisaż międzynaro-

dowego konkursu jazzowego razem z artyst-

ką Kają Renkas i warszawską fundacją popu-

laryzacji jazzu - wydawcą gazety JazzPress 

i radia JazzFM. Realizowany był również cykl 

wywiadów z muzykami, oraz spotkania z bio-

grafiami wielkich postaci muzyki z udziałem 

profesjonalnych aktorów. Nagrywano także 

w galerii świetną wideosesję dla jednego 

z najciekawszych saksofonistów węgierskich 

Daniela Vargi, jego zespołu Eastern European 

Quartet. W grudniu 2019 odbył się w galerii 

koncert kwartetu Piotra Wyleżoła z udziałem 

wschodzącej gwiazdy saksofonu jazzowego 

na świecie Dayny Stephensa oraz młodego 

21-letniego niesamowitego perkusisty Davi-

da Hodka, który mimo młodego wieku grał 

z samym Quincy Jonesem. 

Galeria to nie tylko muzyka jazzowa. – W lu-

tym tego roku koncertował u nas charyzma-

tyczny artysta rockowy młodego pokolenia 

Bartosz Księżyk, znany jako K-Essence, pół-

finalista Mam Talent 2019, walczący obec-

nie o finał PolAndRock festiwalu, a ostatnio 

jeden z najlepszych producentów klipów 

w  Polsce – Aleksander Kozłowski właściciel 

studia „Przedmarańcza” realizował w galerii 

klip video Piotra Gutka Gutkowskiego, bar-

dzo znanego w Polsce wokalisty z obszaru 

reagge i hip-hop – mówi Ł. Gliński. 

Nowa rzeczywistość, w której znalazł się 

świat w czasie epidemii, nie podcina go-

spodarzom galerii skrzydeł. Obecnie trwa 

przebudowa wnętrza. Dodawane są nowe 

artefakty. Powstaje całoroczne biuro Vinyl 

Festiwalu. Stanął też ładny regał na płyty wi-

nylowe, a na nim piękny magnetofon szpulo-

wy AKAI z 1969 roku.

- Niezwykły zbiór sprzętu, wiedza i pasja 

gospodarzy pozwalają sądzić, że warto pro-

wadzić to miejsce również w tak trudnym 

okresie. By zadbać o zdrowie, ważna jest też 

strona duchowa i wszystko, co w tym czasie 

kultura może dać – przyznaje R. Zaremba.

Galeria Sztuki Muzycznej i Obrazu zaprasza 

na serię spotkań w formie transmisji na żywo. 

– Wychodzimy naprzeciw naszym stałym go-

ściom, którym brakuje obecnie spotkania 

twarzą w twarz. Chcemy im dać namiastkę tej 

atmosfery, którą wspólnie z gośćmi tworzymy 

w naszej siedzibie – podkreśla M. Sobczak. 

Wszystkie planowane transmisje na żywo 

można znaleźć na stronie Galerii Sztuki Mu-

zycznej i Obrazu w serwisie Facebook.

Tekst i zdjęcia: Paweł Mikołajczyk
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- Pomyśleliśmy, że skoro wy nie możecie przyjść 

do nas, to my, jeśli nas zaprosicie, przyjdziemy 

do was do domu. Mamy dla was pewną pro-

pozycję: mamy fragmenty naszych spektakli, 

mamy specjalnie dla was przygotowane czy-

tania i piosenki. Chcemy być obecni w waszym 

życiu. Bardzo za wami tęsknimy. Wierzymy, że 

szybko się będziemy mogli spotkać, a na razie 

przyłączamy się do apelu „Zostańcie w domu”. 

Zostańcie w domu! Teatr jest bardzo ważny, ale 

najważniejsze jest wasze zdrowie, wasze bez-

pieczeństwo i wasze życie. Jesteśmy tutaj, cze-

kamy na was. Zaproście nas do siebie do domu. 

Bardzo chętnie przyjdziemy, będziemy z wami 

na ekranach waszych telefonów, na ekranach 

waszych komputerów – dodała. W ten sposób 

zapowiedziała projekt pod hasłem #rozrywka-

dośniadania, w ramach którego na Facebooku 

Teatru Rozrywki pojawiają się nagrania wygrze-

bane z archiwum lub zrealizowane specjalnie 

w związku z tą inicjatywą. Można m.in. zobaczyć 

- Musieliśmy się na chwilę zatrzymać. W teatrze jest teraz bardzo cicho. Tak cicho nie było tu chyba 
jeszcze nigdy, ale to nie znaczy, że nas nie ma. Bardzo za wami tęsknimy, bardzo chcielibyśmy się już 
z wami spotkać, ale jak wiecie, na razie to jest niemożliwe – mówi Aleksandra Gajewska, dyrektor 
Teatru Rozrywki, w krótkim filmiku udostępnionym na facebookowym profilu chorzowskiej sceny. 

#ROZRYWKADOŚNIADANIA

fragmenty spektaklu „Osobowość Zaburzona”, 

a  także posłuchać wybranych piosenek z ubie-

głorocznego koncertu sylwestrowego „Rozryw-

ka kocha kino” i recitalu Kamila Franczaka.

 

Świetną wiadomością jest to, że wierna publicz-

ność nie opuszcza swojego ukochanego Teatru 

w kłopocie. Z kasy „Rozrywki” płyną informacje 

o wielu widzach, którzy rezygnują z egzekwowa-

nia zwrotu wpłaty za zakupione wcześniej bilety 

na spektakle odwołane w związku z sytuacją epi-

demiologiczną w kraju. Zamierzają oni skorzystać 

z wejściówek, gdy Teatr znowu będzie mógł otwo-

rzyć swoje drzwi dla publiczności. Na 3  kwietnia 

planowana była premiera musicalu „Zakonnica 

w  przebraniu”, jednak działalność Teatru została 

zawieszona do odwołania, a nowa data premiery 

nie została jeszcze wyznaczona. Niewątpliwie ko-

nieczne będą także inne zmiany w bieżącym re-

pertuarze w kolejnych miesiącach. Na ostateczne 

decyzje w tym zakresie trzeba poczekać. 



STRONA 13

{SZTUKA}

Podczas obrad w dniach 4 - 12 marca 2020 roku, jury 
konkursu (w składzie: dr Krzysztof Cichoń, historyk 
sztuki, Uniwersytet Łódzki, prof. Antoni Cygan, arty-
sta plastyk, Rektor ASP Katowice, dr Dorota Łagodz-
ka, historyk sztuki, Uniwersytet Warszawski, niezla-
-sztuka.blogspot.com, Maciej Mazurek, krytyk sztuki, 
publicysta, Prezes Radia Poznań, Piotr Naliwajko, ar-
tysta plastyk, Aleksandra Rej, artysta plastyk, kierow-
nik Miejskiej Galerii Sztuki „MM” w Chorzowie, kura-
tor konkursu) zakwalifikowało do drugiego etapu 
artystycznej rywalizacji 75 obrazów 65 autorów. 
Reprodukcje wszystkich prac dostępne są na 
stronie internetowej Miejskiej Galerii Sztuki 
„MM”: www.galeriamm.eu w zakładce konkursu. 
Można tam obejrzeć wszystkie zgłoszone obrazy. 
- W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epi-
demii informuję, że jesteśmy zmuszeni do zmia-
ny harmonogramu działalności wystawienniczej 
Miejskiej Galerii Sztuki „MM” oraz zmian termi-
nów dotyczących V Triennale Malarstwa ANI-
MALIS 2020. Jeżeli zaistnieje taka konieczność 
zmieni się też termin wystawy pokonkursowej 
– mówi Aleksandra Rej. - Staramy się dosto-
sowywać do zaistniałej sytuacji i podejmować 
decyzje jak najbardziej korzystne dla uczestni-
ków konkursu, jurorów, autorów planowanych 
wystaw oraz odbiorców sztuki. Prosimy śledzić 

Kolejny etap Animalis 2020
Na tegoroczną – piątą – edycję Trennale Malarstwa Animalis wpłynęło 401 obrazów nadesła-
nych przez 179 autorów. W ogólnopolskim konkursie na obraz o tematyce zwierzęcej profesjo-
nalni artyści plastycy rywalizują o Nagrodę Grand Prix w wysokości 10.000 złotych. Laureat II 
nagrody otrzyma 5.000 zł, na laureata III nagrody czeka 2.500 zł. Organizatorami konkursu, 
którego celem jest kultywowanie tradycyjnego malarstwa za pomocą najwcześniejszego tema-
tu jaki pojawił się w tej towarzyszącej człowiekowi od początku jego istnienia technice, są Miej-
ska Galeria Sztuki „MM” i Chorzowskie Centrum Kultury. Inicjatywę wspiera Miasto Chorzów.

naszą stronę internetową oraz profile społecz-
nościowe na Facebooku i Instagramie – dodaje. 
Patronat Honorowy nad V Triennale Malarstwa 
Animalis 2020 sprawują Wojewoda Śląski oraz 
Prezydent Miasta Chorzów.

Agnieszka Nienartowicz „Polowanie na jednorożca”
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ANIMALIS
uczestnicy II etapu (kolejność alfabetyczna)

1. ADAMIEC Dorota „Karnawał w kurniku”
2. ANDRUCHOWICZ Anna „Non omnis moriar”
3. ANDRUCHOWICZ Anna „Opuszczona”
4. BANDZAREWICZ Iwona „Ptaki”
5. BECELA Jerzy „Nagonka”
6. CHLEBICKA Bożena „Mural ZOO Chorzów”
7. CHLEBICKA Bożena „Mural bee happy Chorzów”
8. CHODNIK Tomasz „Tree Dear”
9. CICHOŃ Maria „Dominacja czerwieni”
10. CIEŚLIK Malwina „Na śniegu 2”
11. CYGAN Michał „Miejsce, w którym umierają psy”
12. DĄBROWSKA-DOROŻYŃSKA Paulina „Płaszczka”
13. DESPERAK Piotr „Pies z cyklu Pompeje”
14. DESPERAK Piotr „z cyklu Ryby”
15. DOBRZYNIECKI Jerzy „Miau”
16. DUDEK-WASZUTA Blanka „Ukryte”
17. FRYDKO Joanna „Czerwone ryby”
18. GALSTYAN Arman „bez tytułu (1)”
19. GAWROŃSKI Karol „Żubr”
20. GILLERT Adam „Ciągłość (de)konstrukcji (Mrówki)”
21. GORZELEWSKA-NAMIOTA Małgorzata „Kolekcja”
22. GULA Zbigniew „Filozof”
23. HAPEK-REJMER Ewa „Stworzenie”
24. HONTAR Antonina „Wiewiórkowy las”
25. HONTAR Antonina „Soprano”
26. IWAN Bartosz „Żądza”
27. JADCZAK-WODZINOWSKA Joanna 

„Mechaniczne jaszczurki”
28. JAMRÓG Marta 

„Bardzo Ciężki Żywot Krakowskich Koni”
29. JAWORSKA-KOWALSKA Edyta „Smacznego”
30. KANIEWSKI Piotr „Pies”
31. KIECA Barbara „Hubert”
32. KIECA Barbara „Jackalope”
33. KIELAK Zbigniew „Altari”
34. KILAN-BOROWSKA Monika „Dzik jest dziki... (2)”
35. KITA Izabela „Dzikość serca”
36. KLIMAS Paulina „Radioactive”
37. KOBIŃSKA Anda Aneta „5 z tyłu”
38. KOKOTT Tomasz „Cisza”
39. KOPEĆ Krzysztof „Być jak kameleon”
40. KOPEĆ Krzysztof „Klucze ptaków”

41. KOPYTIUK Magdalena „Bogini wskrzeszenia”
42. KOŹLIK Marcel „Łobroz weselny ptokorzy”
43. KULCZYCKA Aleksandra „Masza/Bo przecież będę”
44. LAMPE Anna „Do boju”
45. LITECKA Liwia „Przyjaciele”
46. LUDWIG Ewa „Głosu nie mają 1”
47. ŁAPKA Agnieszka „bez tytułu”
48. ŁAPKA Agnieszka „bez tytułu”
49. MIGAS Magdalena „Psy”
50. MIZERA Małgorzata „Niebieski dzień”
51. MOLENDA Adam „Antymateria - Ulica”
52. NAMIOTKO Łukasz 

„Całun 04 (z cyklu „Horyzont zdarzeń”)”
53. NAMIOTKO Łukasz 

„Dywanik 03 (z cyklu „Dywaniki”)”
54. NIENARTOWICZ Agnieszka 

„Polowanie na jednorożca”
55. NOWAK Krzysztof „Chapulin”
56. PASIECZNY Jacek „Entomologia dróg Polski - 

Toddler Poloniae”
57. PIETREK Damian „Kotek”
58. POPCZYK Barbara „NOC”
59. RUŁKA Andrzej „Twój wzrok nie opuszcza mnie 

na moment”
60. RUS Tadeusz „Zjedzone (z cyklu „Stół”)”
61. SKIBA Zofia „Zmysły”
62. SROCZYŃSKA-GUDAJCZYK Marzena 

„Lekcja zoologii”
63. SROCZYŃSKA-GUDAJCZYK Marzena 

„Słojowe ptaki”
64. SROCZYŃSKA-GUDAJCZYK Marzena 

„Teatr iluzji dla moich kotów”
65. STUCKE Neli „W zbożu”
66. SULEJ Michał „Obraz (2)”
67. SZCZĘŚNIAK Magdalena „Czaszka 1”
68. SZCZĘŚNIAK Magdalena „Obiad”
69. ŚMIELOWSKA-JAREMIN Joanna „Strażnik”
70. WOLSKI Tadeusz „New Age”
71. WYŻLIC Adam „Pomarańczowy konik”
72. ZAGÓRSKA Anna „Terrarium Lorda”
73. ZDZIECH Aneta 

„Pies, który był porzucony cztery razy”
74. ZLOT Krystyna „Klimaty morskie”
75. ZROBEK Elżbieta „Będzie polowanie”



STRONA 15

{SZTUKA}

Michał Sulej „Obraz (2)”

Bożena Chlebicka „Mural Bee happy Chorzów”

Adam Gillert „Ciągłość (De)konstrukcji (mrówki)”Barbara Kieca „Hubert”
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SPOTKANIA W TRUDNYCH CZASACH

Publikowane tam sukcesywnie materiały obej-

mują filmy, teksty i ikonografię, prezentujące 

nie tylko interesujące eksponaty z  zasobów 

Muzeum, ale także wybrane zagadnienia 

ze  świata kultury i nauki. Można tam znaleźć 

m.in. nowy cykl wykładów „U źródeł wyobraź-

ni”, organizowany przez Muzeum w Chorzowie 

pod opieką Jacka Kurka i Piotra Zająca. Cykl ten 

obejmuje wykłady i kulturowe medytacje, do-

tyczące kwestii roli wyobraźni w kształtowaniu 

świata ludzkich wartości. Interdyscyplinarne 

W związku z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Muzeum w Chorzowie pozostanie zamknięte dla zwiedzających do odwołania. Wernisaż 
wystawy na 100-lecie Ruchu Chorzów odbędzie się w późniejszym terminie. Na stronie internetowej 
www.muzeum.chorzow.pl uruchomiono specjalną zakładkę „Spotkania w trudnych czasach” przygo-
towywaną, by cenny kontakt z kulturą nie został zerwany podczas przymusowej izolacji. 

spotkania z wykorzystaniem obrazów, muzyki 

i słowa prowadzić mają na pogranicze nauki 

i  sztuki a  skierowane są do zainteresowanych 

szeroko rozumianą kulturą wpisaną w  najroz-

maitsze dziedziny sztuk i nauki.

Muzeum w Chorzowie zaprasza do odwiedzin 

na swojej stronie internetowej a także śledze-

nia muzealnych profili w portalach społeczno-

ściowych.  

Przed przybyciem lekarza. Poradnik leczniczy i hygieniczny dla wszystkich.

Wykład dr. Jacka Kurka
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Szanowni Państwo,
ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się koro-

nawirusa, na podstawie rozporządzenia Ministra 

Zdrowia, wszelka działalność stacjonarna, prowa-

dzona na terenie Chorzowskiego Centrum Kul-

tury, Galerii MM jak i Starochorzowskiego Domu 

Kultury - wszelkie koncerty, spektakle, zajęcia grup 

artystycznych zostają zawieszone do odwołania. 

Uważamy, że najistotniejsza jest teraz troska 

o zdrowie i życie Państwa i Państwa Bliskich. Kie-

rując się rozsądkiem, serdecznie namawiamy do 

niewychodzenia z domu, włączając się w ogól-

nopolską akcję „#zostańwdomu”. W ramach tej 

kampanii, przygotowaliśmy multimedialną ofer-

tę dla naszych odbiorców, opartą o najbardziej 

popularne i najciekawsze wydarzenia oraz dzia-

łania edukacyjne, jakie realizujemy na co dzień  

w naszych instytucjach. 

Spektakle, koncerty, warsztaty i działania arty-

styczne oraz spotkania  live z artystami, będą do-

stępne na naszych stronach i serwisach interne-

towych, a także w mediach społecznościowych, 

gdzie mamy liczne i wierne grono odbiorców. 

Mając pełną świadomość, że dotknął nas 

wszystkich głęboki kryzys i czekają nas być 

może trudne chwile, jesteśmy też pełni nadziei, 

że obecna sytuacja może być szansą do budo-

wania lepszych, opartych na wzajemnym sza-

cunku i empatii  zasad współżycia społecznego. 

W sytuacjach zagrożenia i niepewności, kultura 

zawsze ukazywała swój najgłębszy wyraz i służyła 

ludziom. Najlepsze dzieła wielu twórców powsta-

wały właśnie w czasach głębokiego kryzysu. Mając 

tego świadomość, czujemy się teraz szczególnie 

odpowiedzialni za lokalnych artystów, edukato-

rów i całe środowisko twórcze Chorzowa, sku-

pione wokół Chorzowskiego Centrum Kultury. 

To właśnie ono buduje tożsamość miasta, stoi na 

straży tradycji, tworzy też jego nowy, kreatywny 

wizerunek. Zdajemy sobie sprawę, że wraz z za-

mknięciem polskich instytucji kultury, wiele z tych 

osób, z dnia na dzień straciło wszelkie dochody. 

Pamiętajmy o nich w tych trudnych chwilach. 

Mamy nadzieję na szybki powrót do zbiorowego 

uczestnictwa w kulturze. Jednak fakt, że obecna 

sytuacja zmusza nas niejako do zatrzymania się, re-

fleksji i bycia bliżej siebie, stwarza okazję do odsta-

wienia na bok bieżących problemów, które jeszcze 

niedawno wydawały nam się ważne i zadania sobie 

pytania: PO CO ŻYJEMY NA ŚWIECIE? 

Czyż nie jest prawdą, że swoje życie chcemy 

przeżyć nie tylko w zdrowiu i bezpieczeństwie, 

ale przede wszystkim wśród bliskich, kocha-

jących ludzi, zgodnie z własnymi wartościami, 
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kochając, wzruszając się, zachwycając i dzieląc 

zachwytem z innymi?

Wartości te, na które teraz, zatrzymując na chwilę 

pęd życia, mamy szansę zwrócić uwagę, są NASZĄ 

KULTURĄ. W istocie nie istnieje nic ważniejszego. 

Z oczywistych powodów dominuje teraz postrze-

ganie rzeczywistości w kategoriach zagrożeń, pro-

blemów oraz prób ich rozwiązania. Kultura uczy 

nas innego spojrzenia, które może być dziś bardzo 

pomocne. Uczy nas patrzeć na świat w kategorii 

zasobów, którymi dysponujemy, naszych talentów 

oraz relacji, jakie budowaliśmy przez lata z miej-

scem,  w którym mieszkamy, rodziną i przyjaciółmi. 

Bądźmy w  tym czasie razem, wspierajmy się na 

duchu, a nie mogąc tego czynić bezpośrednio, ko-

rzystajmy z narzędzi, jakie daje współczesny świat. 

Zachęcamy Państwa do współtworzenia z nami 

treści internetowych, do budowania tą drogą rela-

cji sąsiedzkich i wspólnego wyczekiwania powrotu 

do bezpiecznej codzienności. 

Zapraszamy również do licznych aktywności 

i zadań twórczych online, na Facebooku, które 

prezentują nasi instruktorzy: m.in. z Lekkiego 

Teatru Przenośnego, Studia Musicalowego 

STEP Tomasza Micha, Zespołu Tańca Indyjskie-

go NATARANG, Studia Teatralnego Zwiercia-

dło, Studia Tańca Współczesnego TENDI

Nasze miejsca w Internecie: 

www.chck.pl/chck-online

www.facebook.com/ChCKa/

www.youtube.com/  (kanał Chorzowskiego Centrum 

Kultury oraz kanał SDK Chorzów, kanał GaleriiMM) 

radio.chck.pl/

www.facebook.com/KinoGrajfka/

www.facebook.com/RadioFajka/

www.facebook.com/SDKChorzow/

www.facebook.com/Kino-za-Rogiem-Frajda-w-

-Chorzowie-Starym/

www.sdk.org.pl/

www.instagram.com/chorzowskie_centrum_kultury

www.instagram.com/starochorzowskidomkultury/

www.instagram.com/mm.galeria/

www.facebook.com/GaleriaSztukiMM/

www.oczywisciekultura.pl

www.galeriamm.eu/

WTORKI - spektakle dla dorosłych

NIEDZIELE - spektakle i wydarzenia dla dzieci

PIĄTKI - koncerty, musicale 
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„Gram i Ja!” to innowacyjny projekt nauki gry na 

instrumentach muzycznych przeznaczony dla 

dzieci od 4 do 9 roku życia. 

Dlaczego innowacyjny? 

Zajęcia prowadzone są w oparciu o teorię ucze-

nia się muzyki prof. Edwina Eliasa Gordona – 

muzyka jazzowego, pedagoga i psychologa mu-

zyki. Uważał on, że gdy uczymy dziecko gry na 

instrumencie ważne jest, aby muzyka sprawiała 

mu przyjemność i aby czuło, że to co tworzy ma 

muzyczny sens. 

Dlatego podczas zajęć dzieci poznają muzykę 

w różnorodny sposób – śpiewają, rytmizują, po-

ruszają się w pulsie, improwizują i komponują, a 

następnie wykorzystują zdobyte umiejętności 

podczas gry na instrumencie. Dzięki temu, każ-

demu dziecku zapewniamy wszechstronny roz-

wój muzyczny!

Obecnie prowadzimy zajęcia nauki gry na:

• pianinie,

• flecie poprzecznym,

• perkusji.

Pomysłodawcą projektu jest Monika Szczecina 

– pedagog, muzyk, certyfikowany instruktor 

zajęć umuzykalniających według teorii uczenia 

się muzyki E.E.Gordona w zakresie rozwijania 

zdolności muzycznych niemowląt i małych dzie-

ci do 3 roku życia, rozwijania zdolności i umie-

jętności muzycznych dzieci w wieku przedszkol-

nym i szkolnym, kreatywnego nauczania gry na 

instrumentach muzycznych, a także w zakresie 

pracy z chórem dziecięcym. Aktywnie działająca 

na polu propagowania edukacji muzycznej naj-

młodszych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć, 

które obecnie prowadzimy ONLINE!

Zapisy i kontakt: monika.szczecina@wp.pl

GRAM I JA!
– NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH
MUZYCZNYCH DLA DZIECI ONLINE
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Starochorzowski Dom Kultury, na czas epidemii, 

rozpoczął swoją działalność jako Wirtualny Dom 

Kultury. Oznacza to, że wszystkie działania grup 

twórczych, sekcji i kół zainteresowań przenieśli-

śmy do sieci Internetowej. Na naszej stronie na 

Facebooku, zgodnie z dotychczasowym grafi-

kiem zajęć, pojawiają się materiały filmowe na-

grane przez naszych instruktorów, dzięki którym 

umożliwiamy rozwijanie swoich pasji, trzymając 

się jednocześnie zasady #ZostanWDomu.

Materiały te skierowane są nie tylko do dotych-

czasowych uczestników naszych zajęć, ale rów-

nież do wszystkich, którzy poszukują pomysłu, 

na ciekawe spędzenie czasu. Są to propozycje 

z szerokiej gamy działań artystycznych, zarówno 

dla dzieci, jak i dla dorosłych. Z pewnością każdy 

znajdzie coś dla siebie!

PLAN ZAJĘĆ WIRTUALNEGO DOMU KULTURY

Poniedziałek – Dziecięcy Teatr Lalki i Aktora Gaduły

Wtorek – Zajęcia taneczne SOUL;  Pracownia 

rysunku, malarstwa oraz grafiki

Środa – Pracownia ceramiki; Zajęcia Uśmiech 

dla przedszkolaków

Czwartek – Zajęcia taneczno-baletowe dla 

dzieci; Zajęcia Ptysie dla dwulatków

Piątek – Zajęcia plastyczne Plamka i kreska

W każdy poniedziałek prezentujemy nową wir-

tualną wystawę, a w każdą sobotę nowe wyda-

rzenia i warsztaty.

Celem festiwalu jest prezentacja dorobku arty-

stycznego teatrów nieprofesjonalnych działają-

cych w szkołach, stowarzyszeniach, ośrodkach itd. 

Festiwal ma za zadanie  inspirowanie do poszuki-

wań twórczych, do rozwijania swoich zaintereso-

wań i talentów, doskonalenia umiejętności arty-

stycznych, szerzenia kultury żywego słowa oraz do 

spędzania wolnego czasu w obcowaniu z kulturą.

Szaleńcy Teatralni, spotkamy się na pewno! Miej-

my nadzieję, że w lipcu. Dziękujemy, że zgłoszeń 

jest tak wiele, liczymy więc na prawdziwą ucztę 

artystyczną! Planowaliśmy, że w ramach Gali 

podsumowania IX FMFA wystąpi Teatr Poezjada 

z Oberhausen w Niemczech i Polski Teatr Ludowy 

ze Lwowa na Ukrainie, a imprezą towarzyszącą mia-

ła być - organizowana z inicjatywy prof. dra hab. An-

drzeja Linerta - konferencja 

popularnonaukowa „TRUDNE DROGI TEATRÓW 

DO POLSKOŚCI. W 150 ROCZNICĘ DZIAŁALNO-

ŚCI KASYNA KATOLICKIEGO.”,  ale póki zostajemy 

w domu, proponujemy więc igraszki teatralne 

w nowej kategorii Festiwalu - Małe Formy Domo-

we ChCK - zachęcamy do zabawy!!! Wszelkie szcze-

góły znajdziecie na naszym Facebooku.

DZIAŁAMY! WIRTUALNY DOM KULTURY

IX FESTIWAL MAŁYCH FORM ARTYSTYCZNYCH



MAGIA KINA FRAJDA

Kino Frajda należy do sieci kin społeczno-

ściowych „Kino za Rogiem”, która skupia 

około  czterdziestu  nowoczesnych kameral-

nych  sal w całym kraju. Takim właśnie kame-

ralnym, społecznym kinem jest Frajda. Obok 

nowoczesnej sali kinowej na 20 widzów mieści 

się Mediateka – miejsce, w którym rozpoczęli-

śmy projekty edukacyjne w oparciu o cyfrowe 

technologie. Program kina to zróżnicowane 

cykle tematyczne przeznaczone zarówno dla 

koneserów, dla najmłodszych, jak i tych, którzy 

szukają rozrywki i chwili wytchnienia od co-

dziennych trosk.

Tym co wyróżnia nas od innych sal w regionie, 

to społecznościowy sposób prowadzenia jego 

działalności. Program układany jest w sposób 

elastyczny i dostosowany do potrzeb widzów. 

Istnieje możliwość zamawiania specjalnych se-

ansów, organizowania spotkań rodzinnych i śro-

dowiskowych z wybranym przez siebie fi lmem.

Mimo iż kino rozpoczęło swoją działalność nie-

dawno, już popularne stało się organizowanie 

w nim urodzin, zarówno dla dzieci, jak i dla do-

rosłych. Podczas tych wydarzeń udostępniane 

są również nowoczesne urządzenia znajdujące 

się w Mediatece, takie jak np. podłoga inte-

raktywna, co niezwykle uatrakcyjnia wspólną 

zabawę.

Po wielu latach przerwy do Chorzowa Starego wróciło kino. Nie jest to jednak takie kino, jak pamiętny Energetyk, 
który wśród stałych bywalców nosił miano Czarodzieja, gdyż działy się tam prawdziwe czary… czasem projek-
cja zmieniała godzinę rozpoczęcia, a czasem wyświetlano zupełnie inny fi lm. W kinie Frajda takich czarów nie 
zaznacie. Zostaniecie natomiast oczarowani nowoczesnym wyposażeniem oraz jakością projekcji. 

Kino Frajda  jest wyposażone w nowoczesną 

aparaturę umożliwiającą  projekcję  fi lmów 

w formacie 3D oraz w aparaturę audio gwa-

rantującą najwyższą jakość przestrzennego 

dźwięku. Dzięki temu, poza fi lmami, oglądać 

można koncerty zarówno muzyki klasycznej, 

jak i rozrywkowej w niedostępnej w domo-

wych warunkach jakości. Przestrzeń kina i Me-

diateki doskonale nadaje się również do orga-

nizowania prelekcji, szkoleń i warsztatów. 

Realizacja kina została sfi nansowana dzięki 

dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego i funduszom Miasta Chorzów 

i zgodnie z projektem, powstanie kina nie 

było celem samym w sobie, a jedynie narzę-

dziem  budowania więzi mieszkańców mia-

sta z miejscem, w którym żyją.



Izabela Mikrut - W kinie

Gdy słoń siedzi sobie w kinie,

wtedy widzi się jedynie,

że zasłania, że zasłania,

to jest nie do wytrzymania! 

Lecz to wcale nie najgorzej,

dużo gorzej stać się może,

gdy słoń, nagle przesadzony,

siądzie z jednej twojej strony.

 

W szwach mu fotel trzeszczy przecież!

Jeśli pęknie - słoń cię zgniecie!

W pojedynku waszych ciał

ty szans nie masz, choćbyś chciał.

Ostrzeżenie w bajkę włożę,

bo być może jeszcze gorzej:

to już jest ponury ton.

Możesz słonie mieć z dwóch stron.

 

Siedzisz i to ci się nie śni –

jesteś płaski jak naleśnik,

a tu żaden słoń nie wstanie,

póki coś jest na ekranie.

Izabela Mikrut - ur. 1983, ludzie twierdzą, że pisze bajki, a ona tylko opisuje 

rzeczywistość. Uwielbia zwierzęta, zwłaszcza te, które przychodzą, żeby 

je pogłaskać. Na co dzień świeci ze środka, bo może świecić na zewnątrz, 

a to dlatego, że jest oświetleniowcem. Czas najchętniej spędza nad ziemią 

i mówi do reflektorów (ale same sensowne rzeczy). Robi coś, co kocha, 

więc nie pracuje, tylko cały czas się bawi, i tak od dziesięciu lat. Umie 

naprawiać kable. Przeważnie ma przy sobie próbnik i kawałek sznurka. 

Szybko zasypia. W Chorzowie pojawiła się dzięki Chorzowskiemu Teatrowi 

Ogrodowemu i wraca tu w każde wakacje (i nie tylko). Lubi się cieszyć. 

Jej rymowane bajki można znaleźć na www.facebook.com/bajki.iza.mikrut
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 I to smutny będzie finał,

bowiem płaski wyjdziesz z kina.

Lecz się nie martw, tak nie zginiesz,

słonie rzadko siedzą w kinie.
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Czy Wy też macie wrażenie, że znaleźliście się 

w środku jakiegoś filmu katastroficznego? Powta-

rzałem, że za Chiny Ludowe nie podzielę się kiełba-

są śląską i teraz mam. Wirusa z tych Chin. Znaczy ja 

nie mam, ponieważ psy tej zarazy nie przenoszą. 

Natomiast z ludziną sprawa wygląda już gorzej.

Pomijam tych, którzy wydają się być zadowo-

leni. (Pokażcie mi przynajmniej jednego ucznia, 

który smuci się z tego powodu, że mu wpadło 

dodatkowe wolne). Dla reszty załamanych pan-

demią przedstawiam mały poradnik: „Jak prze-

trwać w czasach apokalipsy”:

Ponieważ w naszym kraju zabrakło maseczek, 

płynów antybakteryjnych i innych środków 

ochronnych, zanim koronawirus w ogóle się 

pojawił, porzućcie nadzieję na profesjonalny 

sprzęt. Lepiej od razu udajcie się do piwnicy, wy-

sypcie ziemniaki na podłogę, a pozostały Wam 

w rękach worek nasadźcie na głowę. 

Tak zaopatrzeni skierujcie swe kroki do najbliż-

szej biedry. Zacznijcie od próby wyszarpnięcia 

tej namolnej babie – której nie widzicie, bo 

przez worek niewiele można dostrzec, ale co 

tam – jedynego opakowania papieru toaletowe-

go oraz kilograma ryżu, które ostały się na prze-

trzebionych półkach. Nie znajcie litości. Albo 

ona, albo Wy! 

Ponieważ dalsze zakupy mijają się z celem, gdyż 

nic już więcej do jedzenia nie zostało, skoczcie 

jeszcze tylko po drodze do kasy na dział z alko-

holem. Odkręćcie flaszkę wódki, a jej zawartością 

chlapnijcie sobie na dłonie. Może coś pomoże.

Gardła, wbrew

powszechnym opiniom, nie radził-

bym odkażać tym sposobem. Na szybko zde-

mentuję jeszcze inne bujdy, które moja pani 

zasłyszała ostatnio w pociągu od zestrachanych 

przedstawicieli narodu, i odróżnię je od praw-

dziwych stwierdzeń. A zatem:

Koronawirus to efekt spisku karteli farmaceu-

tycznych – androny.

Tak, jeszcze długo trzeba będzie myć ręce.

Koronawirus to nie jakaś ebola, więc można 

wrzucić na luz? - farmazon.

Lekarstwem na raka są ziółka – ecie-pecie.

Tak, całemu też się trzeba będzie jeszcze długo myć.

Chińczycy zrobili tego wirusa specjalnie, żeby wy-

trzebić prawdziwych Polaków - brednie. Najprawdo-

podobniej nawet nie mają pojęcia, gdzie Polska leży.

Tak, ręce ciepłą wodą.

Czosnek to lekarstwo na wszystko – duby smalone.

Czosnek często pochodzi z Chin – true story.

Ręce do tego jeszcze mydłem.

Szczepionki powodują autyzm, niepłodność 

i śmierć – matko z córką! 

Nie, Ziemia nie jest płaska.

Myjąc ręce, należy odśpiewać „Jesteś sterem, 

białym żołnierzem”. Dwa razy. Dopiero wtedy są 

czyste – fakt.

Beata nie będzie miała nic przeciwko – ja bym nie miał.

Mam nadzieję, że pomogłem.

PS A gdy Wam się już znudzi kwarantanna, to so-

bie poczytajcie książki. Może być „Dżuma”. Od 

razu poczujecie się lepiej.

Marta Matyszczak
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Jestem wyjątkowa. Najpiękniejsza w mieście. 

Och, to nie przechwałki, każdy kto choć raz 

szedł w cieniu moich drzew bądź miał okazję 

widzieć mnie z góry, z całą pewnością po-

twierdzi te słowa. 

Choć mówi się, że ulica, to przede wszyst-

kie historia domów i ludzi, którzy przy niej 

mieszkają, a ja widzę wokół tylko zieleń i spa-

cerowiczów rozkoszujących się wolniejszą 

chwilą, nie czuję się gorsza, każdy w mieście 

mnie przecież zna. Jestem ważna, jestem 

inna, jestem ulicą parkową, promenadą. 

Moja historia nie jest długa. Nie sięgam pa-

mięcią czasów, w których miasto dopiero 

powstawało. Nie pamiętam eleganckich dam 

w długich sukniach, spacerujących alejkami, 

nie widziałam poważnych przedsiębiorców 

budujących kopalnie i huty.  To nic. Innym po-

zostawiam pamięć przeszłości. 

Powstałam około roku 1951, wraz z rozpo-

częciem budowy Wojewódzkiego Parku Kul-

tury i Wypoczynku, choć niektórzy uważają, 

że moja historia sięga czasów nieco wcze-

śniejszych. W latach trzydziestych istniała tu 

bowiem „Dolina Szwajcarska” niewielki teren 

wypoczynkowy, ze stawem, po którym moż-

na było pływać łódkami i restauracją, należą-

cą do przybyłego na Śląsk w okresie plebiscy-

tów francuza Henri (Henryk) Pautex. 

Moja pamięć zaczyna się od lat pięćdziesią-

tych. Wiele się wówczas działo. Tłumy star-

szych i młodszych budowały alejki. Pomagał 

każdy kto mógł… Lub mu kazano. Ciężko pra-

cowali żołnierze i harcerze. Uczniowie szkoły 

też przychodzili całymi grupami. Z dnia na 

dzień moja okolica piękniała. Sadzono krze-

wy i drzewa: Wierzby, brzozy, czeremchy. 

Gatunki, które były mało wymagające i mo-

Sabina Waszut

Kwiecień

Opowieści
Chorzowskich Ulic
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gły przetrwać na nieprzychylnym przyrodzie 

terenie wydartym przemysłowi. Wszyscy pra-

gnęli, aby Śląsk znów mógł odetchnąć pełną 

piersią. 

Ważni ludzi odwiedzali mnie często. Przeci-

nano wstęgi, podawano sobie dłonie, robio-

no zdjęcia i kręcono fi lmy do kroniki. Wszyst-

ko musiało być piękne, trochę na pokaz, ale 

cóż, takie były czasy. Ważne, że powstałam, 

że mimo upływu lat wciąż mogę dawać ra-

dość i spokój. 

Nazwano mnie promenadą Jerzego Zientka. 

Upamiętniając tym patrona i „ojca” parku. 

Szkoda, że niewielu dziś pamięta nazwisko 

głównego projektanta parku, profesora 

Władysława Niemirskiego. W cieniu historii 

pozostał też profesor Kazimierz Wejchert, 

inż. arch. Tadeusz Braun i inż. arch. Krystyn 

Olszewski, którzy byli autorami założeń ar-

chitektoniczno-przestrzennych. 

Dziś często słyszę z ust odwiedzających mnie 

ludzi, że budowa Parku była w skali europej-

skiej pionierską próbą przywrócenia życia 

środowisku zdewastowanemu przez prze-

mysł. Jestem dumna z moich budowniczych, 

udało im się stworzyć coś niezwykłego. 

Trampki, adidasy a nawet szpilki, które po-

zostawiają ślady w asfalcie. Codzienne niosę 

stopy setek spacerujących. Ludzie biegają, 

jeżdżą na rowerach, czasem przysiadają na 

rozstawionych wzdłuż ławkach. Jedzą lody 

i gofry.

Patrzę też na tych, którzy w wagonikach ko-

lejki podziwiają mnie z góry. Mam 69 lat. I tak 

wiele zmian już przeżyłam. Były czasy lepsze 

i gorsze. Czasem bardzo smutne, gdy wyda-

wało się, że i ja i Park chylimy się ku upad-

kowi. Pamiętam dzień, w którym przestała 

działać Elka. Ostatni pasażerowie wysiedli. 

Wagoniki znieruchomiały. Powoli pokrywały 

się rdzom. 

Teraz znów tętnimy życiem. I ja i moja okoli-

ca.  Od stadionu aż po Wesołe Miasteczko. Od 

Chorzowa do Katowic. Na każdym metrze jest 

gwarno, wesoło. Nowy stadion huczy głosami 

kibiców. W kwietniu, krokusami rozkwita rosa-

rium. Ogród zoologiczny i Wesołe Miasteczko 

przyciągają zwiedzających nowymi atrakcja-

mi. Cieszę się i bacznie obserwuję. W końcu 

jestem promenadą. To taka ważna funkcja, 

czuję się odpowiedzialna za mój Park.  
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KWIECIEŃ 2020

SYTUACJA WYMUSZA ZMIANY
Z przykrością informujemy, że z powodu panują-

cej epidemii koronawirusa, jesteśmy zmuszeni od-

wołać tegoroczny festiwal BLUESTRACJE. Bardzo 

cieszyliśmy się na to coroczne święto muzyki, ale 

zdrowie jest najważniejsze, więc i my namawiamy 

gorąco do przestrzegania zaleceń GIS i nie wycho-

dzenie z domu, abyśmy jak najszybciej poradzili 

sobie z kryzysem i wrócili do normalnego trybu 

życiu, w tym także cieszenia się muzyką na żywo. 

Procedurę zwrotu 100% wartości biletów roz-

poczniemy, jak tylko zamknięte aktualnie instytu-

cje wrócą do pracy stacjonarnej po czasie “narodo-

wej kwarantanny”.

Szereg wydarzeń planowanych w MDK „Batory” 

na najbliższy czas musi poczekać na dogodniejszy 

termin. W kwietniu nie odbędzie się III edycja Fe-

stiwalu Kultury Ulicznej „Czorne Densy”, którego 

współorganizatorem jest Studio Rekreacji Rucho-

wo Tanecznej  z siedzibą w Chorzowie. Festiwal 

ma formę turnieju i dedykowany jest do tancerzy 

streetowych w różnych stylach i kategoriach wie-

kowych, których pasją jest taniec. Tancerze startują 

w konkurencji zarówno solo, jak i w formacjach. To 

wydarzenie artystyczne wspiera nasz region i zwią-

zaną z nim kultu-

rę. Nazwa „czor-

ne” odnosi się nie 

tylko do kultury 

hip hop, ale także 

jest silnie związana 

z tutejszym prze-

mysłem i historią. Ubiegłoroczna edycja zgromadziła 

ponad 1000 uczestników i 800 widzów.

Planowany na 29 maja (jako wydarzenie z okazji 

Dnia Matki) koncert zespołu „Gang Marcela” zostaje 

przeniesiony na 13 grudnia i będzie miał charakter 

wydarzenia wprowadzającego w atmosferę nad-

chodzących świąt Bożego Narodzenia. 

Koronawirus namieszał 

także w harmonogramie 

tradycyjnych hajduckich 

„Babskich Combrów”. 

Spotkania, które się nie 

odbyły, zostaną przenie-

sione na listopad 2020. 

W planowanym terminie 

nie odbędzie się także tegoroczna edycja Chorzów 

Vinyl Festival. W MDK Batory z ekscytacją oczeki-

waliśmy koncertów Jana Ptaszyna Wróblewskiego 

z zespołem, legendarnej londyńskiej formacji Red 

Box oraz Jeremiaha Rogersa. Teraz w napięciu cze-

kamy na informacje kiedy i w jakiej formule odbędą 

się punkty festiwalowego programu…



LUSTRZANKA NIE DEKORACJA. NAUCZ SIĘ JĄ OBSŁUGIWAĆ!LUSTRZANKA NIE DEKORACJA. NAUCZ SIĘ JĄ OBSŁUGIWAĆ!
Planowane początkowo na 4-5 kwietnia 2020 roku dwudniowe, weeken-

dowe warsztaty fotografi czne odbędą się w późniejszym terminie, praw-

dopodobnie na początku czerwca br. Propozycja skierowana jest do osób 

powyżej 15 roku życia, które posiadają lustrzankę i chcą wykorzystać jej 

pełen potencjał. Najlepiej jest uczyć się na własnym sprzęcie. Całkowity 

koszt warsztatów wynosi 99 zł od uczestnika.

Osoby, które dokonały już wpłaty mogą poczekać na wyznaczenie no-

wego terminu zajęć lub otrzymać zwrot pełnej kwoty.

 - Propozycję tę adresujemy do osób prowadzących 
intensywne życie zawodowe, którzy poszukują 
oryginalnych sposobów wytchnienia lub cieka-
wych dróg realizacji zainteresowań i pasji – mówi 
Adam Kawa, kierownik ZPiT „Chorzów”. – Nie 
wyznaczamy górnej granicy wieku, czekamy na 
wszystkich, którzy znajdują w sobie chęć i  zapał 
do aktywnego spędzania czasu w zespole. Dążymy 
do tego, by grupa „18+” stała się naturalnym prze-
dłużeniem członkostwa w Zespole „Chorzów” przy 
zachowaniu otwartości na zupełnie nowe osoby 
w grupie. Także te, które nie miały okazji zdobyć 
choćby minimalnego doświadczenia w dziedzinie 
tańca i śpiewu – dodaje. Obok praktycznych zajęć 
wokalno-tanecznych przewidywane są także ele-
menty teoretyczne dotyczące tradycji i kultury 
regionalnej. Grupa będzie aktywnie uczestniczyć w 
życiu kulturalnym, poprzez występy w koncertach 
i przeglądach artystycznych. Przewidywana jest or-

ganizacja spotkań dwa razy w tygodniu (we wtorki 
i czwartki). Koszt uczestnictwa nie został jeszcze 
określony, nie powinien jednak przekroczyć 50 zł 
miesięcznie od osoby. Nabór ruszy po powrocie 
MDK „Batory” do zwykłego trybu pracy.
Zespół Pieśni i Tańca „Chorzów” powstał w 2000 
roku. Aktualnie tworzy go 90-osobowa grupa mło-
dzieży, która, obok tradycyjnych tańców i pieśni 
Górnego Śląska, ma w swoim repertuarze również 
opracowane artystyczne programy folklorystyczne 
innych regionów Polski (Kraków, Łowicz, Beskid Ży-
wiecki, Śląsk Cieszyński). Od 2002 r. zespołowi to-
warzyszy siedmioosobowa kapela regionalna.
Zespół jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. 
Ma na swoim koncie liczne koncerty oraz występy 
festiwalowe w kraju i zagranicą, m.in. we Włoszech, 
Turcji, Bułgarii, Macedonii, Czechach, Chorwacji, 
Czarnogórze, Macedonii i na Węgrzech.

Folklor dla 
dorosłych…

Działający w Miejskim Domu Kultury „Batory” Zespół Pieśni i Tańca „Cho-
rzów” planuje utworzenie grupy o roboczej nazwie „18+”. To odpowiedź 
na zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach folklorystycznych zgła-
szane coraz częściej ze strony dorosłych mieszkańców miasta. 



STILL GOT THE BLUES

Widownia wypełniona niemal do ostatniego miejsca, 

zasłuchana w dźwięki muzyki legendarnego Garego 

Moore’a. Tak było 4 marca w MDK „Batory”. Zmarłego 

w 2011 roku wirtuoza gitary przypomniał chorzowia-

nom „Gary Moore Tribute Band”, występujący w skła-

dzie: Jack Moore (gitary), Bogdan Topolski (gitary), 

Łukasz Gorczyca (bas), Tomek Dominik (perkusja) i Szy-

mon Pejski (wokal).

Jack Moore jest młodym niebywale utalentowanym 

gitarzystą i kompozytorem. Miłość do tego instrumen-

tu zaszczepił w nim jego ojciec, Garry Moore, z którym 

przez wiele lat występował podczas gościnnych kon-

certów i na festiwalach na całym świecie. Na jednym 

z takich wydarzeń poznał Otisa Taylora, z którym odbył 

trasę koncertową po Wielkiej Brytanii. Występował też 

na Sunfl ower Jam w Royal Albert Hall uświetniając kon-

cert Joe Bonamassy i Deep Purple. Do wspólnych kon-

certów zaprosił go również zespół Thinn Lizzy (z któ-

rym karierę zaczynał jego ojciec). Jack Moore grywa 

stale z zespołem Cassie Taylor, realizując równocześnie 

własne projekty muzyczne. 
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CARRANTUOHILL & SALAKE W IRLANDZKIM RYTMIE

Występujący od 30 lat na scenie, nagrodzony FRYDERYKIEM za swoją mu-

zykę, zdobywca ZŁOTEJ i PLATYNOWEJ płyty – zespół CARRANTUOHILL, 

wspólnie z wielokrotnymi MISTRZAMI ŚWIATA w tańcu irlandzkim – formacją 

SALAKE, prezentują nowatorskie widowisko artystyczne w irlandzkim rytmie.

bilety: 45   |   info: damian@chck.pl |  Koncert przeniesiony z 21.03.2020r. - zakupione bilety zachowują ważność

20.06.2020  godz. 18.00 DZIEŃ ŚW. PATRYKA

SPEKTAKL TANECZNY PT. „PIĘKNA I BESTIA” 

Zespół Tańca Indyjskiego Natarang już kolejny raz zaprasza w taneczną po-

dróż. Wspólnie na nowo odkryjemy znaną wszystkim historię. Historię Pięknej 

i Bestii. To opowieść o miłości, poświęceniu, czarach i pięknie. Zespół Nata-

rang poprzez taniec indyjski ukaże widzom wiele odcieni i niuansów ukrytych 

w popularnej baśni. Zapraszamy! Spektakl przeznaczony dla dzieci od lat 6.

bilety: parter 15/ 10*, balkon 10/ 5*  |   info: natalia@chck.pl 

Spektakl przeniesiony z 15.03.2020r. - zakupione bilety zachowują ważność  

27.06.2020  godz. 15.00W WYKONANIU ZESPOŁU TAŃCA 
INDYJSKIEGO NATARANG

Bilety dotyczące odwołanych wydarzeń zostaną w 100% wartości zwrócone 
kupującym lub w przypadku przeniesienia imprezy na inny termin zachowają 
swoją ważność.
Sprzedaż biletów online na wydarzenia  poprzez stronę www.chck.pl
Istnieje możliwość mailowej rezerwacji biletów.

NR KONTA BANKOWEGO: 61 1050 1243 1000 0023 2377 3735

Szanowni Państwo, teraz najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo, ale tęsknimy za sztuką,
więc proponujemy powrót do nas już latem i jesienią...

KONTAKT DO NAS:
Od 16.03.2020 - kasy biletowe będą nieczynne do odwołania

Dziękujemy za zrozumienie.

Informacje szczegółowe pod numerami telefonów i mailowo:
pn.-pt. 8:00-16:00   |   kasa:kasa@chck.pl/ 660 554 902
edukacja kulturowa/scena: 660 554 905,
biuro wydarzeń: barbara_g@chck.pl, damian_b@chck.pl, 
sabina@chck.pl
kino: damian_b@chck.pl

promocja: 698 581 505 / barbara@chck.pl
pn.-pt. 8:00-14:00   |   SDK: joannabw@chck.pl, sebastian@chck.pl/ tel. 32 247 39 58

Niech czas Wielkanocy utrzyma nasze marzenia w mocy, oby nasze wszystkie życzenia okazały się 

do spełnienia, i także by nam nie zabrakło wzajemnej życzliwości.

Pogodnych, zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy

życzą 
Dyrekcja i pracownicy

Chorzowskiego Centrum Kultury
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KONCERT WIEDEŃSKI 

Podczas gali usłyszą Państwo obdarzonych wspaniałymi głosami, fantastycz-

nych solistów operowych. Towarzyszyć im będą wybitni, polscy kameraliści 

młodego pokolenia, występujący na co dzień z najlepszymi orkiestrami i dy-

rygentami w Polsce i Europie. Zabrzmią największe przeboje króla walca - Johanna Straussa, nie zabraknie tak-

że popisowych arii z najsłynniejszych operetek „Zemsta Nietoperza”, „Baron Cygański” czy „Wesoła Wdówka”. 

12.09.2020  godz. 18.30

bilety: 80   |   Info: sabina@chck.pl  |  Koncert przeniesiony z 3.04.2020 r - zakupione bilety zachowują ważność

NAJWIĘKSZE PRZEBOJE JOHANNA STRAUSSA,
NAJPIĘKNIEJSZE ARIE I DUETY Z OPERETEK WIEDEŃSKICH

SPEKTAKL PT. „CALINECZKA” 

KONCERT EDYTY GEPPERT

Porwana przez Ropuchę szukającą żony dla syna, potem przez zakochanego 

Chrabąszcza, Calineczka znajduje schronienie w norce Myszy, która z kolei 

chce ją wydać za mąż za Kreta. Przygody Calineczki są bowiem opowieścią o 

dorastaniu i marzeniach, o poszukiwaniu własnej ścieżki i pragnieniu wolno-

ści. Pogodny spektakl w nieco surrealistycznym klimacie, z atrakcyjną fabułą i zabawnie przerysowanymi posta-

ciami bohaterów, których wady i relacje odnoszą się do świata ludzi, adresowany jest do młodszych widzów.

Edyta Geppert znana jest z tego, że z wielką starannością buduje swój repertuar. Jej 

precyzyjnie wyreżyserowane recitale są rzadką okazją usłyszenia prawdziwych perełek 

polskiej piosenki literackiej. Wśród autorów tekstów odnajdujemy m.in. Magdę Cza-

pińską, Agnieszkę Osiecką, Jacka Cygana, Marka Dagnana, Jerzego Ficowskiego, Jonasza Koftę, Wojciecha Młynarskiego.

20.09.2020  godz. 15.00

25.09.2020  godz. 19:30

bilety: parter 20/ 15*, balkon 15/ 10*   |   info: magda_r@chck.pl   |  Spektakl przeniesiony z 29.03.2020r.

bilety: parter: 95, balkon: 85   |   info: urszula@chck.pl

W WYKONANIU ŚLĄSKIEGO TEATRU
LALKI I AKTORA ATENEUM

W RAMACH JUBILEUSZOWEJ TRASY KONCERTOWEJ 
Z OKAZJI 35-LECIA PRACY ARTYSTYCZNEJ

ZOLYTY. WODEWIL W ŚLONSKI GODCE NA KANWIE „OŻENKU” M. GOGOLA

Zolyty to przezabawne perypetie kilku wiekowych kawalerów w staraniach o 

rękę podstarzałej, zamożnej panny, ilustrowane piosenkami z muzyką Grzego-

rza Spyry i choreografią Henryka Konwińskiego. Wierszowane libretto w ślą-

skiej godce na kanwie „Ożenku” M. Gogola napisał autor „Pomsty” M. Makula.

21.09.2020  godz. 18.30

bilety: parter: 60/50, balkon 40 http://makula.pl/kupbilet/  |  info: sabina@chck.pl, spektakl z 6.04.2020 r. 
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BALET „JEZIORO ŁABĘDZIE”. NARODOWY BALET KLASYCZNY Z KIJOWA

Park przy zamku. Z okazji pełnoletniości księcia Zygfryda odbywa się festyn. 

Uczestniczą w nim liczni poddani. W trakcie matka informuje go, iż spośród 

panien zaprezentowanych na balu, który odbędzie się dnia następnego, 

zobowiązany będzie wybrać sobie małżonkę. Ta informacja mąci nastrój 

księcia i mimo wspaniałej imprezy, odbiera chęć do zabawy. Aby oderwać 

go od trosk przyjaciele proponują polowanie. W oddali nad lasem widać 

stado przelatujących łabędzi. Książę Zygfryd opuszcza park....

16.10.2020  godz. 19.00

bilety: parter 105, balkon 95   |   info: sabina@chck.pl

Balet przeniesiony z 20.03.2020r. - zakupione bilety zachowują ważność

SPEKTAKL KOMEDIOWY PT. CZARNO TO WIDZĘ CZYLI WYMIESZANI POSORTOWANI

SPEKTAKL KOMEDIOWY PT. „SERCA NA ODWYKU” 

Spektakl komediowy z inicjatywy OMENAA FUNDATION na rzecz bu-

dowy szkoły dla dzieci ulicy w Ghanie. Czarno to widzę… W Polsce 

podzielonej bardziej niż kiedykolwiek w historii, w tym naszym zmargi-

nalizowanym królestewku bigoterii, hipokryzji, nienawiści i hejtu, grupa 

nietuzinkowych osób bardzo chce być Polakami. Niekoniecznie każde z 

nich urodziło się na tej ziemi; niekoniecznie każde z nich przystaje do słowiańskiego wzorca; niekoniecz-

nie każde z nich pasuje do jedynie słusznej psychoseksualnej matrycy narzucanej przez propagandę. 

Ale pokochali ten kraj, pragną być z niego dumni i chcą czuć się jego częścią. Ewa Kasprzyk - reżyseria  

|  Opieka artystyczna - Olaf Lubaszenko   |   Obsada: Anna KORCZ, Patrycia KAZADI, Laura SAMOJŁO-

WICZ, Stefano TERRAZZINO, Piotr ZELT, Lesław ŻUREK.

„Serca na odwyku” to komedia, w której bohaterowie udowadnia-

ją, że na miłość nigdy nie jest za późno,że zawsze warto dać życiu 

szansę na szczęście. „Serca na odwyku” to gwarancja rozrywki na 

najwyższym poziomie i komedia, która bawi widza do łez. W rolach 

głównych: Katarzyna Żak, Cezary Żak, Hanna Śleszyńska i Michał Piela.

7.11.2020  godz. 17.00

25.10.2020  godz. 16:00 i 19:00

bilety: parter: 80, balkon: 70   |   Info: urszula@chck.pl

bilety: parter: 100, balkon: 80   |   Info: urszula@chck.pl  |   Spektakl przeniesiony z 05.04.2020r. 

REŻYSERIA CEZARY ŻAK
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PAN ANTENKA I SREBRNY KUBRACZEK

bilety: 10/8*    |   info: agnieszka_w@chck.pl, tel. 32 247 39 58   |   Wydarzenie przeniesione z 28.03.2020

26.09.2020  godz. 10.00

Na rogu ulic Szklanej i Różanej stoi niezwykły sklep z zabawka-

mi. Każdej nocy wszyscy mieszkańcy półek sklepowych ożywają 

i przygotowują się do rannych zakupów – każda zabawka marzy 

o tym, by zostać wybraną i trafić do dzieci. Pewnego dnia do 

sklepu trafia Pan Antenka, którego piękny i srebrny kubraczek 

przyciąga wzrok nie tylko chłopców, ale również dziewczynek. 

Zazdrosne zabawki postanawiają pozbyć się intruza… Spektakl 

w wykonaniu Teatru Trip uczy tolerancji i wartości płynących z 

prawdziwej przyjaźni.

RODZINNY PORANEK TEATRALNY

Kolejny już raz zapraszamy do udziału w roztańczonych warsz-

tatach latino-solo w SDK z jedyną i niepowtarzalną Reglą Marią 

Penalver Hernandez. Trzy godziny pełne energii tanecznej, wspa-

niałej atmosfery i tanecznego klimatu, na rozgrzewkę rytmiczną 

Zumbą, a w następnych godzinach gorącą SALSĄ. SAMBA zakoń-

czy nasze warsztatowe zmagania.

WARSZTATY TANECZNE LATINO-SOLO

bilety: 35 w przedsprzedaży; 45 w dniu warsztatów    |   info:  sebastian@chck.pl, tel.32 247 39 58

Wydarzenie przeniesione z 28.03.2020

17.10.2020  godz. 16.00

Z CYKLU KABARET NA KRAJCOKU MOHEROWE BERETY

bilety: 35  normalny; 30**    |   Info:  sebastian@chck.pl, tel.32 247 39 58  |   Wydarzenie przeniesione z 27. 04. 2020 

28.09.2020  godz. 18.00

KABARET MOHEROWE BERETY - czyli jak w 100 minut umrzeć ze śmie-

chu. Kabaret z kobietami o kobietach !!! Cztery Panie w średnim wieku. 

Nie bawią się w politykę, a śmieją się z ludzkich słabości, przyzwyczajeń, 

dziwactw. Doskonale wykorzystują swoje atuty, niejednokrotnie nieźle je 

przerysowując, a przy tym potrafią wyjątkowo przekonująco wcielić się 

w charakterystyczne postaci. Formacja, która śmieszy i bawi do łez. 
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KONCERT INSPIRE TO GRATITUDE – MUZYCZNE INSPIRACJE

bilety: 30 do 8.04/40, 45 w dniu koncertu   |   info: sebastian@chck.pl tel. 32 247 39 58  |  Wydarzenie przeniesione z 8.05.2020

5.09.2020  godz. 19.00

Lider zespołu Solomon K. Omogbemi wprowadza nas w świat piose-

nek, które opowiadają o życiowych doświadczeniach, o tym z czym 

zmaga się większość ludzi na świecie i jak przeciwności życiowe 

pokonać. Jest muzyczną mieszanką afro- kubańsko-polskiego soul- 

blues- ballad- jazzu i promuje przyjacielskie relacje między Polską 

a Nigerią. Oryginalnym językiem większości piosenek jest YORUBA, 

jeden z lokalnych języków używanych w niektórych częściach Nigerii 

oraz angielski, który jest tam językiem urzędowym. Usłyszymy muzy-

kę złożoną z dźwięków, sięgających afrykańskich korzeni, uzupełnio-

nych zachodnimi i polskimi smaczkami.

TOBI Z MONACHIUM -TRASA CZERWONE RÓŻE

MIEJSKA GALERIA SZTUKI MM   6.04.2020 godz.17.00 GALERIA ANTRESOLA   15.04.2020 godz. 17.00

bilety: 45 - normalny; 39 - ulgowy   |   Info: marek@chck.pl, tel. 32 247 39 58   |   Wydarzenie przeniesione z 18.04.2020

8.11.2020  godz. 18.00

Toby z Monachium nie zwalnia tempa!! To już jego trzecia solowa trasa, 

która nosi nazwę tak jak jego największy hit „Czerwone róże”. W 2020 

wystąpi w nowych miejscach, jak również odwiedzi miejsca, w których 

miał przyjemność występować. Już ostatnie solowe tournee TOBY‘ego 

zachwyciło i pozytywnie zaskoczyło publiczność, prawie wszystkie kon-

certy były wysprzedane. Koncerty TOBY’ego na żywo to nowy wymiar koncertów szlagierowych w Pol-

sce. Ze swoim nowym show chce pójść jeszcze dalej: nowości szlagierowe z najlepszą atmosferą i świet-

ną zabawą gwarantowane! Podczas trasy na pewno będzie można usłyszeć wszystkie dotychczasowe 

przeboje artysty, ale jak to Toby ma w zwyczaju na pewno zaskoczy wszystkich jakimś nowym utworem 

bądź ciekawą aranżacją. Zapraszamy na koncerty, szczegóły na Faceboku „Toby z Monachium”.

Wernisaż online, Klaudia 

Lata – malarstwo, wysta-

wa z cyklu Wiosna Mło-

dych

Wernisaż online. Wystawa 

Malarstwa i Rysunku Miro-

sława Orzechowskiego pt. 

„Co jest a zawsze będzie”
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MARCIN WASILEWSKI TRIO
- VI FESTIWAL JAZZ&LITERATURA 2020

20.10.2020
GODZ. 19.00

Marcin Wasilewski Trio w składzie: Marcin Wasilewski – fortepian, Sławomir Kurkiewicz –  kontrabas oraz 

Michał Miśkiewicz – perkusja to niekwestionowana gwiazda polskiego jazzu. Zespół jest uznawany przez 

międzynarodowych krytyków za jedną z najwybitniejszych i najbardziej unikalnych formacji jazzowych swo-

jego pokolenia nie tylko w Europie, ciesząc się jednocześnie uznaniem fanów jazzu na całym świecie. To je-

den z naszych skarbów narodowych i najbardziej znane na świecie polskie Trio jazzowe. Od lat nagrywają 

dla prestiżowej wytwórni ECM Records z Monachium, obchodzącej 50- lecie założenia przez legendarnego 

producenta Manfreda Eichera.

info: damian@chck.pl 
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