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Piotr Naliwajko

Puste wystawianie już mnie nie bawi
WYSTAWA W MDK „BATORY” - LIPIEC 2020
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23 POZYCJA WŚRÓD PRAWIE 1200
DOFINANSOWANYCH WNIOSKÓW!

Kiedy w kwietniu Narodowe Centrum Kultu-

ry ogłosiło nabór do programu dotacyjnego 

„Kultura w sieci” zrodziło nam się w głowach 

kilka pomysłów. Ostatecznie zdecydowaliśmy 

się na projekt pt. „Okiem Malarza - Spotkania 

z Mistrzem”, wykorzystując m.in. fakt, że pod 

naszym dachem pracownię posiada artysta 

malarz Piotr Naliwajko. Kto zna Piotra ten wie, 

że poza talentem i twórczym przekazem, ar-

tysta ma swoisty dar opowiadania o rzeczach 

mądrych i ważnych, co przychodzi mu z lekko-

ścią, bez akademickiego nadęcia. Zwycięski 

projekt zakłada powstanie dziesięciu filmów, 

traktujących o dorobku kultury malarstwa 

europejskiego poprzez osobę Piotra, który 

wybierając tematy będzie opierał się na naj-

ważniejszych przedstawicielach różnych epok 

malarskich, zderzając je ze swoimi pracami. 

Ten swoisty dialog z epokami ma na celu nie 

tylko zainteresowanie malarstwem, ale też 

pokazanie, że sztuka często była odzwiercie-

dleniem problemów danych okresów histo-

rycznych, a kataklizmy takie jak zaraza, wojna 

czy inne plagi, znalazły się w kanonie najważ-

niejszych dzieł malarskich i mogą być dla od-

biorcy powodem do refleksji nad życiem, jego 

kruchością, wartościami. Mogę też dodawać 

otuchy i uwrażliwiać na piękno. Filmy dostoso-

wane będą również do osób niedosłyszących 

i niewidomych.

Ilość wniosków, które wpłynęły do Narodowe-

go Centrum Kultury -  5 948 

Ilość zwycięskich projektów  - 1 182

Pozycja Miejskiego Domu Kultury Batory, zgod-

nie z ilością osiągniętych punktów – 23 miejsce!
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PUSTE WYSTAWIANIE JUŻ MNIE NIE BAWI
mówi Piotr Naliwajko w rozmowie z Krzysztofem Knasem

- W Miejskim Domu Kultury „Batory” przez 

cały lipiec można będzie oglądać wystawę 

pana malarstwa. Podobno szykujecie niety-

pową formułę?

- Ma to być odpowiedź na ograniczenia, które 

w ostatnim czasie, ze względu na epidemię 

koronawirusa, dotknęły działań związanych 

z kulturą. Planowaliśmy ją już na czas, w któ-

rym zezwolono na odmrożenie działalności 

muzeów i galerii, ale okazało się, że Dom Kul-

tury musi poczekać na kolejny etap znoszenia 

obostrzeń. Wystawa zagości w Sali Kameral-

nej MDK „Batory”, którą charakteryzuje od-

powiednie światło i powierzchnia idealna dla 

gabarytów moich obrazów. Wystawa będzie 

miała charakter performatywny. Obrazów nie 

będziemy wieszać na ścianach, ustawimy je 

tak, jak w mojej pracowni, która od lat mieści 

się na poddaszu tego samego budynku. Z upły-

wem czasu będziemy je wymieniać… Z powo-

du stanu epidemicznego z mojego kalendarza 

wypadły trzy wystawy, planowane w różnych 

miejscach, mam więc pod ręką tyle obrazów, 

że będzie z czego wybierać. Wystawa otwarta 
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z początkiem miesiąca będzie zupełnie inna 

od tej, jaką odwiedzający zastaną w kolejnych 

dniach, aż do zamknięcia. Trzeba jednak powie-

dzieć, że to i tak będzie najmniej performatyw-

ny aspekt ekspozycji. Przede wszystkim, przez 

kilka godzin każdego dnia, będę, w interakcji 

z odwiedzającymi, malować „od zera” sporych 

rozmiarów obraz.

- Obecność publiczności nie będzie pana 

rozpraszać?

- Jestem przyzwyczajony do ciągłej obecności 

ludzi w moim otoczeniu. Pracuję z modelami, 

w swojej  pracowni prowadzę zajęcia z zakre-

su malarstwa. Ciągle ktoś mnie podgląda przy 

pracy. Na wystawę można będzie wejść wprost 

z ulicy, przy zachowaniu obowiązujących re-

guł związanych z bezpieczeństwem epide-

micznym. Będzie trochę tak, jak we Włoszech 

w  XV wieku, kiedy każdy mógł przekroczyć 

progi pracowni malarza, by zobaczyć, czym się 

aktualnie zajmuje. Dziś przyzwyczailiśmy się 

do „odświętnego” kontaktu ze sztuką, który 

ogranicza spotkanie z artystą zaledwie do jego 

krótkiej obecności na wernisażu. Może to i faj-

ne, ale w pewien sposób nienaturalne. Trzeba 

mieć świadomość, że Michał Anioł, Rembrandt, 

van Gogh czy Picasso, twórcy różnych epok, 

funkcjonowali zawsze w kontekście społeczno-

ści. Mnie samemu znudziła się „tradycyjna” for-

muła wystaw, która z punktu widzenia artysty 

sprowadza się do wyboru obrazów, spakowa-

nia ich i transportu, wizyty na wernisażu, a po-

tem czekania na powrót płócien, rozpakowania 

ich, celem sprawdzenia, czy aby nie zostały 

podziurawione i planowania kolejnej prezenta-
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cji… Puste wystawianie już mnie nie bawi. Tym, 

co mnie najbardziej interesuje, jest malowanie. 

Bliska mi stała się idea zwrotu performatywne-

go w sztuce.

- Jaki obraz powstanie?

- Dziś nie mam co do niego żadnego założenia. 

Przyjąłem, że zacznie się on rodzić dopiero 

w czasie trwania wystawy. Będę się opierać 

na interakcji - spotkaniach i rozmowach z pu-

blicznością, która mam nadzieję, będzie mnie 

odwiedzać i stworzy odpowiedni klimat. Może 

ktoś zechce zapozować? Trudno mi deklaro-

wać dziś coś konkretnego. Bywa tak, że arty-

sta coś przewiduje, przeczuwa, albo coś wie 

i przenosi to na płótno. Przypomina pan sobie 

mój obraz z poprzedniej Jesiennej Wystawy 

Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Pla-

styków w Miejskiej Galerii Sztuki „MM”? Malo-

wałem go latem ubiegłego roku, wtedy też go 

zatytułowałem: „Delikatnie i powoli świat się 

całkiem rozp***doli”. Kto mógł wówczas przy-

puszczać, że niebawem jakiś wirus tak diame-

tralnie zmieni globalną rzeczywistość?

Nie wykluczam, że tematyka obrazu malo-

wanego w lipcu będzie nawiązywać do aktu-

alnej rzeczywistości. Jeden obraz poświęco-

ny temu zagadnieniu już niemal ukończyłem 

w czasie trwania narodowej kwarantanny. 

Pokazuje stan zawieszenia, w atmosferze, 

która może się kojarzyć z filmową „Melan-

cholią” Larsa von Triera. Może i jemu ostat-

nie szlify nadam w czasie lipcowej wysta-

wy? Tak czy inaczej - dopuszczam wszystko 

– może być obraz, ale równie dobrze może 

być katastrofa…  

Delikatnie i powoli świat się całkiem rozp***doli.
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Piotr Naliwajko

Urodzony w 1960 roku. Studia ASP Kraków, 

Wydział Grafi ki w Katowicach, 1979 – 1984. 

Indywidualnie oraz z Tercetem Nadętym, 

czyli Grupą Trzech (Naliwajko, Szpyt, 

Żegalski) od roku 1983 artysta zorganizował 

ponad sto wystaw w Polsce, Niemczech, 

Holandii, Stanach Zjednoczonych, Francji.  

Oprócz tego wielokrotnie brał udział 

w wystawach zbiorowych m. in.: w Polsce, 

Niemczech, Holandii, Stanach Zjednoczonych, 

Francji, na Węgrzech, w Związku Radzieckim, 

Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii, we Włoszech 

i na Słowacji. Jego twórczość dokumentuje 

kilka fi lmów telewizyjnych, m.in. „Bracia” 

(TVP 1999) i „Sztuka Ekranowana - Piotr 

Naliwajko” (TVP Kultura 2009).



Święto plakatu
rozmowa z Kają Renkas, pomysłodawczynią i organizatorkąMiędzynarodowego Festiwalu Plakatu PlakatFest w Chorzowie.

- Pandemia nie zagroziła piątej edycji 

„PlakatFestu”?

- Zależało nam na tym, by mimo tego wy-

jątkowego momentu, w jakim znalazł się 

świat, nie przerywać ciągłości chorzowskie-

go święta plakatu, uwzględniając duże zain-

teresowanie wydarzeniem. Postanowiliśmy 

zrobić wszystko, co możliwe, by piąta edy-

cja, organizowana w niezwykłych okolicz-

nościach, toczyła się „normalnie”. Z oczywi-

stych względów nie odbędą się spotkania 

z artystami ani zajęcia warsztatowe, zdecy-

dowaliśmy też zrezygnować z tradycyjnej 

formuły konkursu finałowego. Poprosiliśmy 

twórców o przygotowanie plakatów na „za-

dany” temat, związany z realiami, w jakich 

się znaleźliśmy. Zaproponowaliśmy hasło 

„Nowy Świat?/New World?”. W oczekiwaniu 

na ich artystyczne wizje, proponujemy pu-

bliczności wystawy przygotowane w oparciu 

o poprzednie edycje „PlakatFestu”. W  „Ga-

lerii w Bramie” Chorzowskiego Centrum 

Kultury od 25 maja można już oglądać „Pla-

katFest. Starter”, czyli pierwszą ekspozycję 
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wybranych plakatów. Kolejna, zatytułowana 

„PlakatFest. Goście” będzie prezentować 

plakaty artystów związanych i zaprzyjaźnio-

nych z naszym festiwalem, wśród których 

są m.in. Tomasz Bogusławski i Eric Olivares 

Lira. „PlakatFest” zaistnieje w ten sposób 

w innych przestrzeniach wystawienniczych 

ChCK – w foyer i Galerii „Antresola”.

- Minione lata pokazują, że „PlakatFest” 

z  powodzeniem wpisał się w stały pro-

gram wydarzeń kulturalnych organizowa-

nych w Chorzowie. Jak zrodził się pomysł?

- To było rozwinięcie projektu, który przed 

laty realizowałam w Chorzowie, a który był 

poświęcony plakatowi bluesowemu. Polska 

jest znana w świecie jako prężny i interesują-

cy ośrodek plakatu. Wydarzenia artystyczne 

poświęcone tej dziedzinie sztuki potwier-

dzają te opinie i przyciągają publiczność. 

Idea „PlakatFestu” wzięła się z chęci wyko-

rzystania tego potencjału, a także kontak-

tów, jakie mam w środowisku, sama zajmu-

jąc się projektowaniem plakatów… Ku mojej 

radości, już pierwsza edycja okazała się suk-

cesem. W roku ubiegłym na nasz konkurs 

wpłynęła niewyobrażalna liczba 1800 prac 

z całego świata! Dzięki wsparciu lokalnego 

samorządu do Chorzowa udało się zapro-

sić wielu znakomitych gości, zorganizować 

atrakcyjne spotkania autorskie i  warsztaty. 

Mam nadzieję, że kolejna okazja do takich 

spotkań pojawi się już w przyszłym roku…
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- Wśród dotychczasowych, znakomitych, 

gości „PlakatFestu” znalazł się m.in. nie-

odżałowany Ryszard Kaja. Kogo chciałaby 

pani zaprosić w przyszłości?

- Z plakatu na bardzo wysokim poziomie 

słynie Meksyk, co udowodnili goszczący już 

w Chorzowie Eric Olivares Lira i Julio Broca. 

Może uda się zaprosić do nas jeszcze ko-

goś z  tamtej części świata? Takie zderzenie 

kulturowe może wypaść interesująco, po-

kazując różne spojrzenia na plakat, a także 

odmienne – a może zupełnie podobne? – 

myślenie znakiem. Bardzo cenię niemieckie-

go twórcę, Henninga Wagenbretha, byłoby 
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świetnie, gdyby któregoś dnia mógł przy-

jechać do Chorzowa i  opowiedzieć o swo-

ich doświadczeniach z  plakatem… Warto 

jednak odnotować, że to nie osobiste spo-

tkania z twórcami stanowią filar festiwalu, 

a raczej spotkania ze sztuką, z przesłaniem, 

którego plakat jest nośnikiem szczególnym 

- operującym symbolem, znakiem, emocją, 

jaskrawym skojarzeniem…  Dlatego, przy 

okazji każdej kolejnej edycji zapraszam in-

nego twórcę do zaprojektowania plakatu 

festiwalowego. Pierwszy przygotowałam 

sama, a kolejne Jacek Staniszewski, Ryszard 

Kaja i Eric Olivares Lira. Plakat tegoroczny 

jest dziełem Aleksandry Gizy.   

Rozmawiał: Krzysztof Knas
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STO TWARZY NA STULECIE
W roku 2019 obchodziliśmy 100 rocznicę działalności kulturalnej w budynku Miejskiego Domu 
Kultury Batory. Z tej okazji udało nam się zorganizować szereg przedsięwzięć, koncertów, po-
wstał film, odbyły się liczne spotkania. Punktem kulminacyjnym miało być wydanie albumu 
fotograficznego pt. „Sto twarzy Domu Kultury”. 
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W ciągu roku odbyliśmy prawie sto (!) spotkań 

z ludźmi związanymi z naszą instytucją - ludźmi 

którzy współtworzyli to miejsce przed nami, 

zostawili tu swojego ducha, nadawali mu 

kształt i życie. Wśród nich znaleźli się nie tylko 

pracownicy, artyści czy naukowcy, ale też lu-

dzie, którzy uczęszczali na zajęcia do domu kul-

tury, niektórzy przez 40 lat! Z  przeprowadzo-

nych rozmów miło było się dowiedzieć, że dla 

wielu miejsce to jest niczym drugi dom. Tutaj 

spędzili najpiękniejsze lata swojego życia, na-

wiązywali przyjaźnie, odnajdywali swoje życio-

we połówki, rozwijali pasje, stawiali pierwsze 

kroki na scenie, by w przyszłości podbijać serca 

fanów w całym kraju, jak to miało miejsce choć-

by w przypadku Katarzyny Bovery. Chcąc uczcić 

ich wkład w ciągłość naszej tradycji czekaliśmy 

z niecierpliwością na zakończenie pracy nad 

albumem. Kiedy wszystko było już dopięte na 

ostatni guzik, zaskoczyła nas wszystkich pan-

demia i większość środków fi nansowych odda-

liśmy na walkę z wirusem, a wydanie albumu 

stanęło w cieniu odległej przyszłości. Próbu-

jemy wszelkimi sposobami zebrać środki na to 

wydawnictwo jak najszybciej, stąd pomysł na 

zbiórkę. Wielu ludzi dopytuje, kiedy ukaże się 

album i na razie nie jesteśmy w stanie na to py-

tanie odpowiedzieć. Niestety są też w albumie 

postaci, które nie doczekały publikacji i odeszły 

od nas w najmniej oczekiwanym momencie…

Osoby, które wesprą nas fi nansowo, wpłacając 

dowolną kwotę na działalność kulturalną z tym 

związaną, będą, na ich życzenie, wspomniane 

w albumie jako mecenasi kultury.

Anna Wietecha

Kiedy podjęłam się zadania sportretowania niemal stu osób związanych z Miejskim Domem Kultury 

Batory, spotkania się z nimi, rozmów i napisania krótkich tekstów, nie zdawałam sobie sprawy, że wy-

zwanie to zajmie mi rok czasu, wzbudzi wiele emocji, zakręci kilka łez w oku, a przede wszystkim da mi 

szansę poznać tętniące życiem wspomnienia, które niegdyś wypełniały codzienność wielu ludzi. Wie-

le nazwisk znałam tylko z opowieści, a teraz miałam szansę poznać tych cudownych ludzi i dotknąć 

kawałka ich życia. Na samą myśl o, chociażby Joannie Ksol czy Teodorze Swacie, ogarnia mnie fala 

ciepłych uczuć. Ciekawym doświadczeniem było poznać znaczenie tego miejsca dla moich koleżanek 

i kolegów z pracy, czy osób związanych z instytucją na co dzień. Zrozumiałam też, że niezależnie od 

wieku, wykształcenia, tego co kto robi/robił, sympatii i antypatii, praca może być miejscem budowania 

więzi, relacji na całe życie, a nie tylko budynkiem do którego się wchodzi na osiem godzin, by otrzymać 

honorarium. To wartości, które niestety zanikają, dlatego warto myśleć o tych co przed nami i groma-

dzić wspomnienia, bo kiedyś zostanie nam tylko to.

Zbiórka trwa na platformie zrzutka.pl
https://zrzutka.pl/vsg9mm
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SPROSTAĆ WIERSZEM

W jury zasiadają:

Maciej Michał Szczawiński - (przewodniczący 

jury), ceniony krytyk literacki, poeta, dzienni-

karz i twórca radiowy, autor zbioru wierszy, 

książek eseistycznych, licznych publikacji pra-

sowych i dramatów zrealizowanych w Teatrze 

Polskiego Radia.

Wacław Kostrzewa - poeta mieszkający i two-

rzący w Pszczynie. Ukończył technikum górni-

cze w Zabrzu, pracował w kopalniach węgla 

jako górnik później sztygar. Studiował historię 

sztuki. Laureat nagrody imienia Władysława 

Orkana za 2005 rok. Wiersze poety zostały 

przetłumaczone na język angielski, rosyjski, 

ukraiński, czeski, hiszpański i arabski.

Pierwsze miejsca nagradzamy premiami pie-

niężnymi i publikacją na łamach miesięcznika 

społeczno-kulturalnego „Hajduczanin”.

Pula nagród: 1.600,00 zł

(jeden tysiąc sześćset złotych)

Uczestnictwo w Konkursie jest płatne. Opłata 

organizacyjna od każdego uczestnika wynosi 

15 zł i należy ją uiścić robiąc przelew na konto 

organizatora konkursu:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom licznej 
rzeszy piszących poezje, Miejski Dom Kultury 
BATORY wspólnie z Radiem Katowice ogłasza rok-
rocznie w grudniu Ogólnopolski Konkurs Poetyc-
ki „Sprostać wierszem”.

Miejski Dom Kultury Batory

73 1050 1243 1000 0010 0011 4429

W tytule przelewu proszę podać swoje godło 

wraz z dopiskiem SPROSTAĆ WIERSZEM

Trzy, nigdzie dotychczas niepublikowane dru-

kiem wiersze, opatrzone godłem, należy nad-

syłać na maszynopisie w trzech egzemplarzach, 

w zaklejonej kopercie, wewnątrz której wraz 

z  tekstami należy umieścić zaklejoną kopertę 

/opatrzoną tym samym godłem/, a w niej roz-

wiązanie godła: imię i nazwisko autora, dokład-

ny adres zamieszkania, adres e-mail, telefon.

Tematyka prac dowolna.

Termin nadsyłania prac: 1.05.2020 - 12.06.2020

Ogłoszenie wyników: 26 czerwca 2020, godz. 

17:00, MDK Batory

Prace należy nadsyłać na adres:

Miejski Dom Kultury Batory

41-506 Chorzów, ul. S. Batorego 6

z dopiskiem: konkurs „Sprostać wierszem”

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publi-

kacji utworów.
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BATORY DLA PTAKÓW

Część domków zawisła na elewacji placówki 

od strony ogrodu, pozostałe przekazano nie-

odpłatnie zainteresowanym mieszkańcom 

miasta. Instrukcje dotyczące prawidłowych 

parametrów budek lęgowych przekazali pra-

cownicy Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu. 

Wieszanie budek lęgowych pomaga ptakom 

zwłaszcza tam, gdzie nie występują naturalne 

dziuple. Umieszczone w ogrodach przydo-

mowych pozwalają zmniejszyć również ilość 

niechcianych owadów. Można je instalować 

przez cały rok, od jesieni do lata. Budki skon-

struowane w MDK Batory powstały z myślą 

o jerzykach, ptakach gniazdujących w zabudo-

waniach miejskich. 

Z okazji Światowego Dnia Ptaków Wędrownych pracownicy Miejskiego Domu Kultury Batory, wy-
korzystując podstawowe narzędzia i surowe drewno sosnowe, zbudowali 20 budek lęgowych dla 
ptaków. Pożyteczna inicjatywa, która jest wspólną ideą animatorek i działu technicznego MDK Bato-
ry, wpisuje się w podejmowaną w placówce od lat aktywność w zakresie działań proekologicznych.
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Szanowni Państwo! Kochani Uczestnicy!
Sytuacja, która od marca spowodowała zatrzy-

manie nie tylko wydarzeń kulturalnych, ale i całej 

gospodarki na świecie zmusiła nas do przełożenia 

naszego święta teatralnego – Festiwalu Małych 

Form Artystycznych.

Mamy nadzieję, że festiwal odbędzie się w terminie: 

od 27 do 31 lipca 2020 r. W tym roku ze względu 

na zaistniałą sytuację proponujemy zmienioną for-

mułę festiwalu i udział wszystkim: INSTYTUCJOM 

KULTURY, STOWARZYSZENIOM, ORGANIZACJOM 

POZARZĄDOWYM, które tak jak my czekają z nie-

cierpliwością, aby wejść na deski teatralne.

Uroczysta gala wręczenia nagród IX Festiwalu Ma-

łych Form Artystycznych przewidziana jest 31 lipca 

2020 roku.

Tego dnia planujemy również podsumować zaba-

wę filmową #MałeFormyDomowe, która odby-

wała się w kwietniu, maju i czerwcu na fanpage-u 

Chorzowskiego Centrum Kultury w ramach festi-

walu. Przez kilka tygodni Uczestnicy wysyłali swoje 

interpretacje filmowe na „zadany” temat. 

Gratulujemy wszystkim, którzy dołączyli do naszej 

zabawy!

Festiwalowi towarzyszyć będzie - organizowana z ini-

cjatywy prof. dra hab. Andrzeja Linerta - konferencja 

popularnonaukowa „TRUDNE DROGI TEATRÓW 

DO POLSKOŚCI. W 150 ROCZNICĘ DZIAŁALNOŚCI 

KASYNA KATOLICKIEGO”, która odbędzie się 30 

sierpnia 2020 r.

Podczas wydarzeń festiwalowych zachowamy 

szczególną ostrożność i dostosujemy się do wy-

mogów Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zapraszamy Was serdecznie!

Więcej informacji udziela: 

 Agata Śliwa – koordynator festiwalu,

 festiwal@chck.pl, tel.502 071 121



27-30 lipca 2020 r.

Prezentacje spektakli zgłoszonych do 

FMFA- Chorzowskie Centrum Kultury

31 lipca 2020 r. 

- 11.00 - 15.00 Gala Festiwalu, wręczenie 

nagrody teatralnej CHORZOWSKIE SZEK-

SPIRY oraz spotkanie trzech teatrów 

Transmisja online:

- 16.30 Fragmenty spektakli Polskiego Te-

atru Ludowego ze Lwowa

- 18.00 TEATR „REDUTA ŚLĄSKA” Piotr Za-

czkowski „ULICE WOLNOŚCI”, reżyseria Ro-

bert Talarczyk premiera odbyła się 2 wrze-

śnia 2018 roku

- 19.00 TEATR „POEZJADA” z  Bottrop/

Oberhausen w Niemczech - najnowszy 

spektakl poetycko – muzyczny pt.  TAN-

DEM, czyli miłość rozebrana w  dwóch 

aktach, którego premiera odbyła się 

w  Das Theater Gdańska w Oberhausen 

16 czerwca 2018 roku, scenariusz i reży-

seria Joanna Duda-Murowski

30 sierpnia 2020 r.

16.00 -18.00 Konferencja Popularnonau-

kowa ,,Trudne drogi teatrów do polskości 

w 150 rocznicę działalności Kasyna Katolic-

kiego Karola Miarki”

27-31 LIPCA 2020 R.
FINAŁ IX FESTIWALU MAŁYCH FORM ARTYSTYCZNYCH ORAZ SPOTKANIE TRZECH TEATRÓW ONLINE

30 SIERPNIA 2020 R.
KONFERENCJA POPULARNONAUKOWA

TRUDNE DROGI TEATRÓW DO POLSKOŚCI. W 150 ROCZNICĘ DZIAŁALNOŚCI KASYNA KATOLICKIEGO

Program konferencji:

Prof. dr hab. Emil Orzechowski: Zmien-

ne funkcje teatru polskiego

Prof. dr hab. Andrzej Linert: Trudne 

drogi teatrów śląskich do polskości

Dr hab. Mirosława Pindór, prof. UŚ: 

Teatr w polskim Cieszynie

Dr hab. Alicja Kędziora, prof. UJ: 

Przyuczeni frymarczyć i sercem, 

i usty (...)” - trudna walka o godność 

teatru polskiego w Rosji

Dyrektor PTL we Lwowie, Zbigniew 

Chrzanowski: – Polski Teatr we Lwowie

Prof. dr hab. Ewa Kosowska: Katowicki 

Oddział Towarzystwa Kultury Teatralnej

18.15 „Tragedia prześlicznej Ulijanki 

i dojrzałego Edmunda” TEATRU „RE-

DUTA ŚLĄSKA”, scenariusz Mirosław 

Orzechowski, premiera 23 lutego 

2013 roku - reżyseria Mirosław Orze-

chowski, wznowienie spektaklu 2018 

rok - adaptacja i reżyseria Beata Chren

Więcej informacji na stronie:

www.chck.pl oraz na naszym Facebooku 

Kontakt: festiwal@chck.pl,

tel. 502-071-121
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Zapraszamy do Muzeum w Chorzowie na ce-

lebrację niezwykłej dla historii miasta i pol-

skiego sportu rocznicy. Wystawa „100-lecie 

Ruchu Chorzów” stanowi przekrojową opo-

wieść o jednym z najstarszych klubów piłkar-

skich w naszym kraju. Jego obecność stanowi 

dowód na to, że sport to nie tylko kwestia fi-

zyczna ale też kulturowa powiązana głęboko 

z pamięcią i tożsamością.

W związku z obostrzeniami i zasadami bezpie-

czeństwa zwiedzanie wystawy odbędzie się 

w ograniczonej formie – szczegóły na stronach 

Muzeum w Chorzowie.

Poza samą wystawą na stronach i mediach 

społecznościowych Muzeum będziecie mogli 

Państwo zobaczyć filmiki z cyklu „Wspomina-

my Ruch” – stanowiącą nostalgiczną podróż do 

krainy najlepszych wspomnień o klubie.

Na naszych stronach dostępny jest również film 

stanowiący rodzaj kuratorskiego oprowadzenia 

po wystawie. Polecamy go jako wstęp do wizyty 

w Muzeum.

Zapraszamy również do zapoznania się z ma-

teriałami umieszczanymi na stronie głównej 

Muzeum w Chorzowie w zakładce „Spotkania 

w trudnych czasach”, gdzie znajduje się szereg 

artykułów na temat naszych zbiorów.

Zachęcamy do subskrypcji kanału YouTube 

Muzeum w Chorzowie i polubienia naszego 

fanpage’a na Facebooku, gdzie dostępne są 

wszystkie filmiki z cyklu wykładów „U źródeł 

wyobraźni” prowadzonych 

przez dr. Jacka Kurka.

Polecamy również zapozna-

nie się z naszą ofertą lekcji 

muzealnych online w formie 

filmików oraz materiałów do 

pobrania dostępnych na stronie 

głównej Muzeum w Chorzowie.

Nowości wydawnicze:

W sprzedaży dostępne są:

Dwa tomy monografii Chorzów:

• Tom 1. Środowisko 

geograficzne, 2017

• Tom 2. Od wioski 

do założenia miasta, 2018

• Jerzy Rajman – Społeczność wiejska 

Chorzowa i Dębu od XIV do XVIII wieku, 2019

• „Zeszyty Chorzowskie” tom 19, 2019

STULECIE „NIEBIESKICH” W MUZEUM
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Przenikanie się treści kulturowych jest powszechnym i nieuniknionym procesem we współczesnym świe-

cie. Przyczyniły się do tego przełomowe wynalazki techniczne minionego wieku, rozwój komunikacji, 

wzmożona migracja ludności. Warto zastanowić się, czy to wpływa na zwiększoną wymianę kulturową, 

wzbogacenie lub wyeksponowanie kultur lokalnych? W naszym działaniu szukamy odpowiedzi na pyta-

nie: Jak wyobrażasz sobie NOWĄ KULTURĘ NA STARYM? Czego oczekujesz? Czy chcesz tworzyć ją z nami? 

Jak najwłaściwiej łączyć tradycje ze współczesnością? Czekamy na sugestie i opinie: joannabw@chck.pl. 

Zapraszamy do współpracy, można wypowiedzieć się poprzez ankietę zamieszczoną na www.facebook.

com/SDKChorzow/. PRZYCZEP SIĘ DO KULTURY i twórz ją z nami. Namawiamy do składania ofert - masz 

pomysł, my go sfinansujemy. Regulamin od lipca dostępny na stronie: www.sdk.org.pl oraz na FB

JAK SOBIE WYOBRAŻASZ NOWĄ 
KULTURĘ NA STARYM?
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{MUZYKA}

ŻYCIE BLUESEM PISANE
- Sam nigdy nie zakładałem takiego scenariusza. Pierwsze ustalenia toczyły się zupełnie poza 
mną. Jacek Kurek zapalił do swojego pomysłu moje córki, a potem one cierpliwie i z uporem 
przekonywały do niego mnie. Trudno było mi wyobrazić sobie sytuację, w której zostaję bohate-
rem jakiejkolwiek książki, a co dopiero takiej, która tak szeroko opisywałaby moje życie – mówi 
Andrzej Matysik. Nakładem wydawnictwa eSPe ukazał się właśnie wywiad-rzeka Jacka Kurka 
z Andrzejem Matysikiem „Mój Blues”.

- Na rozmowach o życiu, bluesie, Śląsku, lu-

dziach, o tym jak wyglądała droga inżyniera 

górnictwa do roli uznanego animatora muzycz-

nego życia kulturalnego oraz redaktora naczel-

nego ukazującego się od dwóch dekad cenio-

nego i nagradzanego kwartalnika „Twój Blues” 

Andrzej Matysik i Jacek Kurek podczas spotkania autorskiego On-line w Grubie Bluesa

upłynął nam równy rok – mówi Jacek Kurek. 

Tom wzbogacają wypowiedzi czterdziestu 

różnych osób, które zetknęły się z Andrzejem 

Matysikiem w różnych okolicznościach. Są to 

m.in. muzycy Shemekia Copeland, Ireneusz 

Dudek, Leszek Winder, dziennikarze Jan Choj-
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Andrzej Matysik i jego córka Ewa z BB Kingiem

nacki i Wojciech Zamorski, fotograficy Paul 

Natkin i Aigars Lapsa oraz malarz i grafik Ro-

man Kalarus. Całość jest bogato ilustrowana 

ciekawymi zdjęciami archiwalnymi. 

Andrzej Matysik od urodzenia związany jest 

z Chorzowem. Wraz z rodziną prowadzi agen-

cję koncertową, która zorganizowała setki 

muzycznych wydarzeń z udziałem sław pol-

skiego i światowego bluesa. Przez lata był 

gospodarzem autorskiej audycji „Siła bluesa” 

w Radiu Katowice. W roku 2000 stworzył pi-

smo „Twój Blues”, jedyny ogólnopolski kwar-

talnik poświęcony w całości tematyce muzyki 

bluesowej, uznawany za jedno z najbardziej 

wpływowych i opiniotwórczych polskich źró-

deł informacji o  bluesie. Pismo zostało uho-

norowane prestiżową amerykańską nagrodą 

„Keeping the Blues Alive” i europejską „Blues 

Behind The Scenes”. Od roku 2002 prowadzi 

audycję „Historie bluesem pisane” w Radiu 

eM. 

- Nie byłem przekonany do tej książki, ale 

skoro już się ukazała, to oczywiście dla mnie 

bardzo miłe i dziś mogę powiedzieć, iż cieszę 

się, że jest. Dzielę się w niej historią swojego 

życia, które, mam nadzieję, dodaje co nieco do 

kolorytu mojego miasta. Jeśli ktoś z czytelni-

ków znajdzie na kartach mojej historii coś po-

zytywnego dla siebie, moja radość będzie tym 

większa – podsumowuje Andrzej Matysik. 

(k)

16 czerwca 2020 roku o godz. 18.00 w Miejskim Domu Kultury 
„Batory” odbędzie się spotkanie z Andrzejem Matysikiem, 
które poprowadzi Beata Cieślak. Promocję książki uświetni 
koncert KSW 4 BLUES. Rezerwacja biletów w cenie 5 zł pod nu-
merem telefonu 32 246 00 60. Obowiązuje reżim sanitarny.
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Interaktywne warsztaty w ramach projektu „SPI-
NACZ. Społeczność; Intermedialność; Edukacja” 
realizowane przez Chorzowskie Centrum Kultu-
ry i Galerię Sztuki Muzycznej i Obrazu. Spotkanie 
18 czerwca od godz. 19.00 będzie dotyczyło gło-
śników i kolumn głośnikowych. Warsztaty odbę-
dą się w formie streamingu na żywo na profi lu 
Facebook-u CHCK oraz Galerii Sztuki Muzycznej 
i Obrazu. Serdecznie zapraszamy.
Projekt został dofi nansowany przez Ministra 
Kultury i dziedzictwa Narodowego z Fundu-
szu Promocji Kultury.

Galeria Sztuki Muzycznej i Obrazu
Nowy Rynek Chorzów
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Nie wiem, jak Wy, ale ja już dostaję hyzia od 

tego zostawania w domu. Rozumiem, że naj-

lepiej by było, gdybyśmy wszyscy zaszyli się 

w piwnicach i wylęgli z nich gdzieś koło grudnia 

popołudnia. Roku przyszłego. Wtedy już może 

to całe koronaparty by się znudziło i skończyło. 

Ja jestem jednak psem i swoje potrzeby mam. 

Prócz regularnego karmienia kiełbasą śląską, 

czochrania futerka i ścigania kocimoczy zalicza 

się do nich chodzenie na spacerek. Kiedy więc 

penetruję ulice, naoglądam się tego i owego. 

Z ostatnich obserwacji:

Czy ktoś jest mi w stanie wyjaśnić, o co chodzi 

z tymi hordami ludziny nasadzającej sobie na 

paszczęki maseczki w sposób następujący: bro-

da zakryta, usta czasem być może, natomiast 

już nos ani, ani? To ma w czymś pomóc? Czy 

się komu wydaje, że ładniej wygląda w takim 

ustawieniu? 

Albo te gamonie w markecie, które ładują się 

innym kupującym na plecy, bo przeca trzeba, 

pani kochana, pierwszemu capnąć tę paczkę 

sera, bo jeszcze nóg gouda dostanie i ucieknie 

nam sprzed nieosłoniętego maseczką nosa. 

Całkiem możliwe, że wychodzę na zrzędę, ale 

nie omieszkam jeszcze wspomnieć o kiblonur-

kach, którzy gdy tylko widzą przed sobą stos ja-

błek albo więcej niż trzy marchewki wyłożone 

na półce w sklepie, poczuliby się chorzy, gdy-

by nie dali w nie nura. Należy obmacać każdą 

sztukę warzywo-owoca, przyjrzeć się mu spod 

różnych kątów, pochuchać, popluć, odkaszlnąć 

i strzelić tym z powrotem na półkę, bo przecież 

takiego obmacanego, panie drogi, kupić nie 

sposób. 

Biadolę tu i skarżę, ale chyba na chwilę zapo-

mniałem, że przykład idzie z góry. A nasza góra, 

jaka jest, każdy widzi. Łazi na cmentarz, chociaż 

wszystkim innym zabrania. Rękawiczek i ma-

seczki nie stosuje, bo wszak jest nieśmiertelna. 

Zarządza wybory, potem je unieważnia, cho-

ciaż się nie odbyły. Wysyła dzieci do przedszko-

li, twierdząc, że to bezpieczne, choć człowiek 

(lub pies) podejrzliwy mógłby się zastanawiać, 

czy przypadkiem nie chodzi o to, że się skoń-

czyła górze mamona na zasiłki opiekuńcze. 

Góra jednak nie kłania się logice ani prawu. Ani 

sprawiedliwości. 

Nic więc dziwnego, że zwykła ludzina sobie fol-

guje, skoro taki ma wzorzec. 

Sam nigdy nie byłem asem z tych wszystkich ko-

niunkcji, implikacji, równoważności czy alterna-

tyw. Mimo to trapi mnie jedno: dlaczego, skoro 

liczba zachorowań wzrasta, obostrzenia spada-

ją? Jak na mój mały rozumek, coś tu nie gra.

Ale ja się nie znam. Jestem wszak tylko kundel-

kiem bez jednej nogi i z zafałszowanym rodo-

wodem.

Marta Matyszczak
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Kto by się kłaniał logice
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Jestem niepozorna. Oddalona od ruchliwego 

centrum miasta, od codziennego szumu jeż-

dżących samochodów, od turkotu pędzących 

po szynach tramwajów. Nie jestem długa, 

przykucnęło przy mnie zaledwie kilka niskich 

domów. Rośnie sporo drzew. Zielenieję latem. 

Jestem istotna, bo otwieram bramę do wielkiego 

przemysłu. Prowadzę do miejsca, w którym ponad 

sto lat temu zapoczątkowano rozwój polskiej chemii. 

Ważni ludzi tędy chodzili, przyjeżdżali dyrek-

torzy, naukowcy, politycy. Poznałam nawet 

samego prezydenta. 

Codziennie przyglądam się, jak strażnik otwie-

ra i zamyka bramę Zakładów Azotowych. 

Zmieniają się budki strażnicze, nowocześnieje 

brama i napis nad nią. Kiedyś było tu gwarniej, 

rano budziły mnie autobusy wiozące pracow-

ników na pierwszą zmienię, dziś autobusów 

już nie ma, a parking czasem świeci pustkami, 

ale wciąż jeszcze istniejemy, wciąż jesteśmy 

ważną częścią miasta. Ja i „Azoty”, dzięki któ-

rym powstałam. 

Wszystko zaczęło się w roku 1915. Właśnie wte-

dy ruszyła budowa. Niewielu dziś wie, że gdyby 

nie I wojna światowa i potrzeby wojenne Niem-

ców, Zakłady Azotowe mogłyby w ogóle nie 

powstać. Wiele lat już istnieję, wiele widziałam 

i wiem, że czasem to co złe, przynosi również do-

bre rzeczy. Tak właśnie było z „Azotami”. 

Piece karbidowe, wapienniki, kotłownie, 

a także magazyny, laboratoria, a nawet domy 

mieszkalne dla pracowników, stawiane były 

rękami rosyjskich jeńców wojennych. Przywie-

ziono ich tu z podopolskich Łambinowic. Męż-

czyzn i kobiety. Wciąż jeszcze słyszę odgłosy 

butów, gdy w równym szeregu szli do pracy, 

pilnowani przez uzbrojonych strażników. 

Smutny był to widok.

Sabina Waszut

Czerwiec

Opowieści
Chorzowskich Ulic
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Produkcja syntetycznych związków niezbęd-

nych dla rolnictwa, ale potrzebnych również 

wojsku, na wszystkich frontach wojny, ruszyła 

w 1916 roku. 

Na szczęście każda wojna kiedyś się kończy, 

ta również, a niedługo później chorzowskie 

„Azoty” znalazły się na terenie Polski i stały 

się najważniejszym zakładem przemysłu che-

micznego na Śląsku i w kraju. 

Wspominałam już, że poznałam prezydenta? 

Otóż w 1922 roku dyrektorem naczelnym 

Zakładów został chemik Ignacy Mościcki, póź-

niejszy prezydent polski, a jednym z dyrekto-

rów został wówczas Eugeniusz Kwiatkowski, 

wiceprezydent i minister skarbu, przemysłu 

i handlu w II RP. 

To niezwykły zbieg okoliczności, że moja na-

zwa również upamiętnia prezydenta – Gabrie-

la Narutowicza. Tragiczna to postać, bo Naru-

towicz, pierwszy prezydent II RP pełnił swoją 

funkcję zaledwie przez pięć dni. 16 grudnia, 

podczas wizyty w galerii „Zachęta” został za-

strzelony przez powiązanego z endecją mala-

rza Eligiusza Niewiadomskiego.

Wróćmy jednak do mojej historii. Lata mię-

dzywojenne wspominam najmilej. Wiele się 

wówczas działo i na ulicy i w samych Zakła-

dach. Do pracy w Chorzowie zjeżdżali najlepsi 

inżynierowie z całego kraju. Opatentowano tu 

wiele rozwiązań z dziedziny chemii a „Azoty” 

zyskały miano kolebki polskiego przemysłu 

chemicznego. Obserwowałam to i pękałam 

z dumy, że ja, niepozorna uliczka, mogę być 

świadkiem wielkich rzeczy. 

Potem znów nastały gorsze dni. Kolejna wojna 

i kolejni jeńcy, zastępujący zaciągniętych do 

wojska pracowników, znów wsłuchiwałam się 

w odgłos ciężkich wojskowych butów.

I ta wojna dobiegła końca. Przetrwaliśmy ją. 

A Azoty, były pierwszą fabryką, która wznowi-

ła działalność już w 1945 roku.

Lata mijają szybko. Nastały czasy zmian. Nie 

wszystkie są dobre, ale dziś Azoty należą do 

największej grupy chemicznej w Europie. 

I tak żyjemy w swoim sąsiedztwie już od po-

nad wieku. Ja niepozorna i one, tak ważne.  

CDN
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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

KONTAKT Z NAMI:

Informacje szczegółowe pod numerami telefonów i mailowo:
pn.-pt. 8:00-16:00   |   kasa: kasa@chck.pl/ 660 554 902, 32 349 78 63/65
edukacja kulturowa: 660 554 905, 32 349 78 78 
scena powszechna: urszula@chck.pl, 32 349 78 84
biuro wydarzeń: barbara_g@chck.pl, damian_b@chck.pl, 
sabina@chck.pl, 32 349 78 67/69/71
kino: damian_b@chck.pl, 32 349 78 71
promocja: barbara@chck.pl /698 581 505, 32 349 78 72 

pn.-pt. 8:00-16:00   |   SDK: joannabw@chck.pl, sebastian@chck.pl, 
marek@chck.pl, agnieszka_w@chck.pl, piotr@chck.pl / tel. 32 247 39 
54/56/57/58

KONCERT WIEDEŃSKI 

Podczas gali usłyszą Państwo obdarzonych wspaniałymi głosami, 

fantastycznych solistów operowych. Towarzyszyć im będą wy-

bitni, polscy kameraliści młodego pokolenia, występujący na co 

dzień z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami w Polsce i Europie. 

Zabrzmią największe przeboje króla walca - Johanna Straussa, nie 

zabraknie także popisowych arii z najsłynniejszych operetek

„Zemsta Nietoperza”, „Baron Cygański” czy „Wesoła Wdówka”. 

12.09.2020  godz. 18.30

bilety: 80   |   Info: sabina@chck.pl tel. 32 349 78 67/63/65  |  Zakupione bilety z 3.04 zachowują ważność

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

PROJEKT „SPINACZ”

W czasie wakacji będziemy realizowali kolejne warsztaty w ramach 

projektu „SPINACZ. Społeczność; Intermedialność; Edukacja” 

Lipiec - warsztaty plastyczne towarzyszące kolejnej edycji Między-

narodowego Festiwalu Plakatu PlakatFest. 

Sierpień - warsztaty filmowe oparte na interdyscyplinarnym cha-

rakterze sztuki filmowej, ukazujące ją jako dziedzinę, która może czerpać i transponować na 

własne potrzeby.

Warsztaty kierowane są do młodzieży, liczba miejsc jest ograniczona (maksymalnie 10 osób). 

Wstęp na wszystkie warsztaty jest bezpłatny, osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

barbara_g@chck.pl tel. 32 349 78 69

Więcej informacji o projekcie i pozostałych warsztatach  na stronie www.chck.pl

Projekt „SPINACZ. Społeczność; Intermedialność; Edukacja” jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

LIPIEC - SIERPIEŃ 2020
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SPEKTAKL PT. „CALINECZKA” 

Porwana przez Ropuchę, potem przez zakochanego Chrabą-

szcza - 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 wolności. Pogodny spektakl w nieco 

surrealistycznym klimacie, z atrakcyjną fabułą i zabawnie przery-

sowanymi postaciami bohaterów, których wady i relacje odno-

szą się do świata ludzi; adresowany jest do młodszych widzów.

20.09.2020  godz. 15.00

bilety: parter 20/ 15*, balkon 15/ 10*   |   info: magda_r@chck.pl, tel. 32 349 78 72/63/65

Spektakl przeniesiony z 29.03.2020r.

W WYKONANIU ŚLĄSKIEGO TEATRU
LALKI I AKTORA ATENEUM

KONCERT EDYTY GEPPERT

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 Czapińską, Agnieszkę 

Osiecką, Jacka Cygana, Marka Dagnana, Jerzego Ficowskiego, Jona-

sza Koftę, Wojciecha Młynarskiego. Serdecznie zapraszamy.

25.09.2020  godz. 19:30

bilety: parter: 95, balkon: 85   |   info: urszula@chck.pl, tel. 32 349 78 84/63/65

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 Grzegorza Spyry i choreografią Henryka 

Konwińskiego. Wierszowane libretto w śląskiej gwarze na kanwie 

„Ożenku” M. Gogola napisał autor „Pomsty” Marian Makula.

21.09.2020

bilety: parter: 60/50, balkon 40 http://makula.pl/kupbilet/  |  info: sabina@chck.pl, tel. 32 349 78 67/63/65

Spektakl przeniesiony z 6.04.2020 r. 

Szczegóły na stronie www.makula.pl
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{TEATR}

repertuar
Z tęsknoty za kinem

Więcej
informacji:
kino.chck.pl

Kino
należy

do sieci

Dofi nansowano
ze środków

Zajęcia dla dzieci w wielu 6 -10 lat, liczba miejsc na warsztatach ograniczona maksymalnie do 10 osób.
Koszt udziału w jednych zajęciach 20 PLN.

Więcej informacji: barbara_g@chck.pl tel. 32 349 78 69/63

Ceny biletów: 8 PLN     Rezerwacja i informacja: grajfka@chck.pl, tel: 32 349 78 71/63

01.07 śr 18:00 „Dwie kobiety” reż. Martin Provost, Francja 2017 Na ekranie

03.07 pt 18:00 „Kartoteka 64” reż. Christoff er Boe, Dania 2018 Na ekranie

07.07 wt 18:00 „Żyć nie umierać”reż. Maciej Migas, Polska 2015 Na ekranie

08.07 śr 18:00 „Pavarotti”  reż. Ron Howard; USA, Wielka Brytania 2019 Kino
DOCiekliwe 

10.07 pt 18:00 „Agentka specjalnej troski” reż. Dany Boom; Belgia, Francja 2016 Na ekranie

14.07 wt 18:00 „Milcząca rewolucja”  reż. Lars Kraume, Niemcy 2018 Na ekranie

15.07 śr 18:00 „Pamiątki Claire Darling” reż. Julie Bertuccelli, Francja 2018 Na ekranie

17.07 pt 18:00 „(Nie)znajomi” reż. Tadeusz Śliwa, Polska 2019 Na ekranie

21.07 wt 18:00 „Jestem taka piękna” reż. Marc Silverstein, Abby Kohn, USA 2018 Na ekranie

22.07 śr 18:00 „Heavy Trip” reż. Juuso Laatio; Jukka Vidgren, Finlandia, Norwegia 2018 Na ekranie

24.07 pt 18:00 „Yuli” reż. Iciar Bollain; Hiszpania, Kuba, Niemcy, Wielka Brytania 2018 Na ekranie

28.07 wt 16:00 „Fala” reż. Roar Uthaug, Norwegia 2015 Na ekranie

29.07 śr 18:00 „Piknik z niedźwiedziami” reż. Ken Kwapis, USA 2016 Na ekranie

30.07 pt 18:00 „Gotowi na wszystko. Exterminator” reż. Michał Rogalski, Polska 2017 Na ekranie

02.07 śr 10:00 fi lm „Louis i obcy” oraz warsztaty plastyczne 

09.07 pt 10:00 fi lm „Pszczółka Maja” oraz warsztaty pszczelarskie „Skarby pszczelego ula”

16.07 wt 10:00 fi lm „Misja Yeti” oraz spotkanie z podróżniczką i opowieść o Nepalu.

23.07 śr 10:00 fi lm „Robinson Crusoe” oraz spotkanie z książką 

30.07 pt 10:00 fi lm „Manu. Bądź sobą!” oraz warsztaty plastyczne 

lipiec 2020

Wakacyjne działania z Grajfką dla dzieci

W każdy lipcowy czwartek zapraszamy dzieci do kina Grajfka.

Obejrzą tam fi lm animowany i aktywnie spędzą czas podczas tematycznie związanych z nim warsztatów.
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TEATR PIASKU TETIANY GALITSYNY „MAŁY KSIĄŻĘ” 

Teatr Piasku Tetiany Galitsyny, zwyciężczyni programu „Mam Talent”, wraz z Gwiazdą 

„Mam Talent” VLODYR-em, najszybszym malarzem na świecie oraz grupą artystów 

przygotowywała unikalne widowisko – historię Małego Księcia wg. Antoine de Saint-

-Exupéry’ego, malowaną na żywo piaskiem, światłem i na wodzie, połączoną z grą aktorów, świateł i cieni oraz techniką szybkie-

go malowania (Speed Painting). Spektakl polecany jest dla dorosłych oraz dzieci od 5. roku życia. Trwa 55 minut bez przerwy.

29.10.2020  godz. 18:30

bilety: parter: 85, balkon: 75    |   info: sabina@chck.pl, tel. 32 349 78 67/63/65

bilety: parter: 80, balkon: 70    |   info: urszula@chck.pl, tel. 32 349 78 84/65/63

BALET „JEZIORO ŁABĘDZIE”. NARODOWY BALET KLASYCZNY Z KIJOWA

W parku przy zamku odbywa się uroczystość z okazji pełnoletniości księcia 

Zygfryda. W trakcie, matka informuje go, iż spośród panien zaprezento-

wanych na balu, który odbędzie się dnia następnego, zobowiązany będzie 

wybrać sobie małżonkę. Ta informacja mąci nastrój księcia. Aby oderwać 

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

16.10.2020  godz. 19.00

bilety: parter 105, balkon 95   |   info: sabina@chck.pl , tel. 32 349 78 67/63/65 |  Zakupione bilety z 20.03 zachowują ważność

SPEKTAKL KOMEDIOWY PT. „SERCA NA ODWYKU” 

SPEKTAKL KOMEDIOWY PT. „CZARNO TO WIDZĘ CZYLI WYMIESZANI POSORTOWANI”

Komedia, w której bohaterowie udowadniają, 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.

Czarno to widzę… W Polsce podzielonej bardziej niż kiedykolwiek w historii, 

w tym naszym zmarginalizowanym królestewku bigoterii, hipokryzji, niena-

wiści i hejtu, grupa nietuzinkowych osób bardzo chce być Polakami. Obsada: 

Anna KORCZ, Patrycia KAZADI, Laura SAMOJŁOWICZ, Stefano TERRAZZI-

NO, Piotr ZELT, Lesław ŻUREK.

25.10.2020  godz. 16:00 i 19:00

7.11.2020  godz. 17:00

bilety: parter: 100, balkon: 80   |   Info: urszula@chck.pl, tel. 32 349 78 84/63/65  |   Zakupione bilety z 5.04 zachowują ważność

REŻYSERIA CEZARY ŻAK

 REŻYSERIA: EWA KASPRZYK

repertuar
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GALERIA ANTRESOLA:

GALERIA W BRAMIE:

17.06 do 12.07 PlakatFest - prace wybrane ze wszystkich edycji festiwalu.

15.07 godz.19.00 - Wernisaż na Rynku w Chorzowie - V edycja Międzynarodowego Festiwalu Plaka-

tu PlakatFest (V edycja Festiwalu porusza temat rzeczywistości po pandemii. Temat przewodni „New 

World”) oraz koncert.

Wystawa w Galerii Antresola do 31.08

25.05 - 30.06 PlakatFest - Starter (retrospekcje poprzednich edycji festiwalu)

01.07 - 31.07 PlakatFest - Goście (wybrane prace zaproszonych gości, poprzednich edycji festiwalu)

CHCK – FOYER: SZTUKA I DESIGN W DRUKU 3D

Wystawa obejmująca tematykę skanowania i projektowania 3D. Połączenie 

technologii i sztuki i ich wzajemne przenikanie w postaci cyfrowej rzeźby 3D.

- Pokazanie kreatywnych technik druku 3D, możliwości cyfrowego pro-

jektowania i skanowania przestrzennego (w formie multimedialnej pre-

zentacji Firmy Solveere sp. z o.o.)

- Prezentacja multimedialna - prace studentów kierunku Projektowanie 

Gier i Przestrzeni Wirtualnej Uniwersytetu Śląskiego. 

- Wystawa modeli, rzeźb i prac wydrukowanych w technologii 3D (wypo-

życzone z Firmy Solveere sp. z o.o.)

Firma Solveere sp. z o.o. wykorzystuje i promuje nowoczesne technologie z dziedziny 

projektowania CAD: Rapid Prototyping - skanowania przestrzennego, spełnia rolę proto-

typowni działającej w technologiach Rapid Prototyping. Dzięki technologii wydruku 3D fir-

ma tworzy modele, które niczym nie różnią się od obiektów produkowanych seryjnie. Cały 

proces bazuje na wizualizacji komputerowej lub na samym pliku CAD oraz na wskazówkach 

dotyczących kolorystyki obiektu, jego wykończeń itp. Ich wydruki 3D mają zastosowanie w: motoryzacji, lotnic-

twie, energetyce przemysłowej, medycynie, dentystyce, inżynierii odwrotnej oraz w designie i projektowaniu.

www.solveere.pl

23.06-15.07.2020

Więcej informacji o wystawach: barbara@chck.pl, tel. 32 349 78 72, 698-581-505
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13-14 .06 16.00 BIBLIOTEKA POD CHMURKĄ BEATRIX POTTER – „BENJAMIN KICUŚ” ONLINE agnieszka_w@chck.pl
tel. 32 247 39 56/58

25.06 czw 18.00 MUZYKA W PIĘCIU SMAKACH KONCERT ZESPOŁU FRESCO (OGRÓD SDK) wstęp wolny agnieszka_w@chck.pl
tel. 32 247 39 56/58

25.06 -18.07 WYSTAWA RĘKODZIEŁO Z AFRYKI ZE ZBIORÓW JANINY WILK – GALERIA - MEDIATEKA SDK wstęp wolny marek@chck.pl
tel. 32 247 39 58

26.06 pt 18.00 STAROCHORZOWSKI KLUB PODRÓŻNIKA PIENINY. GÓRY RZEŹBIONE WIATREM I WODĄ ONLINE piotr@chck.pl
tel. 32 247 39 56/58

LIPIEC

9.07 czw 19.00 KONCERT OBJAZDOWY - SZUKAJ NAS W CHORZOWIE STARYM wstęp wolny joannabw@chck.pl
tel. 32 247 39 56/58

6-17.07 10.00 
-14.00 I LETNIE WARSZTATY W SDK - TROPICIELE WAKACYJNYCH PRZYGÓD (max.20 osób) Turnus 120 od 

osoby
agnieszka_w@chck.pl
tel. 32 247 39 56/58

11.07 sb 10.00-
12.00 OGRODOWA GALERIE DŹWIĘKU I OBRAZU – EKOLOGICZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE 10 joannabw@chck.pl

tel. 32 247 39 56/58

20-31.07 10.00 
-14.00 II LETNIE WARSZTATY W SDK – WYSPA PIRATÓW (max.20 osób) Turnus 120 od 

osoby
agnieszka_w@chck.pl
tel. 32 247 39 56/58

17.07 pt 17.00 HIT HIP! HURRA! KONCERT STUDIA ARTYSTYCZNEGO BANDA RABANDA (PARKING PRZY SDK) 5 agnieszka_w@chck.pl
tel. 32 247 39 56/58

19-30.07 WYSTAWA PRAC UCZNIÓW RUMUŃSKICH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH – GALERIA 
OGRÓD SDK –MEDIATEKA wstęp wolny agnieszka_w@chck.pl

tel. 32 247 39 56/58

24.07 pt 18.00 STAROCHORZOWSKI KLUB PODRÓŻNIKA EKWADOR ACHUAR ONLINE piotr@chck.pl
tel. 32 247 39 56/58

25.07 pt 10.00-
12.00

OGRODOWA GALERIA DŹWIĘKU I OBRAZU – EKOLOGICZNE WARSZTATY 
ARTYSTYCZNE (max.10 osób) 10 joannabw@chck.pl

tel. 32 247 39 56/58

30.07 czw 19.00 KONCERT OBJAZDOWY - SZUKAJ NAS W MACIEJKOWICE wstęp wolny joannabw@chck.pl
tel. 32 247 39 56/58

MUZYKA W PIĘCIU SMAKACH KONCERT ZESPOŁU FRESCO

info: agnieszka_w@chck.pl, tel. 32 247 39 56

25.06.2020  godz. 18.00

Zapraszamy Państwa na koncert grupy wokalnej Fresco, podczas 

którego będzie można posmakować muzycznego koktajlu stylów 

i klimatów utworów zaaranżowanych i wykonanych przez zespół. 

W podróż zabiorą nas stare, dobre, polskie utwory, które zna każ-

dy, ukołyszą amerykańskie brzmienia lat 90 i zenergetyzują radio-

we hity ostatnich lat. Zapraszamy wszystkich spragnionych przy-

gód muzycznych do ogrodu Starochorzowskiego Domu Kultury.

INSPIRACJE –INTERAKCJE - INTERNET W MULTIMEDIALNEJ GALERII MEDIATEKA W SDK- zapraszamy 
w okresie wakacyjnym do skorzystania z interaktywnej podłogi. To wielofunkcyjne urządzenie umożli-
wia łączenie zabawy i nauki, przez co jest doskonałym narzędziem do całościowego rozwoju dziecka. 
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja; tel: 32 249 39 58. Galeria czynna w godzinach 10.00 -15.00.
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HIT HIP! HURRA! KONCERT STUDIA ARTYSTYCZNEGO BANDA RABANDA

bilety: 5   |   info: agnieszka_w@chck.pl, tel. 32 247 39 56

17.07.2020  godz. 17.00

Nazwa tego wydarzenia nie wzięła się znikąd! Niezmiernie cieszy-

my się, że po tak długiej przerwie, będziemy znów mogli spotkać 

się z Wami na scenie w ogrodzie Starochorzowskiego Domu Kul-

tury. Zapraszamy na koncert pełen muzycznych hitów, które na 

pewno zaśpiewacie razem z nami!

WARSZTAT I - TROPICIELE WAKACYJNYCH PRZYGÓD

WARSZTAT II – WYSPA PIRATÓW

LETNIE WARSZTATY W SDK

Max. 20 os, koszt: 120 od osoby    |   info: Agnieszka Woźniczka - agnieszka_w@chck.pl, tel. 32 247 39 56

Max. 20 os, koszt: 120 od osoby    |   info: Agnieszka Woźniczka - agnieszka_w@chck.pl, tel. 32 247 39 56

6-17.07.2020  godz. 10.00-14.00

20-31.07.2020  godz. 10.00-14.00

Jakie nieodkryte sekrety kryją się w gąszczu tajemnic?  Już nie-

długo możecie się o tym przekonać, zostając prawdziwymi de-

tektywami! Zapiszcie się na Letnie warsztaty w SDK i ruszcie ku 

przygodzie, by odkryć to, co do tej pory nieznane.

Podczas I turnusu zabierzemy lupę, lornetkę i wyruszymy tropem 

enigmatycznych zdarzeń. Nauczymy się, jak można być zwinnym 

i niewidzialnym a zarazem twardym jak skała. Poznamy świat ta-

jemnic i zostaniemy nieustraszonymi tropicielami przygód!

Jesteście gotowi na prawdziwą przygodę? Nadszedł czas na zaba-

wę pod znakiem pirackiej bandery! Podczas II turnusu Starocho-

rzowski Dom Kultury stanie się prawdziwą siedzibą piratów i wie-

lu morskich przyjaciół. Będziemy płynąć po nieznanych wodach 

oraz walczyć z wodnymi potworami. Wszystko po to, aby dotrzeć 

na tajemniczą wyspę i znaleźć skarb...

Ahoj przygodo! Odpływamy!  
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Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury

Kino
należy

do sieci

KINO
w Starochorzowskim

Domu Kultury

Więcej
informacji:

 www.sdk.org.pl

20.06 sb 18.00 „Obywatel Jones” reż. Agnieszka Holland; Polska, Ukraina, Wielka Brytania, 2019/119 min. Na ekranie

27.06 sb 10.00 „Manu. Bądź sobą!” reż. Christian Haas; Niemcy, 2019/90 min. Poranek 
rodzinny

LIPIEC

02.07 czw 18:00 „Pokój” reż. Lenny Abrahamson; Irlandia, Kanada, 2015/112 min. Na ekranie

4.07 sb 11:00 „Za niebieskimi drzwiami” reż. Mariusz Palej, Polska 2016/93 min. Poranek 
rodzinny

6.07 pn 18:00 „Madame” reż.  Amanda Sthers, Francja 2017/87 min. Frajda w kinie

9.07 czw 18:00 „Janis” reż. Amy Berg, USA 2015/99 min. Kino DOCie-
kliwe

11.07 sb 11:00 „Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru” reż. Alexandre Astier, Louis Clichy, Francja 
2018/81 min.

Poranek 
rodzinny

13.07 pn 18:00 „Rakieta” reż. Kim Mordaunt,  Australia, Laos, Tajlandia 2013 /93 min. Na ekranie

16.07 czw 18:00 „Suspiria” reż. Luca Guadagnino; USA, Włochy 2018/145 min Na ekranie

18.07 sb 11:00 „Valerian i Miasto Tysiąca Planet” reż. Luc Besson; Belgia, Chiny, Francja, Niemcy, USA 2017/131 min Poranek 
rodzinny

20.07 pn 18:00 „Młodość Astrid” reż. Pernille Fischer Christensen; Dania, Szwecja 2018/118 min. Na ekranie

23.07 czw 18:00 „Sicario 2. Soldado” reż. Stefano Sollima, USA 2018/117 min. Na ekranie

25.07 sb 11:00 „Ozzy” reż. Alberto Rodriguez; Hiszpania, Kanada, 2016/86 min. Poranek 
rodzinny

27.07 pn 18:00  „Niesamowita Marguerite” reż. Xavier Giannoli; Belgia, Czechy, Francja 2015/123 min. Frajda w kinie 

30.07 czw 18:00 „Szczęśliwy Lazzaro” reż. Alba Rohrwascher; Francja, Niemcy Szwajcaria, Włochy 2018/122 min. Na ekranie

Ceny biletów: 8 PLN
Rezerwacja i informacja: frajda@chck.pl, tel: 32 247 39 56/ 57/ 58
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Wypożyczalnia centralna UL. SOBIESKIEGO 8 TEL. 32 241 28 26

Filia nr 2 UL. RYSZKI 11 A TEL. 32  241 99 33

Filia nr 4 PL. WARYŃSKIEGO 4 TEL. 32 247 34 00

Filia nr 5 PL. MICKIEWICZA  4 TEL. 32 241 56 64

Filia nr 6 UL. HANKEGO 6 TEL. 32 241 06 36

Filia nr 9 UL. PRUSA 7 TEL. 32 246 39 67

Filia nr 18 UL. GWARECKA 4 TEL. 32 241 86 53

Filia nr 19 UL. KILIŃSKIEGO 2 TEL. 32 348 18 68

Filia nr 3 UL. KASPROWICZA 2 TEL. 32 241 24 97

Filia nr 14 UL. OPOLSKA 4 TEL. 32 249 93 15

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHORZOWIE SERDECZNIE ZAPRASZA DO KORZYSTANIA ZE SWOICH USŁUG.
OFERUJEMY LITERATURĘ BELETRYSTYCZNĄ I POPULARNONAUKOWĄ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH. 

DODATKOWO FILIA NR 19 PRZY ULICY KILIŃSKIEGO 2 OFERUJE RÓWNIEŻ AUDIOBOOKI.

Z POCZĄTKIEM KAŻDEGO MIESIĄCA, ROZPOCZYNAMY UDOSTĘPNIANIE KODÓW DO SERWISU EBOOKÓW LEGIMI. ABY OTRZYMAĆ KOD NALEŻY 
NA ADRES MAILOWY EBOOK@BIBLIOTEKA WYSŁAĆ NASTĘPUJĄCE DANE: IMIĘ I NAZWISKO, OSTATNIE 6 CYFR KODU Z AKTUALNEJ KARTY 

CZYTELNIKA. NASTĘPNIE NALEŻY WEJŚĆ NA STRONĘ HTTPS://WWW.LEGIMI.PL/SLASKIE/, WPROWADZIĆ OTRZYMANY KOD – ZAŁOŻYĆ KONTO 
LUB ZALOGOWAĆ SIĘ, JEŻELI TAKIE KONTO JUŻ POSIADAMY ORAZ CZYTAĆ BEZ OGRANICZEŃ PRZEZ 30 DNI, OD MOMENTU AKTYWACJI KODU. 

LICZBA KODÓW JEST OGRANICZONA.

W MIESIĄCACH WAKACYJNYCH, NASZE PLACÓWKI BĘDĄ DZIAŁAŁY WG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

GODZINY OTWARCIA : PON.- WT.  9:00-14:00
               ŚR.- PT. 12:00-18:00

GODZINY OTWARCIA : PON.- WT.  9:00-14:00
               ŚR.- PT. 11:00-17:30

ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA PROFILU BIBLIOTEKI NA PORTALU FACEBOOK WWW.FACEBOOK.COM/BIBLIOTEKACHORZOW/, 
GDZIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO WIELE CIEKAWYCH I AKTUALNYCH INFORMACJI, ORAZ DO ZAGLĄDANIA NA NASZĄ STRONĘ 

INTERNETOWĄ HTTPS://BIBLIOTEKA.CHORZOW.PL/.

MBP W CHORZOWIE ZASTRZEGA, ŻE W RAZIE KONIECZNOŚCI ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W ORGANIZACJI PRACY 
NASZYCH PLACÓWEK. 
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