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Wypożyczalnia centralna
Filia nr 2 			
Filia nr 18 		
Filia nr 19 		

ul. Sobieskiego 8
ul. Ryszki 11a
ul. Gwarecka 4
ul. Kilińskiego 2

tel. 32 241 28 26
tel. 32 241 99 33
tel. 32 241 86 53
tel. 32 348 18 68

Godziny pracy (do odwołania):
poniedziałek, wtorek 9.00 – 14.00
środa, czwartek, piątek 12.00 – 18.00

		

Ze względu na konieczność kwarantanny oddawanych przez czytelników książek, wszystkie zamówienia w elektronicznym systemie
SOWA zostały anulowane.
Czasowo wstrzymany zostanie dostęp czytelników do regałów książkowych a rezerwacja zbiorów odbywać się będzie poprzez katalog elektroniczny SOWA (funkcja REZERWACJA) lub
pod numerami telefonów naszych placówek.

		
		
		
		
		
		

Filia nr 3 		
Filia nr 4 		
Filia nr 5 		
Filia nr 6 		
Filia nr 9 		
Filia nr 14

Wykaz pozostałych filii:
ul. Kasprowicza 2
pl. Waryńskiego 4
pl. Mickiewicza 4
ul. Hankego 6
ul. Prusa 7
ul. Opolska 4

W razie konieczności zastrzegamy sobie
możliwość zmian w organizacji pracy filii.

tel. 32 241 24 97
tel. 32 247 34 00
tel. 32 241 56 64
tel. 32 241 06 36
tel. 32 246 39 67
tel. 32 249 93 15

Bezpłatne ebooki z Legimi w chorzowskiej Bibliotece
Od 6 kwietnia Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie umożliwia czytelnikom
darmowy dostęp do ebooków w serwisie
Legimi, w ramach Konsorcjum Bibliotek
Publicznych Województwa Śląskiego. Realizacja projektu jest możliwa dzięki środkom
z Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów.
Limitowane kody dostępu rozdzielane są
w cyklach miesięcznych. Kwietniowa pula
171 kodów rozeszła się błyskawicznie. Kolejna szansa – w maju. Rezerwacje można
składać od 4 maja, zgłoszenia nadesłane
przed tym terminem nie będą akceptowane.

przesłać swoje imię i nazwisko oraz ostatnie
6 cyfr kodu z Karty Czytelnika. Dostępny kod
zostanie przesłany w odpowiedzi, w ciągu
dwóch dni roboczych – uzupełnia.
Otrzymany kod należy wprowadzić na stronie

internetowej

www.legimi.pl/slaskie/,

a następnie założyć konto użytkownika
serwisu Legimi lub zalogować się na już

Zgodnie z przyjętymi zasadami każdy za-

posiadane konto. Kod pozwala na lekturę

rejestrowany w bibliotece czytelnik, któ-

dostępnych ebooków przez 30 dni od jego

ry posiada aktualną Kartę Czytelnika i nie

aktywacji. Po wygaśnięciu dostępu można

jest dłużnikiem biblioteki sprzed 12 marca

ubiegać się o kolejny miesięczny kod.

2020 roku (czyli od momentu, kiedy biblioteki zostały zamknięte z powodu epidemii
koronawirusa), może otrzymać bezpłatny dostęp do ebooków w serwisie Legimi.
- Do dnia, w którym biblioteka pozostanie
zamknięta dla czytelników kody dostępu
uzyskać można od poniedziałku do piątku, wyłącznie drogą mailową – mówi Beata
Kaczmarek, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Chorzowie. – W tym celu, na
adres ebook@biblioteka.chorzow.pl należy

(k)

Nikt nie chowa
swoich obrazów pod szafą
– mówi Adam Lempa w rozmowie z Krzysztofem Knas
em.

- Trudno. Nie będę oryginalny, pytając na

im. Stefana Batorego. Tu w pokoju nauczy-

początku – jak to się wszystko zaczęło?

cielskim spotkałem się z Jackiem Kurkiem,

- Nie będę oryginalny, mówiąc, że lubiłem

który akurat zaczął wydawać miesięcznik

rysować jako dziecko. Później to zarzuciłem,

społeczno-kulturalny „Hajduczanin” i rzucił

aż do czasu, kiedy trafiłem do pracy w III LO

mi rysunkowe wyzwanie. Przyjąłem je, przy-

{WYWIAD}
gotowując dla niego kilka, sporządzonych

żyć własnym życiem. Z jednej strony mnie

tuszem, rysunkowych widoków Chorzowa

to cieszyło, a z drugiej zaczęło nieco nużyć.

Batorego. Z czasem powstały prace poświę-

Poczułem, że wpadam w jakąś monotonię,

cone innym częściom naszego miasta. Inspi-

potrzebowałem czegoś nowego. I wtedy

rowały mnie akwarele Jana Herli, wydane

znowu poszedłem za głosem Jacka Kurka,

jako zestaw „chorzowskich” pocztówek. Po-

który zasugerował mi odwiedziny w pracow-

dobało mi się jego spojrzenie na Chorzów,

ni malarskiej Piotra Naliwajki.

dokumentowanie miejsc, które się zmieniają, przemijają. Zmobilizowany do działa-

- Jak się pan tam odnalazł?

nia, sporządziłem własną kolekcję. Wielką

- Nie miałem żadnej taryfy ulgowej. Musia-

radością było dla mnie to, że i ona trafiła

łem, jak wszyscy, przejść wstępną weryfika-

na pocztówki, wydane staraniem Stowarzy-

cję prac, a potem regularnie uczestniczyć

szenia Miłośników Chorzowa im. Juliusza

w spotkaniach. To bardzo specyficzna gru-

Ligonia. Przez lata i w tym moim zestawie

pa. Pracownia mistrzowska, w której termi-

przybywa miejsc, których wizerunek mocno

nują adepci sztuki w różnym wieku – doro-

się zmienił. Wiele razy proszono mnie o „do-

śli i dzieci. Dziś już tam nie zaglądam, życie

rysowywanie” nowych widoków. Ukazywały

idzie do przodu i brakuje czasu, ale sporo się

się one drukiem w publikacjach książko-

tam nauczyłem. Poznałem tajniki akwareli,

wych i na łamach prasy… Zaczęły niejako

pasteli, malarstwa olejnego; mocno posze-
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rzył się wachlarz możliwości mojej twórczej
wypowiedzi. Jestem za to wdzięczny Piotrowi Naliwajce. Jako chorzowianie możemy
być dumni z faktu, że artysta tego formatu
jest jednym z nas, a mam wrażenie, że nie
potrafimy tego właściwie docenić.
- W jakiej technice czuje się pan dziś najlepiej?
- Zauważyłem, że techniki – co wynika być
może z tego, że nie kończyłem szkół artystycznych i nie jestem w tej dziedzinie profesjonalistą – przeplatają się u mnie dość
spontanicznie. Trudno mi więc wskazać jedną, wszystko zależy od chwili. Ważne jest
dla mnie to, że moje prace są rozpoznawalne i podobają się odbiorcom. Twórczość jest
rodzajem ekshibicjonizmu. Tworzymy po to,
by pokazywać. Nie znam malarza, który chowałby swoje obrazy pod szafą.
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- A inspiracje? Odnoszę wrażenie, że wiele
czerpie pan z muzyki?
- Czy muzyka mnie inspiruje? Raczej po prostu nieustannie towarzyszy mi w czasie tworzenia. Nie potrafię tworzyć w ciszy, zawsze
coś u mnie „brzęczy”. To, że zacząłem portretować znanych muzyków, to właściwie
przypadek. Trudno mi szukać ludzi, którzy
zechcieliby pozować do portretu. W tej sytuacji najprościej sięgnąć po fotografie. Najlepiej zaś sprawdzają się wizerunki gwiazd
będące dziełem wybitnych fotografików.
Wiele z nich jest czarno-białych. Dosłownie
aż proszą się o narysowanie. Rafał Zaremba,

dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Chorzów zobaczył kilka
moich prac z dziedziny portretu i zaproponował mi wystawę w ramach Vinyl Festivalu.
W chorzowskiej „Sztygarce” zaprezentowałem około 30 wizerunków. Miały powisieć
miesiąc, zostały tam do dziś…
Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że inspiruje mnie wszystko: jazda na rowerze,
nowy krajobraz, zwierzęta i ludzie, prace innych artystów… Wśród tych, których podziwiam są m.in. Piotr Naliwajko, Aleksander
Żywiecki i Jan Wołek. Przyglądam się temu,
co robią, ale idę własną drogą, choć raczej
nigdy nie zmierzam w jakimś konkretnym
kierunku, nie planuję. Daję się prowadzić
instynktowi.
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- Jak ze swojej perspektywy patrzy pan
na miejsce twórców nieprofesjonalnych
w świecie sztuki?
- Żyjemy w czasach, w których ta granica, nie
tylko w świecie sztuk plastycznych, się zatarła. Jeśli zaś chodzi o ocenę tego faktu, to
już rola krytyków...
- Jest pan członkiem Chorzowskiej Grupy
Plastycznej „Krajcok’12”. W grupie raźniej?
- Zaproszenie do tego interesującego, różnorodnego grona otrzymałem niedługo po
powstaniu grupy. Poczytuję to sobie za zaszczyt i doceniam tę przynależność, dzięki
której mam zdecydowanie więcej możliwości prezentowania tego, co robię. Wystawy
indywidualne są oczywiście większym wyzwaniem, przedsięwzięciem autorskim od
początku do końca, ale zbiorowe też mają
swoją wartość, pozwalając nie tylko na kontakt z publicznością, ale też na wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami.

Adam Lempa jest chorzowianinem,
nauczycielem wychowania fizycznego
w III LO im. Stefana Batorego. Uwielbia
aktywny wypoczynek, jest znawcą
klasycznego rocka, miłośnikiem
malarstwa i rysunku.
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W Dopełniaczu książka
na miejscu i... na telefon

Działająca na nowym chorzowskim Rynku księgarnia „Dopełniacz” włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Książka na telefon”. Inicjatywa ta ma pomóc małym, lokalnym księgarniom w przetrwaniu trudnego czasu epidemii.
- Nasza księgarnia działa normalnie na tyle, na

garniadopelniacz@soniadraga.pl lub profili

ile pozwalają obostrzenia sanitarne. „Dopeł-

społecznościowych księgarni na Facebooku

niacz” jest otwarty od poniedziałku do piątku

i Instagramie.

w godzinach od 9.00 do 18.00, a w soboty od

- Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Za-

10.00 do 16.00. Przygotowaliśmy specjalną

mówienia nadchodzą wszystkimi dostępnymi

ofertę kiermaszową z książkami w cenie od

kanałami. Książki odebrać można osobiście, po

10 zł. Czekamy na miłośników literatury, jednak

umówieniu terminu, albo skorzystać z oferty

wiadomo, że ulice miast opustoszały i w związ-

wysyłkowej z dostawą do paczkomatu lub za

ku z tym odwiedza nas niewielu ludzi. Tym bar-

pośrednictwem kuriera na adres domowy. Dla

dziej, że brakuje im pewności czy nie zastaną

zamówień od 100 zł przesyłka realizowana jest

u nas zamkniętych drzwi – mówi księgarka Ewa

bezpłatnie – mówi Ewa Wieloch. –

Wieloch. – Biorąc pod uwagę tę sytuację, po-

Akcja została zainicjowana przez dystrybuto-

stanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom

ra książek OSDW Azymut. Uczestniczyć w niej

naszych klientów, oferując nową formę sprze-

mogą wszystkie chętne księgarnie stacjonar-

daży – uzupełnia.

ne. Więcej informacji na stronie internetowej

Książki z oferty księgarni „Dopełniacz” za-

ksiazkanatelefon.pl

mawiać można telefonicznie, dzwoniąc pod
numer 697800384, a także przez internet, korzystając z adresu poczty elektronicznej: ksie-

3 maja 2020
NARODOWE ŚWIĘTO 3 MAJA
229 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA,
99 ROCZNICA WYBUCHU III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO
godz. 9.00

Msza Święta w intencji Ojczyzny
w kościele parafii pw. św. Barbary (ul. 3. Maja 18)

4 maja 2020
UROCZYSTOŚĆ ŚW. FLORIANA,
PATRONA HUTNIKÓW, STRAŻAKÓW
I MIASTA CHORZOWA
godz. 18.00

Msza Święta ku czci św. Floriana, patrona miasta
w Sanktuarium św. Floriana (ul. Ks. K. Szwedy 1)

{CHORZÓW MIASTO KULTURY}

Sięgnij
po kulturalną lekturę online
www.chorzowmiastokultury.pl

Na okładce: Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie, filia nr 2 | Fot. Mariusz Banduch

Redaktor naczelny: Krzysztof Knas
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Redakcja i biuro reklamy: Chorzów, ul. Katowicka 105, tel. 32 241 33 74 | reklama@agencjamedial.pl
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Śląsk drukuje
dla medyków w koronie

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UM Chorzów oraz miejskie instytucje kultury, uczestniczą
w akcji wsparcia walki z epidemią koronawirusa, włączając się m.in. w inicjatywę pod hasłem
„Śląsk drukuje dla medyków w koronie”, realizowanej we współpracy ze stowarzyszeniem
Warsztat Miejski w Gliwicach i licznymi wolontariuszami.
- Akcja polega na drukowaniu przyłbic ochron-

logicznej, 100 przyłbic przekazano Szpitalowi

nych, które przekazujemy za darmo dla naj-

Specjalistycznemu w Chorzowie, 50 przyłbic

bardziej potrzebujących szpitali i placówek

otrzymał Dom Pomocy Społecznej „Republi-

medycznych. Mamy nadzieję, że dzięki temu,

ka”, 35 przyłbic przekazano DPS Caritas Archi-

co robimy medycy poczują się bezpieczniej

diecezji Katowickiej – Ośrodek Święty Florian,

w swojej codziennej pracy. To oni każdego

30 przyłbic otrzymał Śląski Instytut Matki i No-

dnia z narażeniem własnego zdrowia i życia

worodka w Chorzowie, a 10 trafiło do Ośrod-

walczą z epidemią na pierwszej linii – mówi

ka Wsparcia Rodziny w Chorzowie.

Krzysztof Poppe, koordynator inicjatywy. -

- Akcja nie mogłaby się odbyć bez pomocy

Działamy od miesiąca. W tym czasie przeka-

ze strony firm, za co serdecznie dziękujemy.

zaliśmy 2244 sztuk przyłbic wielokrotnego

Wsparły nas: Galeria Katowicka, Fuchs Oil PL,

użytku do 70 placówek na terenie śląska, zgło-

Devil Design, TOP-THIMM Opakowania, Nucrea

szone nam zapotrzebowanie sięga jeszcze

Studio Reklamy, Cncgroup, Yoobee, Laser-Décor

około 3000 kolejnych sztuk – uzupełnia.

oraz firmy i instytucje z Chorzowa: Chorzowskie

50 przyłbic trafiło do szpitala dla dorosłych

Centrum Kultury, Starochorzowski Dom Kultu-

Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 150

ry, Wygraweruj.to, BBstudio.pro oraz W.K.Tec

przyłbic otrzymał szpital dla dzieci, 12 przyłbic

sp. z o.o. – wylicza Krzysztof Poppe.

przekazano na wyposażenie karetki neonato-

STRONA 12

(KrzyK)

{KULTURA}

STRONA 13

{KULTURA}

ZABAWA TO POWAŻNA SPRAWA
Ostatnie dni i tygodnie przyniosły nam lawinę
zakazów bardzo ograniczających nasze życie.
Wysokie kary mają skłonić do określonych zachowań i odstraszyć od zachowań niepożądanych społecznie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że wszystkie te zakazy i nakazy są wyrazem
troski o dobro publiczne. Rozumiejąc to, niechętnie - pozbawieni codziennych oczywistych

jowej. Dziś nikt nie podważa koncepcji głoszonej

wcześniej małych przyjemności, jak wyjście do

jeszcze w XIX wieku przez szwajcarskiego psy-

kina, czy na spacer, godzimy się na nie.

chologa Édouarda Claparède, że „Dla dziecka
zabawa jest pracą, dobrem, obowiązkiem, ideałem

System zakazów i nakazów jako główna rutyna

życia. Jest jedyną atmosferą, w której może ono

organizowania zasad i zachowań społecznych

psychicznie oddychać a zatem i działać”.

sprawdza się w nadzwyczajnych sytuacjach za-

Kiedy jednak dorastamy odkładamy lekceważą-

grożenia, jednak w dłuższej perspektywie jest

co zabawę, na stercie przyjemnostek, na które

nieefektywny, odbiera ludziom inicjatywę, czyni

możemy sobie pozwolić w tak zwanym czasie

z nich biernych, często sfrustrowanych klientów

wolnym, jako nagrodę za trud codzienności.

świadczeń społecznych. Reguły funkcjonowania składające się z zakazów i nakazów obecne

Pojawia się coraz więcej głosów, że to właśnie

w wielu ustrojach, doktrynach i religiach, mają

zabawa - jako najprostszy nośnik ludzkiej kre-

ograniczony potencjał zmiany ludzi na lepsze.

atywności, może być zapalnikiem wielu pozy-

Prawo wymuszane sankcjami to rodzaj przymu-

tywnych zmian społecznych.

su społecznego, a reakcją na przymus i agresję

Teoria zabawy, w najprostszym ujęciu mówi, że

są zwykle lęk, bierność, opór i odwzajemnienie

jeśli chcesz, aby ludzie zmieniali swoje zachowa-

agresji.

nie na lepsze, spraw, aby pozytywne zachowania
były dla nich źródłem przyjemności, dumy, przy-

Aby społeczeństwa mogły sprawnie funkcjo-

należności do grupy i wygranej.

nować muszą jednak przestrzegać wspólnych

Jest wiele przykładów na proste zastosowanie

norm. Czy mamy jakąś alternatywę wobec re-

tej zasady w działaniach publicznych. Moimi ulu-

presyjnego prawa?

bionymi są te, realizowane w ramach promowa-

Owszem - zabawę.

nej przez koncern Volkswgena, akcji Fun Theory

Traktowana przez nas tak lekceważąco zabawa

Award. Ta społeczna kampania polega na popu-

- zaskarbiła sobie już uwagę psychologii rozwo-

laryzowaniu akcji skłaniających ludzi do dobro-
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wolnego podejmowania lepszych wyborów, za

jektów w tej kampanii opiera się na animacji

pośrednictwem zabawy.

społecznej z użyciem technologii, z wyłączniem

W istocie jest to również podstawowe założenie

bezpośredniego zaangażowania animatora w in-

animacji kulturowej i wielu działań community

terakcję z ludźmi. Może jest to jakiś pomysł na

arts.

działania w czasach dystansu społecznego?
Tomasz Ignalski

Najpopularniejsze akcje, realizowane w ramach
„Fun Theory”, to połączenie radaru mierzącego
prędkość jazdy kierowców z loterią z nagrodami; grające schody, zachęcające przechodniów
do ruchu; czy sprytny kosz na śmieci na jednym

Źródła:
http://www.welovead.com/en/works/details/562Biltw
https://www.flickr.com/photos/kj_/
sets/72157620687356064/
Claparède Édouard - Psychologia dziecka i pedagogika
eksperymentalna (1905, wyd. pol. 1927)

ze skwerów. Wszędzie gdzie zastosowano te
rozwiązania, twarde dane ilościowe potwierdzają, że zabawa daje lepsze rezultaty niż sys-

Zapraszamy na naszego bloga:
www.oczywisciekultura.pl

tem zakazów.
Co równie ciekawe, większość zwycięskich pro-

ROZWIJAMY SIĘ DLA WAS

- WIRTUALNY SDK I CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY ON-LINE
Dzisiejsza rzeczywistość jest czymś zupełnie
nowym dla każdego z nas i każdy musi się
w niej na nowo odnaleźć. Dotyczy również
ludzi kultury, którym przyszło pracować w nowych okolicznościach. Jesteśmy sobie bardzo
potrzebni, a obecny czas epidemiczny ogranicza nam możliwości bezpośredniego kontaktu. I tutaj, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, znaleźliśmy formułę komunikowania się
z Państwem on-line.
Instruktorzy Starochorzowskiego Domu Kultury od lat prowadzili dla Was zajęcia, rozwijając
Wasze zainteresowania, przekazując swoją

STRONA 15

{KULTURA}
wiedzę oraz zarażając pasją do sztuki. Jednak
dotychczasowe metody, dziś stały się nieosiągalne. Dlatego nasi instruktorzy – specjaliści
w swoich dziedzinach, stawiają swoje pierwsze
kroki w nowych działaniach.
Od początku kwarantanny, zgodnie z grafikiem
zajęć, na naszej stronie na Facebooku publikowane są Wirtualne zajęcia SDK, dzięki którym
kontynuujemy dotychczasową działalność na-

jednak efekty. Każdy instruktor wypracowuje

szego domu kultury. Nasi instruktorzy, to nie są

własne metody nowej pracy, a każdy film z tygo-

profesjonalni youtuberzy, a zadanie, które przed

dnia na tydzień jest coraz lepszy.

nimi stoi nie jest łatwe, ale więź z grupą, z którą

Materiały, które publikujemy są dostępne nie

dzieli się pasję i za którą czuje się odpowiedzial-

tylko dla dotychczasowych uczestników na-

ność, jest warta każdego wysiłku. Stają więc na

szych zajęć, ale dla szerokiego grona odbior-

wysokości zadania i uczą się, jak uczyć Was, za

ców, którzy chcą rozwijać swoje artystyczne

pośrednictwem ekranu komputera. Czy to łatwe

pasje razem z nami. Zapraszamy na Facebook

zadanie? Z pewnością nie. Szczególnie, gdy trze-

Starochorzowskiego Domu Kultury – rozwija-

ba przełamać nieśmiałość, wystawić się na ocenę

my się i działamy dla Was!

oraz zaakceptować niepewność wyników swojej

Również niemalże od początku przymusowej

pracy, charakterystyczną dla wszystkich począt-

kwarantanny instruktorzy CHCK zaczęli odnaj-

kujących w nowych działaniach. Nauka przynosi

dywać się w nowej rzeczywistości internetowej,
co można obserwować m. in. na naszym Facebooku. Pojawiają się tam również systematycznie
archiwalne nagrania spektakli w wykonaniu naszych grup twórczych i Teatru Reduta Śląska. Są
to spektakle zarówno dla najmłodszych jak i nieco starszych odbiorców z naszej bardzo szerokiej oferty programowej. W ramach rodzinnych
niedziel można posłuchać znanych i lubianych
baśni oraz wierszy dla dzieci. Aktywnie działa
Lekki Teatr Przenośny, który w ramach bezpośrednich transmisji proponuje zarówno dla dzieci i dorosłych rozgrzewki buzi i języka oraz czytanie bajek i literatury dla dojrzałych odbiorców.
LTP aktywnie uczestniczył również w organizacji
wirtualnego „Światowego Dnia Głosu” w dniach
18 i 19 kwietnia.
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Studio Musicalowe Step Tomasza Micha dla
swoich najmłodszych podopiecznych i nieco
starszych, przygotowuje treningi baletowe, rozgrzewki ciała, naukę fragmentów choreografii do
swojego, nowego spektaklu, a nawet prezentuje
nagraną przez sporą grupę wokalistów piosenkę z „kwarantannowym” tekstem. Pozytywnie
zaznaczyła również swoją obecność w wirtualnej
przestrzeni Grupa Tańca Indyjskiego NATARANG,
prezentując dla zainteresowanych nagrania tańca indyjskiego wraz z nauką indyjskich gestów.
Dla wszystkich, którzy tęsknią za teatrem
ciekawym wyzwaniem są #MAŁEFORMYDOMOWE. Wszyscy żyjemy nadzieją, że niedługo
będziemy mogli wrócić do tradycyjnej formy
kontaktowania się, a póki co… do zobaczenia
w wirtualnej rzeczywistości.

„NOWA KULTURA NA STARYM”
Jak już wiecie Starochorzowski Dom Kultury

„Dom Kultury +Inicjatywy Lokalne 2020” na

otrzymał dofinansowanie ze środków Narodo-

realizację projektu „Nowa Kultura na Starym”

wego Centrum Kultury w ramach programu

W ramach projektu przeprowadzimy diagnozę potrzeb kulturalnych i zasobów społecznych mieszkańców Chorzowa Starego i Maciejkowic. Dzałania przeprowadzone zostaną
przez zespół pracowników Starochorzowskiego Domu Kultury z pomocą niezależnych ekspertów. Wśród założeń tego programu należy
wymienić:
• zwiększenie zaangażowania domów kultury
w życie społeczności lokalnej;
• pobudzanie i rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców wskazywanie nowych
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obszarów współpracy między mieszkańca-

Chorzowa Starego i Maciejkowic – z którego

mi a domem kultury;

w większym lub mniejszym stopniu korzysta

• podtrzymywanie

odkrytego

potencjału

każdy mieszkaniec. Obecna sytuacja skłania
nas do zmiany sposobu oraz formy działania.

społecznego.
Na wszystkie te cele odpowiada realizowa-

Jako pracownicy kultury jesteśmy osoba-

ny przez nas projekt „Nowa Kultura na Sta-

mi o elastycznym wachlarzu umiejętności

rym” dodatkowo, zakłada on zwiększenie

dlatego od samego początku włączyliśmy

się wiedzy pracowników o potencjałach, za-

się do #kulturywsieci oraz do różnych akcji

sobach i potrzebach grup nieformalnych re-

wspierających. Chcemy pokazać tym samym,

alizujących oddolne inicjatywy oraz nabycie

że kultura to działanie wszechstronne i wie-

wiedzy o prowadzeniu badań jakościowych.

loznaczne.

Uczestnictwo w programie „Dom Kultury

Kontakt bezpośredni jest niemożliwy, dlate-

+ Inicjatywy lokalne 2020” zakłada pracę

go posiłkujemy się metodami, które są obec-

dwuetapową. Pierwszy etap to diagnoza

nie dostępne dla nas wszystkich. Dla tego

potrzeb mieszkańców i środowiska centrum

prosimy o śledzenie naszej strony interne-

Chorzowa oraz zainicjowanie i wyłonienie

towej oraz portali społecznościowych, gdzie

samodzielnych inicjatyw kulturalnych miesz-

można znaleźć informacje na temat projektu.

kańców na rzecz społeczności lokalnej i prze-

W ogrodzie Starochorzowskiego Domu Kultury

strzeni publicznej. Drugi etap zakłada realiza-

powstanie OGRODOWA GALERIA OSOBOWO-

cję tych inicjatyw i ewaluację całego zadania.

ŚCI, którą będziemy tworzyć wspólnie. Prosimy

Projekt „Nowa Kultura na Starym” jest ad-

o nominację osób istotnych dla naszej kultury

resowany do mieszkańców Chorzowa Sta-

lokalnej. Możecie również wskazać miejsca

rego i Maciejkowic, jednak w jego realizacji

w naszej przestrzeni, które uznacie za godne

mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Cho-

uwagi. Jak to zrobić? Należy wykonać zdję-

rzowa i miast ościennych, wszyscy też mogą

cie osoby lub miejsca oraz dodać krótki opis

z niego skorzystać. Bezpośrednio poprzez

i przesłać na adres: joannabw@chck.pl. Zdjęcie

samo uczestnictwo w projekcie; zgłoszenie

zostanie wydrukowane z opisem i ustawione

pomysłu,

projektem,

w przestrzeni ogrodu w formie swoistego ko-

zdobywanie nowych doświadczeń i samo-

lażu kulturowego. Wystawa udostępniona zo-

realizację. Drugim sposobem uczestnictwa

stanie dla zwiedzających na początku czerwca.

zarządzanie

swoim

bezpośredniego jest udział w realizowanych
inicjatywach. Pośrednio korzyść z projektu
powinni odczuć wszyscy mieszkańcy miasta
ponieważ zakładamy, że projekt „Nowa Kultura na Starym” na tyle zainicjuje społeczny
ruch kulturotwórczy, że przyczyni się on do
rewitalizacji życia społeczno – kulturalnego
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KULTURA WALCZY
Z WIRUSEM
- #POMAGAMY
Chorzowskie Centrum Kultury choć inaczej niż

pracowników ŚTZN w Katowicach, ponad 300

zwykle, ale działa i pomaga, we współpracy z in-

sztuk zostało uszytych dla wszystkich, którzy

nymi instytucjami uczestniczy w akcji wsparcia

się do nas zgłosili. Do akcji szycia maseczek włą-

walki z epidemią koronawirusa.

czył się także Miejski Dom Kultury „Batory”.

ChCK i SDK wraz ze Stowarzyszeniem Warsztat

Natomiast przy współpracy z Szymonem Brat-

Miejski i wolontariuszami, w ramach akcji „Śląsk

kiem i PRINTcafe w foyer Chorzowskiego Cen-

drukuje dla medyków w koronie”, biorą udział

trum Kultury codziennie powstaje ponad 500

w pracach drukowania i składania przyłbic

sztuk przyłbic, które składają nasi pracownicy.

ochronnych. Pomysłodawcą akcji jest Krzysztof

Przyłbice ochronne trafiają do ośrodków zdro-

Poppe. Przyłbice trafiły już m.in. do Zespołu

wia i szpitali. Do naszej akcji przyłączyła się tak-

Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Trucha-

że Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie.

na oraz wielu placówek medycznych na Śląsku.

Potrzeby są ogromne! Cieszymy się, że możemy

Zapotrzebowanie z placówek medycznych spły-

dołożyć cegiełkę do walki w tej trudnej dla nas

wa bezustannie, dlatego liczy się każda pomoc

wszystkich sytuacji. Dziękujemy wszystkim za

i wsparcie!

pomoc i zaangażowanie.

Pracownicy Starochorzowskiego Domu Kultury
z udziałem wolontariuszy szyją także materiałowe maseczki ochronne w ramach akcji SDK
MASECZKA DLA KAŻDEGO. Materiały otrzymaliśmy od osób prywatnych, które postanowiły zasilić nasze działania. A maseczki trafiły
m.in. do: pracowników bibliotek w Chorzowie,
pracowników ChCK i ich rodzin, pracowników
sklepu spożywczego w Chorzowie, Strażników
Miejskich w Siemianowicach Śląskich, noclegowni w Katowicach, pracowników ZSP w Katowicach, Misjonarzy Oblatów w Katowicach,
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Jeden słoń marzył o tym, żeby być na
znaczkach pocztowych.
I kiedy tylko ten pomysł wpadł mu do głowy,
poszedł na pocztę, poprosił kierownika
i wygłosił taki komunikat.
- Od wielkiego wieloryba do małego robaczka
wszyscy żądają, żeby słonie były na znaczkach.
Chcemy być naklejane na listach
i niech nas namaluje artysta.
Kiedy słoń powiedział to kierownikowi,
to kierownik usiadł i się zastanowił.
bo na rozmiar słonia za mały jest znaczek.
Ale ten słoń patrzył z nadzieją i wiarą,
więc kierownik znaczki maluje na szaro
i mówi każdemu, kto znaczek ma w dłoniach:
- To jest fragment słonia!

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

Rys. Sandra Kossok

Jak się zastanowił - to siedzi i płacze,

Fot. Ostrowski Fotografia

Felieton

pod/psem”
Kryć się!

wyprzedzając go dzięki temu o całą długość i do-

Muszę Wam się zwierzyć, że dopóki ten cały

padając obroży jako pierwsza. Pan zaś innego dnia

koronawirus nie zaatakował naszej planety, ro-

specjalnie zaryglował ją w wychodku, by w ogóle

biono mi łaskę. Wiadomo, że spacerek najmniej

nie mogła wziąć udziału w biegu ku wolności.

trzy razy dziennie należy mi się jak psu kana-

Zachwycony takim zainteresowaniem byłem do

pa. Jednak do realizacji mych praw zapisanych

czasu. Bo sami powiedzcie, ileż to razy dziennie

w konstytucji mało kto się kwapił. Ja rozumiem,

można sikać? Łapy mnie już bolą, widoki mi się

że w dzisiejszych czasach nawet organa władzy

znudziły i szczerze mówiąc, wolałbym pokimać

państwowej mają ten najważniejszy w kraju akt

na łóżku, zamiast łazić tak bez sensu. Ale nie. Ci

prawny za nic, ale to nie znaczy, że ja mam po-

dalej swoje.

zwalać na jego lekceważenie.

- Guciuniu, chodź na spacerek! - wołają, a ja wła-

Nie raz i nie dwa musiałem się dopominać o swo-

żę za szafę w nadziei, że mnie nie znajdą.

je. Nadwyrężałem struny głosowe. Rujnowałem

Poza tym co to ma być za siedzenie w chałupie

swój manicure, drapiąc panią w nogawkę. Spo-

dwadzieścia cztery/siedem? Przecież ja mam

glądałem na nią na przemian to złowrogo, to

swoje interesy do załatwienia, których pańskie

wymownie, aż dostawałem zeza rozbieżnego.

oko nie powinno oglądać. Na przykład powinie-

Wszystko po to, by wreszcie jedna z drugim wsta-

nem puścić strużkę raz na jakiś czas na róg kana-

li od stołu, zapięli mi smycz i udali się na prze-

py. Tak dla pewności, żeby kocimocze wiedziały,

chadzkę. Sapiąc przy tym potępieńczo. Łaskawcy.

że to mój rewir. Same niech sobie tkwią w tym

A potem nastała pandemia i wszyscy utknęli

swoim luksusowym legowisku, które dostały

w czterech ścianach. Początkowo byłem zachwy-

w prezencie i od razu pogardziły darem.

cony! Chciałem nawet słać listy dziękczynne kole-

Już nawet nie wspomnę o konieczności wy-

gom Chińczykom i pozdrawiać tamtejsze psubraty

żarcia pozostawionych na blacie kuchennym

nietoperze. Wreszcie miałem ludzinę całą dla sie-

resztek, obgryzienia nogi krzesła, wymiętolenia

bie. Nigdzie się nie szwendali, nie porzucali mnie na

pościeli na rozbełtanym łóżku czy wymazania

pięć minut, na zawsze. Gdy zegar wskazywał czas

nosem szyby w oknie. Ja się pytam, kto wykona

spacerku, urządzali wyścigi do drzwi. Kto pierwszy,

te wszystkie obowiązki, kiedy człowieki kiblują

ten mógł bezkarnie, nie narażając się na mandat,

w domu i patrzą mi na łapy?

przewietrzyć się ze mną u boku. Wspomnę tylko,

O, nie! Znów wołają mnie na spacerek! Kryć się!

że widziałem, gdy raz pani podstawiła panu nogę,

Marta Matyszczak
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Opowieści

Chorzowskich Ulic
Maj

Ponoć jestem jedną z dłuższych ulic aglome-

Pierwszą, wąskotorową linię tramwajową po-

racji. Na pewno jestem wyjątkowa, bo łączę

łożono tu jeszcze w XIX wieku. Łączyła ona Ka-

ze sobą aż trzy miasta: Katowice, Chorzów

towice, Hajduki i Królewską Hutę. Minęło tyle

i Świętochłowice. Wiele imion mi nadawa-

lat, a ja wciąż pamiętam dzień, w którym hucz-

no, byłam ulicą Krakowską, Hermann-Göring

nie świętowanie jej otwarcie. Były przemówienia i orkiestra. Mieszkańcy miasta cieszyli
się, bo odtąd życie miało stać się łatwiejsze.
Od początku wiedziałam, że zaprzyjaźnię się
z tramwajami, że staniemy się nierozłączni.
Jestem staruszką, ale pamięć mam doskonałą,
wiele mogłabym wam opowiedzieć o ludziach
czekających na tramwajowych przystankach

Fot. Agnieszka Mandal

i jeszcze więcej o moich kamienicach. Znam
mnóstwo historii.
Na przykład o hotelu, który znajdował się
w miejscu, gdzie dziś łączę się z ulicą Bojowników o Wolność i Demokrację. Niewielu o nim
pamięta, choć budynek wciąż góruje nad inny-

Sabina Waszut

mi i strzelistą wieżyczką zerka na uliczny gwar.
Strasse, ulicą Armii Czerwonej, teraz nazywa-

Hotel, który został wybudowany 1989 roku

ją mnie ulicą Armii Krajowej. Przeszłam tyle

dla Józefa Kowatza podobne jak ja miał wiele

zmian, przeżyłam tych, którzy zrywali jedne

nazw. „Pod Zielonym Dębem”, „Pod Żelaznym

tabliczki i wieszali inne. Na szczęście nikt nie

Kanclerzem”, albo po prostu Hotel Śląski.

odebrał mi tramwajów. Wrosły we mnie szyny,

Przez kilkadziesiąt lat przyglądałam się pod-

zżyłam się z nimi. Lubię, gdy budzi mnie stu-

jeżdżającym pod hotelowe drzwi gościom.

kot metalowych kół.

Lubiłam zastanawiać się co sprowadziło ich do
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mojego miasta. Skąd przyjechali. Dumą hote-

Dworzec zbudowano tu w 1846 roku, wraz

lu był piękny ogród, przez który przepływała

z nim, życie mieszkańców jeszcze bardziej

rzeka Rawa. Czysta i pełna małych rybek. Go-

przyspieszyło. Znam dobrze tych, którzy co

ście odpoczywający w fotelach i na leżakach

rano dojeżdżają pociągiem do szkoły lub pra-

mogli wsłuchiwać się w szmer wody. W hotelu

cy, czasem idą na peron spacerem, trzymając

funkcjonowała również sala kinowa, wieczora-

w ręku kubek kawy, czasem biegną spóźnieni.

mi z przyjemnością obserwowałam zakocha-

Mam nawyk spoglądania na zegar umieszczo-

nych, którzy trzymając się za rękę wchodzili

ny nad wejściem do dworcowej hali. Gdy ma

na seanse. Budynek był centrum życia spo-

się tyle lat co ja, łatwo zagubić się w czasie,

łecznego i kulturalnego całej okolicy. Wojna

pominąć kilka godzin albo kilka lat.

wszystko zmieniła. Obiekt został zamknięty

Dziś wyglądam inaczej niż wtedy, gdy byłam

i jak się okazało, nigdy już nie otworzył swoich

jedną z najważniejszych ulic miasta. Nie jestem

drzwi. Szkoda, trudno wyobrazić sobie lepsze

już tak ładna i strojna. Ja i moje kamieniczki

miejsce dla eleganckiego, miejskiego hotelu.

wciąż czekamy na lepsze czasy, wierzymy, że

Dworzec kolejowy, na którym wysiadała więk-

jeszcze wypiękniejemy. Na razie, z uwagą przy-

szość gości, był widoczny z okien.

glądam się dzieciom, które co rano przychodzą

Stukot tramwajów, zagłusza czasem inny, ten

do żłobka działającego w budynku pod nume-

głośniejszy, wydobywający się spod kół prze-

rem 55. Pewnie nie wiedzą, że w salach, w któ-

jeżdżających po nasypie pociągów. Pociągi

rych bawią się i odpoczywają, wiele lat temu,

pędzą, pozdrawiając mnie głośnym piskiem.

czas spędzali eleganccy, hotelowi goście.
CDN
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ul. STEFANA BATOREGO 6
tel. 32 246 00 60 / www.mdkbatory.pl

MIEJSKI DOM KULTURY „BATORY”

CZYLI KULTURA ONLINE W HAJDUKACH
Drodzy nasi Uczestnicy zajęć tak bardzo tęsknimy już za Wami, za normalnym czasem – za
czasem kiedy to z każdej sal wydostawały się inne rytmy muzyczne od Hip hopu po folklor.
Czasu kiedy mogliśmy być razem i cieszyć się sobą. Brakuje nam Was, Waszego „Dzień dobry”
roześmianych, zadowolonych twarzy i tego gwaru i krzyku na korytarzach, trzaskających drzwi
w toalecie, a także waszych Rodziców, którzy czekali na Was na korytarzach, wtedy kiedy Wy
mogliście rozwijać swoje pasje w naszych pracowniach artystycznych.
To miejsce bez Was oraz bez naszej Kochanej

nia się przez różne komunikatory z całym świa-

Publiczności, która uczestniczy licznie w wy-

tem. Dziś okazało się to strzałem w dziesiątkę,

darzeniach organizowanych przez nasz dom

ponieważ mamy okazję się przekonać, że za po-

kultury – koncertach, wernisażach, imprezach

mocą takich narzędzi większość zajęć nie mu-

środowiskowych, prelekcjach czy spotkaniach

siała zostać odwołana, a tylko zmieniła swoją

klubów, a także innych formach uczestnictwa

formę i prowadzona jest online. Teraz w obec-

w kulturze jest obecnie puste i smutne. To

nym trudnym czasie, kiedy nie możemy wejść

właśnie Publiczność, nasi Uczestnicy zajęć oraz

na salę taneczną, kiedy nie możemy uczyć się

Instruktorzy tworzycie to miejsce, tą wyjątko-

rysunku i malarstwa pod okiem Mistrza Piotra

wą atmosferę sprawiając, że to miejsce żyje.

Naliwajki, kiedy zespoły taneczne musiały zre-

A my pracownicy MDK Batory jesteśmy otwarci

zygnować z wielu występów podczas festiwali

i staramy się stworzyć dla Was taką ofertę ar-

i przeglądów możemy komunikować się przez

tystyczną i edukacyjną, aby każdy znalazł coś
dla siebie. Czasami narzekamy, że technika tak
bardzo poszła do przodu, że dużo czasu spędzamy przed komputerami czy z telefonami
w ręku – tak to prawda, ale dziś jest to dla nas
zbawienne. W obecnych czasach za pomocą
smartfona czy innego telefonu, bądź też tabletu jesteśmy w stanie wykonać zdjęcia i filmiki
czasem bardzo dobrej jakości. Z dnia na dzień
technika daje nam nowe możliwości np. łącze-
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Zespoły, które pracują online to Zespół NA
SZLAKU oraz ZESPÓŁ PIEŚNI i TAŃCA CHORZÓW wraz z kapelą ludową. Oba zespoły
tworzą nowy program artystyczny, aby po
wznowieniu działalności móc zaprezentować,
że niby osobno, ale razem, można stworzyć
coś co można prezentować podczas nadchodzących koncertów zespołu. Zajęcia zespołów
jak i grup tanecznych realizowane są przez
Skype’a lub portal Facebook.
Zajęcia plastyczne dla dzieci: CZARODZIEJSKI
OŁÓWEK prowadzone są w dwóch grupach
wiekowych. Zajęcia realizowane są w trochę
innej formie niż zajęcia taneczne. Polegają
one na przygotowaniu przez instruktora grupy
krótkich filmów instruktażowych. Instruktorka
przedstawia temat zajęć i pokazuje w jaki sposób dzieci mogą daną pracę narysować/namalować. Dzieci mają 4 dni na przygotowanie
rysunku/pracy, w między czasie mogą konsultować się z instruktorem. Prace są przesyłane
internet. Jest nam niezmiernie miło, że ramach

mailowo do MDK Batory. Podsumowaniem

kultury online w Hajdukach odbywają się zaję-

jest wernisaż online. Zdjęcia prac dzieci są

cia, aż tylu grup o różnym profilu. Większość

przedstawiane w formie digitalnej prezentacji

jednak stanowią grupy taneczne:

portalu na Facebooku Miejskiego Domu Kultu-

CRAZY MONKEY MINI (4 – 6 lat) oraz JU-

ry „Batory” oraz wstawione na stronie www.

NIOR(7 – 10 lat), Grupa otwarta HIP HOP

mdkbatory.pl w zakładce Pracownie – Pracow-

(wiek: 10-13 lat), WHY NOT (wiek: 12+), WHY

nia Artystyczna – Czarodziejski Ołówek.

NOT BASIC (wiek: 12+), KEEP CONTROL (wiek:

Kolejną grupą biorącą udział w zajęciach jest

13-18 lat), ACKEE CREW (wiek: 15+), BELATED

balet. Uczestnicy tej grupy otrzymują przygo-

wiek: (14-20 lat), INCOGNITO (wiek: 16+), YOU

towane przez instruktora filmy z pomocą któ-

KNOW (wiek: 17+), Grupa otwarta DANCE-

rych mogą ćwiczyć podstawowe figury tańca

HALL HOBBY (wiek: 18+).

klasycznego oraz elementy, które zostaną wy-
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korzystane po wznowieniu działalności grupy
w nowych choreografiach. Do zajęć baletowych opracowany jest akompaniament, który
pozwala na to aby zajęcia stały się bardziej
atrakcyjne.
W ramach akcji #zostańwdomu organizujemy projekt pn. #animatorpoleca, gdzie każdy
z naszych animatorów przygotowuje film instruktażowy dla rodzin, pokazując jak można
kreatywnie wspólnie spędzać czas nie wychodząc z domu. Angażujemy rodziców do tworzenia wspólnie ze swoimi dziećmi obrazów
z rzeczy, który każdy nas posiada w domu np.
przyprawy. W każdy czwartek udostępniamy
dawne nagrania z koncertów lub festiwali
i wspólnie przeżywamy je nowo, wspominając
te wydarzenia. Ważną pozycję stanowi projekt
skierowany do najmłodszych pn. „Hajducka
Dobranocka”. W dobie komputerów i smartfonów pokazujemy, że wielką frajdę może
sprawić dziecku czytanie bajek. Z cudownym
przekazem, interpretacją poznaliśmy przygody „Pchły Szchrajki”, które czytała, aktorka
Teatru Rozrywki Marta Tadla. Realizacja projektu miała miejsce w dniach od 13 -19 kwietnia o godzinie 19.00 za pomocą Facebooka
(zapraszamy do wysłuchania, kto jeszcze tego
nie zrobił).

niem wiosny, Niedzielą Palmową oraz obrzę-

Zapraszamy Was serdecznie na naszą stronę

dami Wielkiego Tygodnia.

internetową www.mdkbatory.pl, gdzie zamie-

Serdecznie zapraszamy na wirtualne wystawy

ściliśmy materiał „Opowieść Wielkanocna”,

malarstwa przygotowane przez artystę ma-

autorstwa Zofii Dytko – prowadzącej Klub

larza Piotra Naliwajko. Podczas wystaw będą

Rozmaitości Kulturalnych „Pegaz”, mówiąca

prezentowane prace Mistrza, jak również

o tradycjach i obrzędach związanych z powita-

uczestników zajęć Piotra Naliwajki. Cykl wy-
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staw otwarły właśnie prace artysty, które można podziwiać od Wielkiej Soboty na naszym facebookowym profilu. Obrazy autorstwa Pani
Ewy Młynarczyk, która jest uczestnikiem zajęć
Piotra Naliwajki to nasza kolejna propozycja
wirtualnej wystawy. Mimo tego, że pracujemy zdalnie i cały świat wywrócił się do góry
nogami 20 kwietnia br. MDK Batory złożył
wniosek o dofinansowanie projektu w ramach
programu „Kultura w sieci” ogłoszonego przez
Narodowe Centrum Kultury. Trzymajcie za nas
kciuki. Jeżeli się uda powstanie cykl krótkich
filmów edukacyjnych opracowanych przez naszego Mistrza Piotra Naliwajkę.
Uczestników zajęć i ich Rodziców zachęcamy
gorąco do wysyłania nam przez Facebook
nagrń wokalnych i tanecznych oraz prac plastycznych, z których powstanie podsumowująca prezentacja digitalna,
Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do naszych grup
i uczestniczyć w zajęciach online – nawet jeżeli nie jest jeszcze uczestnikiem zajęć organizowanych przez MDK Batory może napisać
do nas na adres kontakt@mdkbatory.pl, a na
pewno zostanie przyjęty z otwartymi ramionami do mdkowej społeczności. Wszystkie
szczegóły znaleźć można na stronie www.mdkbatory.pl.
Pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia.
Dyrektor oraz pracownicy
MDK Batory
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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: 660 554 905,
scena powszechna: urszula@chck.pl
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
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...

PROJEKT „SPINACZ”

30.04.2020 godz. 19.00

Wspólnie z Galerią Sztuki Muzycznej i Obrazu w Chorzowie realizujemy
pierwsze warsztaty w ramach projektu „SPINACZ. Społeczność; Intermedialność; Edukacja”. Warsztaty odbędą się w formie streamingu na
żywo (kanały na Facebooku ChCK i Galerii). Temat najbliższego spotkania to „Płyta winylowa i gramofony”.
Kolejne warsztaty w tej formie zrealizujemy w maju i czerwcu. Więcej informacji na stronie www.chck.pl
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury

V EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PLAKATU „PLAKATFEST”

Czerwiec/lipiec

V edycja Festiwalu porusza temat rzeczywistości w i po pandemii.
Temat przewodni „New World”. Prace plakatowe można przysyłać
w wersji cyfrowej do 30 maja 2020 na adres plakatfest@gmail.com
więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/plakatfest

#TAMGDZIEKWITNĄOBRAZY
20.05.2020 godz. 18.00
wernisaż online malarstwa Adam Lempy
info: magda_r@chck.pl
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CARRANTUOHILL & SALAKE W IRLANDZKIM RYTMIE

20.06.2020 godz. 18.00

Występujący od 30 lat na scenie, nagrodzony FRYDERYKIEM za
swoją muzykę, 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

WYKONANIU ZESPOŁU TAŃCA
SPEKTAKL TANECZNY PT. „PIĘKNA I BESTIA” WINDYJSKIEGO
NATARANG

27.06.2020 godz. 15.00

Zespół Tańca Indyjskiego Natarang już kolejny raz zaprasza w taneczną podróż. Wspólnie na nowo odkryjemy znaną wszystkim
historię. Historię Pięknej i Bestii. To opowieść o miłości, poświęceniu, czarach i pięknie. Zespół Natarang 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

KONCERT WIEDEŃSKI

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

Podczas gali usłyszą Państwo obdarzonych wspaniałymi głosami,
fantastycznych solistów operowych. Towarzyszyć im będą wybitni, 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”.
bilety: 80 | Info: sabina@chck.pl
Koncert przeniesiony z 3.04.2020 r - zakupione bilety zachowują ważność
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SPEKTAKL PT. „CALINECZKA”

W WYKONANIU ŚLĄSKIEGO TEATRU
LALKI I AKTORA ATENEUM

20.09.2020 godz. 15.00

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 wolności.
Pogodny spektakl w nieco surrealistycznym klimacie, z atrakcyjną fabułą i zabawnie przerysowanymi postaciami bohaterów,
których wady i relacje odnoszą się do świata ludzi, adresowany
jest do młodszych widzów.
bilety: parter 20/ 15*, balkon 15/ 10* | info: magda_r@chck.pl
Spektakl przeniesiony z 29.03.2020r.

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

21.09.2020 godz. 18.30

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” M. Makula.
bilety: parter: 60/50, balkon 40 http://makula.pl/kupbilet/ | info: sabina@chck.pl
Spektakl przeniesiony z 6.04.2020 r.

KONCERT EDYTY GEPPERT

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

25.09.2020 godz. 19:30

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, Jonasza Koftę, Wojciecha Młynarskiego.
bilety: parter: 95, balkon: 85 | info: urszula@chck.pl
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BALET „JEZIORO ŁABĘDZIE”. NARODOWY BALET KLASYCZNY Z KIJOWA

16.10.2020 godz. 19.00

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....
bilety: parter 105, balkon 95 | info: sabina@chck.pl
Balet przeniesiony z 20.03.2020r. - zakupione bilety zachowują ważność

SPEKTAKL KOMEDIOWY PT. „SERCA NA ODWYKU”

REŻYSERIA CEZARY ŻAK

25.10.2020 godz. 16:00 i 19:00

„Serca na odwyku” to 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.
bilety: parter: 100, balkon: 80 | Info: urszula@chck.pl | Spektakl przeniesiony z 05.04.2020r.

TEATR PIASKU TETIANY GALITSYNY „MAŁY KSIĄŻĘ”

29.10.2020 godz. 18:30

Rodzinna wyprawa do świata Małego Księcia na wyciągnięcie ręki!
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 szybkiego malowania (Speed Painting).
Spektakl polecany jest dla dorosłych oraz dzieci od 5-ego roku życia. Trwa 55 minut bez przerwy.
bilety: parter: 85, balkon: 75 | info: sabina@chck.pl
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PIĘKNO - JUBILEUSZOWY KONCERT NA 35 - LECIE ZESPOŁU CZERWONY TULIPAN

6.11.2020 godz. 19.00

ZESPÓŁ CZERWONY TULIPAN to grupa muzyczna i kabaretowa, występująca
od 1985 roku, a historia jej założycieli sięga lat siedemdziesiątych. Ich repertuar
stanowi piosenka literacka, obejmująca lirykę - poezję śpiewaną i satyrę. Zespół tworzą: Ewa Cichocka (śpiew, recytacje), Krystyna Świątecka (śpiew, flet
poprzeczny), Stefan Brzozowski (śpiew, gitara klasyczna, kompozytor, kierownictwo artystyczne), Andrzej Czamara (gitara akustyczna), Andrzej Dondalski (gitara basowa). W swoim dorobku mają 14 płyt autorskich. Zespół
z ogromnym powodzeniem występuje w Polsce i Europie. Gościł także w USA i Kanadzie. Wyróżniony nagrodami
Ministra Kultury, Marszałka Województwa i Prezydenta. Otrzymał tytuł Osobowość Warmii i Mazur.
bilety: 30 promocja do 30.04.2020 r., normalny 40, 50 w dniu koncertu | Info: sabina@chck.pl

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

7.11.2020 godz. 17.00

Spektakl komediowy z inicjatywy OMENAA FUNDATION na rzecz
budowy szkoły dla dzieci ulicy w Ghanie. Czarno to widzę… W Polsce podzielonej bardziej niż kiedykolwiek w historii, w tym naszym
zmarginalizowanym królestewku bigoterii, hipokryzji, nienawiści
i hejtu, grupa nietuzinkowych osób bardzo chce być Polakami. Niekoniecznie każde z nich urodziło się na tej ziemi, 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 SAMOJŁOWICZ, Stefano TERRAZZINO, Piotr ZELT, Lesław ŻUREK.
bilety: parter: 80, balkon: 70 | Info: urszula@chck.pl

SPEKTAKL KOMEDIOWY PT. „KOBIETA IDEALNA”

9.12.2020 godz. 19.00

To „komedia zbyt optymistyczna”. Znakomita komedia pomyłek, pełna
intryg i zwrotów akcji. Dowiemy się z czego składa się owa kobieta idealna oraz gdzie najlepiej jej szukać. Spektakl powstał na podstawie scenariusza Adrianny Biedrzyńskiej i Agnieszki Szygendy, a w reżyserii słynnej aktorce pomógł Stefan Friedmann. Obsada wymiennie: Skarga/Majchrzak/Ibisz, Dziurman/Czajka/
Milowicz, Damięcki/Pietrzak/Dąbrowski, Biedrzyńska/Stalińska/Wójcik. Reżyseria: Stefan Friedmann,
Adrianna Biedrzyńska. Kostiumy i scenografia: Małgorzata Tarasiewicz-Wosik. Muzyka: Mariusz Telicki
bilety: parter: 80, balkon: 70 | Info: urszula@chck.pl
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PAN ANTENKA I SREBRNY KUBRACZEK

RODZINNY PORANEK TEATRALNY

26.09.2020 godz. 10.00

Na rogu ulic Szklanej i Różanej stoi niezwykły sklep z zabawkami. 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.
bilety: 10/8* | info: agnieszka_w@chck.pl, tel. 32 247 39 58 | Wydarzenie przeniesione z 28.03.2020

WARSZTATY TANECZNE LATINO-SOLO

17.10.2020 godz. 16.00

Kolejny już raz zapraszamy do udziału w roztańczonych warsztatach latino-solo w SDK z jedyną i niepowtarzalną Reglą Marią
Penalver Hernandez. Trzy godziny pełne energii tanecznej, wspaniałej atmosfery i tanecznego klimatu, na rozgrzewkę rytmiczną
Zumbą, a w następnych godzinach gorącą SALSĄ. SAMBA zakończy nasze warsztatowe zmagania.
bilety: 35 w przedsprzedaży; 45 w dniu warsztatów | info: sebastian@chck.pl, tel.32 247 39 58
Wydarzenie przeniesione z 28.03.2020

Z CYKLU KABARET NA KRAJCOKU MOHEROWE BERETY

28.09.2020 godz. 18.00

KABARET MOHEROWE BERETY - czyli jak w 100 minut umrzeć ze śmiechu. 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.
bilety: 35 normalny; 30** | Info: sebastian@chck.pl, tel.32 247 39 58 | Wydarzenie przeniesione z 27. 04. 2020
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KONCERT INSPIRE TO GRATITUDE – MUZYCZNE INSPIRACJE

5.09.2020 godz. 19.00

Lider zespołu Solomon K. Omogbemi wprowadza nas w świat piosenek, 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
muzykę złożoną z dźwięków, sięgających afrykańskich korzeni, uzupełnionych zachodnimi i polskimi smaczkami.
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

TOBY Z MONACHIUM -TRASA CZERWONE RÓŻE

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 koncerty były wysprzedane. Koncerty TOBY’ego na żywo to nowy wymiar koncertów szlagierowych w Polsce. Ze swoim nowym show chce pójść jeszcze dalej: nowości szlagierowe
z najlepszą atmosferą i świetną 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 Facebooku „Toby z Monachium”.
bilety: 45 - normalny; 39 - ulgowy | Info: marek@chck.pl, tel. 32 247 39 58 | Wydarzenie przeniesione z 18.04.2020

MIEJSKA GALERIA SZTUKI „MM” - działamy w trybie online

ul. HENRYKA SIENKIEWICZA 3 | tel. 32 349 78 75 / www.galeriamm.eu
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MARCIN WASILEWSKI TRIO
- VI FESTIWAL JAZZ&LITERATURA 2020

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 swojego pokolenia nie tylko w Europie, ciesząc się jednocześnie uznaniem fanów jazzu na całym świecie. To jeden 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

