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DZIEŃ DZIEC K A W T YCH ACH

OG RODOW Y PL AC Z ABAW

Sportowo, teatralnie
i filmowo

Niedziela w MCK

Ponieważ 1 czerwca przypada
w tym roku w samym środku tygodnia, większość imprez zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka odbędzie się
w sobotę, 4 czerwca.

W

łaśnie tego dnia na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany odbędzie się
Dzień Dziecka na Sportowo. Organizatorem imprezy jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
W godzinach 15–18 dzieci z rocznika 2000 i młodsze będą mogły
wziąć udział w zawodach sportowych w rozmaitych konkurencjach, m.in. tory przeszkód,
przejście przez tunel, biegi, rzuty
do celu, skok w dal, przysiady,
pompki i wiele innych. Będzie
też loteria z nagrodami. Organizatorzy zastrzegają, że w razie
złej pogody impreza może zostać
odwołana.
4 czerwca na terenie ośrodka
w Paprocanach będą odbywać się
także zabawy i konkursy ekologiczne, zorganizowane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych
we współpracy z Konsorcjum

firm odpowiedzialnych za odbiór
i zagospodarowanie odpadów
w Tychach. Imprez ma na celu
oczywiście dobrą zabawę, ale także edukację ekologiczną najmłodszych mieszkańców miasta.
Teatr Mały zaprasza 4 czerwca zarówno na spektakl dla dzieci,
jak i do Pasażu Kultury Andromeda, gdzie o godz. 10. będzie
można obejrzeć bajkę „Kosmoloty”, a następnie odbędą się kosmiczne zabawy i quizy. Wstęp
na bajkę i zajęcia jest bezpłatny, ale ilość miejsc ograniczona,
dlatego obowiązują zapisy: arteteka@teatrmaly.tychy.pl, tel. 32
780 32 03
Natomiast o godz. 16. w Teatrze Małym będzie można obejrzeć muzyczną bajkę „O Czerwonym Kapturku, czyli do prawdy
po sznurku” Teatru Moich Marzeń z Chorzowa. W tej nieoczywistej interpretacji znanej baśni
Czerwonemu Kapturkowi doradza mądra sowa, zły wilk okazuje
się wcale nie taki zły, a prawdziwym czarnych charakterem jest…
Warto przyjść, przekonać się i posłuchać rockowej piosenki babci.

Bilety w cenie 18 zł (dorosły) i 15
zł (dziecko).
Multikino przez cały tydzień
zaprasza na seanse filmowe dla
dzieci (m.in. „Angry Birds Film”,
„Alicja po drugiej stronie lustra”,
„Księga dżungli”, „Kung Fu Panda 3”). Ponadto 1 czerwca oraz
w weekend (4–5 czerwca) seansom towarzyszyć będą dodatkowe
atrakcje: gry i zabawy z animatorami, malowanie twarzy, warsztaty plastyczne i konkursy z nagrodami.
Natomiast dokładnie w Dzień
Dziecka, czyli w środę 1 czerwca,
w Pasażu Kultury Andromeda
odbędzie się spotkanie w ramach
projektu „Czytanie na drugie
śniadanie”. Książka dla dzieci pod
takim właśnie tytułem już niebawem ukaże się drukiem, a na razie jej cztery autorki (Agnieszka
Kijas, Izabela Ptak, Sława Sibiga
i Małgorzata Bobak) przeczytają
dzieciom jej fragmenty. Poprowadzą też zabawy ruchowe i konkursy językowe. W spotkaniu wezmą
udział uczniowie klas 1–3 tyskich
szkół podstawowych. Początek
o godz. 9.
SYLWIA WITMAN

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY ZORGANIZOWAŁO PIKNIK
Z OKAZJI DNIA DZIECKA JUŻ 29 MAJA. BUDYNEK I OGRÓD PRZY
UL. BOHATERÓW WARSZAWY 26 ZAMIENIŁY SIĘ TEGO DNIA
JEDEN WIELKI PLAC ZABAW. BYŁY „DMUCHAŃCE”, ZABAWY
KREATYWNE, POCZĘSTUNEK I SPEKTAKLE TEATRALNE. AKTORÓW
I PUBLICZNOŚCI NIE ODSTRASZYŁA NAWET ZMIENNA POGODA.
TEKST I ZDJĘCIA: SYLWIA WITMAN
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Warsztaty artystyczne prowadzone przez
instruktorki z MCK jak zwykle cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem przez cały czas
trwania imprezy.

MUZ EUM MIE JS KIE WŚ RÓD W Y RÓŻ NION YCH
PRZEZ MARSZAŁKA

Z MOJEJ PÓŁKI
Henryk

Książka doceniona
Książka Patryka Oczko „Tychy. Sztuka w przestrzeni
miasta” otrzymała wyróżnienie W konkursie Marszałka
Województwa Śląskiego za
Wydarzenie Muzealne Roku
2015.

U

Książka opatrzona została
tekstami wstępu prof. Ewy Chojeckiej oraz dr Marii Lipok-Bierwiaczonek. Autorką opracowania
graficznego jest dr Zofia Oslislo.
Integralną część książki stanowi
mapa, również wydana w językach
polskim i angielskim. Lokalizuje
ona omówione w publikacji realizacje. Mapa opatrzona została
tekstem wstępu autorstwa poety
Krzysztofa Siwczyka, co nadaje wędrówkom po mieście głębszego,
metaforycznego charakteru.
Wartość książki doceniło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznając
Muzeum Miejskiemu w Tychach
środki na jego realizację. Działania zmierzające do wydania książki wsparł finansowo także Urząd
Miasta w Tychach.
Wydawnictwo korespondowało z noszącą ten sam tytuł wystawą,
która prezentowana była w siedzibie Muzeum w Dawnej Młótowni
od maja do sierpnia 2015 r.
OPRAC. ES

MAT. PRAS. MUZEUM MIEJSKIE

roczystość wręczenia nagród
i wyróżnień laureatom konkursu odbyła się 25 maja w Muzeum Śląskim w Katowicach.
Książka Patryka Oczko (szefa
Działu Sztuki tyskiego muzeum)
jest pierwszym tak obszernym
opracowaniem monograficznym
poświęconym sztukom wizualnym
w Tychach i stanowi podsumowanie intensywnych badań prowadzonych przez Dział Sztuki.
Na szczególne podkreślenie
zasługuje fakt, iż dzięki publikacji
Muzeum Miejskie w Tychach wyszło poza standardowe ramy swojej
działalności – można powiedzieć,
że nieformalnie włączyło do swych
zbiorów, a tym samym w zakres
swych zainteresowań, dziedzictwo

kulturowe funkcjonujące stricte
w przestrzeni miejskiej.
„Tychy. Sztuka w przestrzeni
miasta” to książka, na którą czekali zarówno specjaliści – fachowcy z zakresu sztuki, architektury
i urbanistyki, jak i tyszanie, mogący poznać i zgłębić wiedzę na temat realizacji usytuowanych w ich
rodzinnym mieście.
Publikacja ukazuje różnorodne przejawy sztuki, współtworzące
krajobraz Tychów na przestrzeni
kilku ostatnich dziesięcioleci. Zostały w niej zaprezentowane dzieła
rzeźbiarskie, mozaiki i inne obiekty o istotnych walorach artystycznych, zlokalizowane na placach,
osiedlach, w parkach i na murach
budynków użyteczności publicznej. Autor we wnikliwy sposób
omawia proces i okoliczności powstawania poszczególnych dzieł
oraz sytuuje je we współczesnych
im realiach społecznych, politycznych i gospodarczych. Dopełnieniem takiego ujęcia są biogramy
twórców.

Wyróżnienie odbierali autor książki, Patryk Oczko (z lewej) wraz z dyrektor Muzeum Miejskiego
Aleksandrą Matuszczyk (w środku).

Tegoroczna premiera Miejskiego Centrum
Kultury, czyli spektakl „Dziób w dziób” został
tym razem wystawiony w plenerze.

Henryk Krzeczkowski – jakże
często wymawiano to nazwisko
w czasie różnych spotkań. Wspominał o nim Aleksander Hall,
Marcin Król, Stefan Kisielewski.
Kiedy prosiłem ich, aby mi coś
bliższego o nim powiedzieli, najczęściej kwitowali to jednym zdaniem: „Charyzmatyczna postać,
dla wielu guru”. Czasami natykałem się na jakiś tekst Krzeczkowskiego, drukowany oczywiście
w drugim obiegu.
W Paryżu, w czasie spaceru, wspomniał o nim również
Wojciech Karpiński. Teraz mam
w ręku jego książkę „Henryk”.
Rzecz opowiadająca o Henryku
Krzeczkowskim. Książka z wielu
powodów niezwykła. To z jednej
strony opowieść detektywistyczna. Wojciech Karpiński przez 16
lat stara się dowiedzieć, kim tak
naprawdę był Henryk. Jego życie
to rebus, zagadka. Zmieniał nazwisko, otoczenie, środowisko.
Był Żydem, musiał więc zmienić
nie tylko nazwisko, ale też i historię życia. A życie miał barwne, obfitujące w wiele zwrotów.
Karpiński stara się krok po kroku odpowiedzieć na pytanie, jaki

był naprawdę Krzeczkowski? Pisze listy, rozmawia telefonicznie lub bezpośrednio z wszystkimi tymi, którzy mogą mu coś
na jego temat powiedzieć. Jedni
opowiadają chętnie, inni wzbraniają się. Nic dziwnego, nie dla
wszystkich powrót do lat 40.
50. 60. tamtego wieku jest miły.
Jedno, co prawie wszyscy podkreślają, to to, że Krzeczkowski
wielu z nich ukształtował, miał
ogromny wpływ na ich wybory
życiowe.
Ta książka jest jednak nie tylko opowieścią o Henryku. To opowieść o polskiej i żydowskiej inteligencji. O ich wyborach, próbach
znalezienia sobie miejsca. Karpiński, opowiadając o Krzeczkowskim
opowiada też o sobie. Od początku, od najmłodszych lat, jak pisze,
było dla niego oczywiste, że żyje
w świecie podwójnego zniewolenia – przez obce mocarstwo i przez
obcą ideologię. Nie mógł zaakceptować półoficjalnego i oficjalnego
języka. Wiedział, że istnieje literatura polska, gdzie słowo naprawdę
opisuje, trafia do rzeczywistości.
To dzieła wydawane za granicą,
nazywane przez Karpińskiego
„książkami zbójeckimi”. Miłosz,
Herling-Grudziński, Gombrowicz,
Czapski, Jeleński, żeby wymienić
tylko kilka nazwisk.
Wojciech Karpiński jest wierny drodze, którą obrał jako młody
chłopak. Jego książki są najlepszym tego dowodem. Ma swoich
czytelników, którzy podobnie
jak on wiedzą, że jest inny świat
– nie świat polityki zakłamanej,
cynicznego języka, ludzi którzy
dla władzy złamią swój kręgosłup – ale świat literatury, sztuki.
To pomaga, ale to nie wszystko.
Kiedy czytamy, oglądamy jakiś
obraz, przeżywamy wewnętrznie,
wiemy, że czegoś nam jednak brakuje. Bo, jak pisze Karpiński, jeśli nie mamy okazji z kimś o tym

otwarcie porozmawiać, jeśli nie
ma „publicznej rozmowy ze światem”, to nasze lektury są kalekie.
Czytamy między innymi po to,
aby mieć prawo do głosu, swojego głosu. A jeśli nie możemy tego
głosu sprawdzić, rozwinąć w rozmowie, będzie to głos niepełny.
Wojciech Karpiński taką
szansę na rozmowy dostał. Konstanty Jeleński, Józef Czapski,
Aleksander Wat, to jego pierwsi
rozmówcy w Paryżu na początku lat 60.
Ale przed wyjazdem do Paryża, były też rozmowy z Henrykiem Krzeczkowskim. Uwagę
Karpińskiego w małym mieszkaniu na Czackiego, zwracają książki, nie ilość, ale dobór lektur. „Iliada”, „Odyseja”, Plutarch, Proust,
Joyce. Książki w języku niemieckim, francuskim, angielskim. Był
też Hertz, Iwaszkiewicz, Iłłakowiczówna. O czym rozmawiali?
Krzeczkowski ujmował kulturą,
dowcipem. A rozmowa była poważna – jak żyć, jak żyć lepiej, pełniej, odważniej? I nie były to rady,
nie bezpośrednie przynajmniej.
Gdzieś tak, opowiadając o swoim
widzeniu świata, jakimś zdarzeniu, potrafił dać swoją radę.
Henryk Krzeczkowski przez
całe życie nie rozstawał się ze zdjęciem swojej siostry Klary, (zginęła
zamordowana przez Niemców),
z jej dedykacją: „Memu najdroższemu bratu, jedynemu Szilowi,
na pamiątkę naszego rozstania
ofiaruje Klara. Pamiętaj, bądź
człowiekiem. Nieważne nic, ważne by godnie kończyć”.
Wojciech Karpiński stawia
też pytanie, czy dzisiaj młode pokolenie, ma takich Krzeczkowskich, którzy potrafią pobudzić
ich do myślenia, pisania? Odpowiadam: tak. Jednym z nich jest
na pewno Wojciech Karpiński.
„Henryk”, Wojciech Karpiński
Wyd. Zeszyty Literackie.

