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jest kobietą
Co powinniście wiedzieć
na temat tegorocznej
Industriady
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w skrócie
SPORT

Kibice nie mają wątpliwości, że kolejny raz będą mieli
okazję podziwiać talent Roberta Lewandowskiego.

Fot.: Tomasz żak

MEMORIAŁ
Kusocińskiego

LIga NARODÓW

NA STADIONIE ŚLĄSKIM
Polscy piłkarze wracają do „Kotła Czarownic”. Najpierw zmierzą się z Portugalczykami,
a kilka dni później ich formę sprawdzą Włosi.

M

Mieli rację ci,
którzy mówili, że jak tylko
polska reprezentacja piłkarska zawita na zmodernizowanym Stadionie Śląskim,
to szybko będzie chciała tu
wrócić. Zbigniew Boniek,
prezes Polskiego Związku
Piłki Nożnej poinformował,
że Polacy zagrają dwa mecze
w ramach rozgrywek Ligi
Narodów (forma, która debiutuje w obecnym sezonie
2018 i zastępuje dotychczasowe mecze towarzyskie)
właśnie na Śląskim. W każdej

Drugi mecz (11.10) rozegramy w Chorzowie z aktualnymi Mistrzami Europy.
Chwilę później, (14.10) też
na Stadionie Śląskim, rywalami biało-czerwonych będą
Włosi. Zmagania grupowe
zakończymy 20 listopada wyjazdowym meczem z Portugalią. - Bardzo dziękuję prezesowi Zbigniewowi Bońkowi za
docenienie Stadionu Śląskiego.
To dla mnie uhonorowanie
wysiłku setek osób, które pracowały przy modernizacji tego
wspaniałego obiektu – mówi
Wojciech Saługa, marszałek
województwa śląskiego.

Tegoroczna edycja Ligi Narodów jest pierwszą w historii.
Intencja jest taka, żeby tego rodzaju rozgrywki na stałe zastąpiły doskonale znane kibicom
na całym świecie mecze towarzyskie. W sumie w tym roku
w szranki stanie 55 reprezentacji. Wszystkie podzielono na

e-gazeta czyli dla nas i o nas

w regionie, ale też służyć podpowiedzią, jak spędzić czas
wolny. Tej gazety nie będzie
bez Was. Dlatego liczymy
na uwagi, podpowiedzi oraz
propozycje. Bo śląskie.pl to
nasza gazeta. Miłej lektury!
Korzystając z okazji, w związku z dzisiejszym Dniem
Dziecka, wszystkim milusińskim życzę nieustającego
uśmiechu, radości i zdrowia.
To Wy jesteście przyszłością
naszego regionu!

55

– tyle oficjalnych
meczów rozegrała
reprezentacja na
Stadionie Śląskim
dywizji cztery grupy z trzema lub
czterema zespołami. Polacy
trafili na Portugalczyków
i Włochów. Rywalizację rozpoczniemy 7 września meczem wyjazdowym z czterokrotnym mistrzem świata.

cztery dywizje (składające się
z trzech lub czterech drużyn),
a te dodatkowo na grupy. Polacy trafili do Dywizji A – grupy
3. Tym samym naszymi rywalami są Włochy i Portugalia.
Pomiędzy
poszczególnymi
dywizjami będą obowiązywały
zasady awansów i spadków.

konkurs!
Do wygrania bilety na niecodzienną wycieczkę
Kolejami Śląskimi Szczegóły na str. 3

społeczeństwo

J

Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego, zaprasza do lektury śląskie.pl
est mi niezmiernie
miło oddać w Państwa ręce pierwszy numer e-gazety
śląskie.pl. To magazyn, w którym będziemy podejmować tematy
ważne dla całego regionu
i jego mieszkańców. Skąd po-

mysł? W naszym regionie naprawdę dużo
się dzieje. Tak od
strony politycznej,
gospodarczej, jak
i kulturalnej. Niestety, w codziennej
gonitwie wiele z tych
znaczących wydarzeń

nam wszystkim umyka. I nawet nie zdajemy sobie sprawy
z tego, ile tracimy.
Na
łamach
e-gazety będziemy Was informować o najważniejszych wydarzeniach

.pl
śląskie

Wojciech Saługa - Marszałek
Województwa Śląskiego

Już 8 czerwca (godz. 16) na
Stadionie Śląskim wyjątkowe wydarzenie - 64. ORLEN
Memoriał Janusza Kusocińskiego. O sportowe emocje
na najwyższym poziomie zadbają najwybitniejsi polscy
lekkoatleci z mistrzynią olimpijską i rekordzistką świata
Anitą Włodarczyk na czele.
Być może o kolejny najlepszy wynik globu postara się
niepokonany od lat Paweł
Fajdek, czy nigdy nie poddający się, także wielokrotny
czempion, Piotr Małachowski, a może nasz inny mistrz
>> s. 4
- Adam Kszczot.

Nadchodzi
EKOSONG

Andrzej Rybiński, Maleo
Reggae Rockers, Orkiestra
Deta Marcel, Teatr Wit Wit,
Magda Anioł i Habiarian – to
największe gwiazdy tegorocznej edycji Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Ekosong”.
A ten zaczyna się już za chwilę, bo 2 czerwca, na terenach
Panewnickiej Bazyliki. >> s. 4

Planetarium
w remoncie

Najstarsze w Polsce Planetarium Śląskie im. Mikołaja
Kopernika tuż przed modernizacją. Zakończenie inwestycji planowane jest na
2020 r. Jej szacunkowy koszt
to prawie 99 mln zł, z czego
82,5 mln zł będzie pochodzić
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020,
a 9,7 mln zł z gwarantowanej
dotacji z budżetu państwa –
przewidzianej m.in. w Kontrakcie Terytorialnym dla woj.
>> s. 3
śląskiego. 

Śląskie świętuje
Dzień Dziecka

Jak świętować, to na całego! Ogromny plac zabaw w Parku Śląskim
i setki uśmiechniętych twarzy. Śląskie przygotowało
dla najmłodszych prezent
z okazji ich święta. Kilkanaście interesujących stoisk,
ciekawe warsztaty, pokazy
i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, a przede wszystkim
mnóstwo świetnej zabawy.
Tego dnia nikt nie mógł na>> s. 3
rzekać na nudę!
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w sobotę

9

czer wca

ale dzień
wcześniej w
ośmiu zabytkach
odbędzie się
rozruch maszyn.

517

INDU-atrakcje

większość za darmo

MOC

Rozruch industriady
Wydarzenia zaplanowane w ramach tegorocznego
festiwalu zlokalizowane będą w 44 obiektach
w 25 miastach. Industriada odbędzie się 9 czerwca,
ale nie zapomnijcie o rozruchu dzień wcześniej!

W

tym
roku
festiwal
osiągnie
pełną
moc
w sobotę 9
czerwca, ale już dzień wcześniej w ośmiu zabytkach
odbędzie się rozruch maszyn. Do nocnego świętowania zapraszają zabytki
w Bytomiu, Chorzowie,
Cieszynie, Gliwicach, Siemianowicach Śląskich, Tarnowskich Górach, Łaziskach
Górnych i Zabrzu. Początek
już 8 czerwca, o godz. 18
w Skansenie Maszyn Parowych przy Zabytkowej
Kopalni Srebra w Tarnow-

skich Górach. W programie
festiwalu „W poszukiwaniu
kobiety” znalazły się warsztaty, pokazy filmów, a temu
wszystkiemu towarzyszyć będzie muzyka tworzona przez
kobiety. Gwiazdami wydarzenia będą Paulina Przybysz
i Brodka. Jeszcze tego samego dnia m.in. w Chorzowie
(Kompleks Sztygarka, godz.
21) koncert Joli Literskiej
w odsłonie Rudokapela kobiety, Ślązaczki śpiewającej o Śląsku i po śląsku.
Z kolei o godz. 20, w bytomskiej EC Szombierki koncert z wizualizacjami grupy
Darkest Birds.

Uśmiechnięte twarze najmłodszych to dowód na to,
że dzień był pełen wrażeń.

P

onad 11 tysięcy
najczęściej
odwiedzanych
uczestników, 700
stoisk było to zaaranżowane
dziennikarzy i przeprzez Urząd Marszałkowszło 900 prelegenski Województwa Śląskiego.
tów z całego
Można tu było zapytać
świata – taki jest
fachowców o proskrócony bilans
cedury związane
jubileuszowego,
z pozyskiwaniem
b
ó
s
o
10. Europejskiego
środków unijnych,
y
tysięc udział czy o największe
Kongresu Gospoo
wzięł
darczego w Katoatrakcje regionu.
wicach. Z kolei EuNa wszystkich czeropean Start-up Days,
kała wyśmienita kawa
wydarzenie towarzyszące
i smaczne ciastka. Nie było
Kongresowi, odwiedziło poWas? To do zobaczenia za rok!
nad 2,5 tys. osób. Jednym z
Nie może Was zabraknąć!

11

w EKG

zaangażowano m.in. trzy sceny z nagłośnieniem, projektory multimedialne, ponad 90
reflektorów i kurtynę wodną.
Za muzykę i wykonanie odpowiadają: Asi Mina, The Party
Is Over, O.N.E Quintet, Cukier Puder, Chwila Nieuwagi,
Pasimito feat. Cuefx. Rybnicka
kopalnia powstała z inicjatywy
jednego z pruskich ministrów
w 1792 r. Pracowała przez
200 lat.

8

– w tylu miastach
odbywać się będzie
rozgrzewka przed
tegoroczną
Industriadą

Niedługo rozpocznie się modernizacja Planetarium Śląskiego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie

W

Transport publiczny pomoże

Fot.: park śląski

Ponad 160 tys. osób rocznie
odwiedza chorzowskie planetarium.

śród atrakcji
znajdą
się
m.in. platforma
do
realnego odwzorowywania wstrząsów sejsmicznych (także faktycznych,
np. rejestrowanych w pobliskich kopalniach), tablica do
prezentacji wyładowań atmosferycznych czy stanowisko
z przekrojem Ziemi, którego
powierzchnia będzie jedno-

cześnie ekranem dla multimedialnego projektora. Innymi
atrakcjami mają być pokoje
klimatyczne (pomieszczenia
z różną temperaturą i wilgotnością prezentujące, w
jaki sposób różny poziom
wilgotności w klimacie gorącym i zimnym wpływa
na odczuwanie temperatury), czy tzw. grota 3D,
z niespotykaną dotąd możliwością
odwzorowywa-

W niedzielę 10 czerwca po INDUSTRIADZIE odpoczywamy w pociągu. Koleje Śląskie proponują
tego dnia wyjątkową podróż obwodnicą GOP. Na trasie zobaczymy esencję industrialnych
krajobrazów i sprawdzimy, jak wyglądają linie, z których na co dzień korzystają pociągi towarowe.

o
wszystkich
atrakcji
Industriady dojedziemy komunikacją
miejską. Do korzystania z kuponów uprawniających do bezpłatnego
przejazdu zapraszają Koleje
Śląskie, KZK GOP i MZK
Tychy. Bezpłatnie będziemy

Pytanie konkursowe brzmi:

mogli przemieszczać się także autobusami w Bytomiu,
Tarnowskich Górach, Zabrzu,
Częstochowie, Rybniku, czy na
południu województwa (Bielsko-Biała, Cieszyn, Ustroń,
Żywiec). Szczegółowe informacje oraz kupony dostępne
są na stronie industriada.pl
w zakładce TRANSPORT.

nia

trójwymiarowości

1955

– od tego roku
działa planetarium
w Parku Śląskim
w Chorzowie

w zakresie 360 stopni. Zakończenie inwestycji przewidziano na 2020 r. Jej szacunkowy koszt to prawie 99 mln
zł, z czego 82,5 mln zł będzie
pochodziło z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, a 9,7 mln zł z gwarantowanej dotacji z budżetu
państwa – przewidzianej m.in.
w Kontrakcie Terytorialnym
dla woj. śląskiego.

Konkurs!

Poruszając się po mapie wydarzeń Industriady
warto skorzystać z komunikacji miejskiej

D
Wśród 517 atrakcji
tegorocznej Industriady 482 są bezpłatne.

Fot.: materiały prasowe industriady

Finałowi towarzyszyć będą intrygujące wizualizacje.

Fot.:sZYMON POLAŃSKI

D

Szlaku Zabytków Techniki
oferuje ponad 500 wydarzeń,
a tylko 7 proc. z nich wymaga
wykupienia biletu.
- Takie rozwiązania pomagają w korzystaniu z zasobów dziedzictwa kulturowego
regionu - uważa Wojciech
Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego. Warto zaplanować wcześniej,
jakie obiekty chcemy zobaczyć. Na stronie Industriady
w zakłace MOJA INDUSTRIADA każdy może stworzyć własną trasę i podążać
nią 9 czerwca. Wszystkie
niezbędne informacje zawarte są również w specjalnie
przygotowanej
książeczce
z programem. Można ją znaleźć między innymi w 44
obiektach biorących udział
w festiwalu. Szczegółowe
informacje dotyczące tegorocznej edycji festiwalu dostępne są na stronie
industriada.pl.

Jak co roku stoisko samorządu województwa budziło
duże zainteresowanie wśród gości Kongresu.

najstarsze Będzie najnowocześniejszym

Organizatorom zależy na jak największej frekwencji
podczas Święta Szlaku Zabytków Techniki
zięki współpracy samorządów,
instytucji kultury,
organizacji
pozarządowych
i podmiotów prywatnych
Industriada jest nie tylko największym i najciekawszym
festiwalem promującym dziedzictwo przemysłowe w naszej części Europy, ale i wydarzeniem, które nie ogranicza
dostępu do kultury osobom
mniej zamożnym.
Tegoroczne święto

Pierwszego dnia wiosny w księgarniach ukazała się powieść „Umwelt”
Przemysława Żarskiego. To połączenie kryminału
i thrillera psychologicznego, którego akcja rozgrywa
się w Zagłębiu.
Autor jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, pracował jako dziennikarz
i specjalista ds. marketingu, od ośmiu lat pracuje
w biurze prasowym. Prywatnie miłośnik rockowych
brzmień, górskich szlaków i koszykówki.
Mówi, że jego literacki debiut to efekt m.in. potrzeby
przelewania myśli na papier.
- Wydaje mi się, że potrafię pisać obrazami. Kiedy widzę
pewne historie, czytam albo słyszę o nich, automatycznie
włącza mi się w głowie dalszy ciąg tej opowieści. Zależało
mi na tym, żeby zaskoczyć czytelnika i zaserwować mu
nieźle zakręconą historię – przekonuje autor „Umweltu”.

Podczas 10. Europejskiego Kongresu Gospodarczego
nie zabrakło stoiska samorządu województwa

W tym roku zakończenie Industriady nastąpi
w Rybniku

F

Pracownik
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego
z debiutem literackim.

ŚLĄSKIE NA EKG

FINAŁ w ZABYTKOWEJ
KOpalni „ignacy”
inał święta Szlaku
Zabytków Techniki, zaplanowany na
9 czerwca na godz.
21.45 to widowisko
multimedialne zatytułowane „Kobiety grają industrię”.
Taniec, akrobacje, mapping,
światło, muzyka i 56 artystów
wprawią w ruch kopalniane
budynki, aby opowiedzieć jeden dzień z życia kobiety. W
produkcję tego wydarzenia

Przemysław
Żarski

Ile edycji INDUSTRIADY odbyło się do tej pory?
Na dwie pierwsze osoby, które w dniu 8 czerwca do godz. 10.00
wyślą prawidłową odpowiedź na adres wydzial.kp@slaskie.pl czekają

2 podwójne bilety na przejazd 10 CZERWCA o godz. 9:40
Liczy się kolejność, a wygrywają tylko 2 pierwsze prawidłowe odpowiedzi. Powodzenia!

skie

W

tym
roku
Industriada
w
liczbach
prezentuje
się
imponująco. Katalog atrakcji liczy 517 wydarzeń, z czego
482 są dostępne bezpłatnie,
a 65 wymaga rezerwacji.
Organizatorzy
pomyśleli
o wszystkich. Mamy do wyboru 65 wydarzeń dla dzieci,
93 warsztaty, 61 tras zwiedzania, 39 koncertów,
a
n
z
c
Tegoro da to
38 wystaw, 29 pokazów
ria
i 26 imprez dla pasjonaIndust
tów techniki. Ponadto
są jeszcze pikniki, poeń
kazy filmowe, spektakle,
wydarz
a nawet plenery malarskie i gry terenowe. Święto
Szlaku Zabytków Techniki
to święto całego regionu
i jego mieszkańców, ale chcemy, by nasz flagowy produkt
turystyczny był coraz popularniejszy w całej Polsce i
tak się dzieje. Hasło festiwalu
brzmi „Industria jest kobietą”.
- Gdyby spojrzeć na dzieje Śląska, to rola kobiet zawsze była
bardzo istotna, dlatego warto o tym mówić – tłumaczy
ideę tegorocznej Industriady
Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego. Pomysł Industriady był
inspirowany niemieckim wydarzeniem o nazwie „ExtraSchicht” organizowanym od
2001 roku w Zagłębiu Ruhry.
W województwie śląskim
Industriada odbywa się od
2013 r.

Zeszłoroczny rozruch Industriady
odbył się w chorzowskim szybie „Prezydent”

O

środek
Harkonnej pojeździć na kucyku.
cerski w Parku
Na scenie głównej pikniku
Śląskim zmienił
odbywały się liczne pokazy,
się w ogroma zebrane pod sceną dzieny plac zabaw,
ci miały okazję poruszać się
który, z okazji wojewódzkich
i poćwiczyć w rytm muzyki.
obchodów Dnia Dziecka,
Największym zainteresowaodwiedziły setki maluchów.
niem cieszyły się, jak zawsze,
Na dzieci czekało wiedmuchane
zjeżdżalnie
le ciekawych stoisk,
i ścianka wspinaczmiędzy
innymi
kowa, choć nie
policji, straży polada
atrakcją
I
żarnej i pogotobyły też, przygoCJ
K
ATRA ch towywane wraz
wia ratunkowego,
y
gdzie, pod okiem
z
pracownikadla duż !
h
c
y
i n s t r u k t o r ó w,
mi
Planetarium
ł
a
m
i
młodzi ludzie moŚląskiego,
wodgli dowiedzieć się, jak
ne rakiety, które raz
udzielić pierwszej pomocy
po raz strzelały w niebo.
oraz jak właściwie postępoNajmłodsi fani sportu mieli
wać w sytuacji zagrożenia.
okazję wybrać się na wycieczNajmłodsi mogli też wziąć
kę po zmodernizowanym Staudział w warsztatach architekdionie Śląskim, a pasjonaci
tonicznych, plastycznych, mukosmosu na seans w Planetazycznych, a miłośnicy jazdy
rium Śląskim.

Fot.: koleje ślą

W tym roku
festiwal osiągnie
pełną moc

poznajmy się

Najmłodsi mieszkańcy regionu mieli okazję spędzić go nadzwyczaj kreatywnie - na nauce przez zabawę

industriada

Fot.: Witold trólka

jest kobietą

Dzień Dziecka w parku śląskim

Fot.: Radosław kaźmierczak

induStria

Tegoroczna
odsłona
Święta Szlaku
Zabytków
Techniki
to ukłon
w stronę kobiet
pracujących
w przemyśle

Fot.: Radosław kaźmierczak

wydarzenie

4|
kultura

WYDARZENIE

FRANCISZKANIE zAPRASZAJĄ DO
WSPÓLNEGO MUZYKOWANIA
Fot.: instytut silesia

Już 2 czerwca na terenach Panewnickiej Bazyliki rozpocznie się XXV Festiwal
Piosenki Ekologicznej „Ekosong”

Słowa uznania z całego świata płyną też
dla aktorów: Joanny Kulig i Tomasza Kota.

„ZIMNA WOJNA” wspierana
przez Śląski Fundusz Filmowy

A

ndrzej Rybiński,
Maleo
Reggae
Rockers, Orkiestra Deta Marcel.
Teatr Wit Wit,
Magda Anioł i Habiarian –
oto największe gwiazdy tegorocznej edycji Festiwalu.
Ekosong 2018 połączony będzie z Międzynarodowym
Dniem Dziecka. Organizatorzy zadbali o wiele ciekawych

konkursów i gier, które będą
doskonałą
zabawą
zarówno dla dzieci, jak
i dla dorosłych. Jak co roku
odbędzie się także
turniej piłki

nożnej,
którego
ukoronowaniem będzie tradycyjny już mecz pomiędzy
reprezentacją Urzędu Miasta Katowice a drużyną
o.o. Franciszkanów. Wstęp jest
bezpłatny. Podczas festiwalu
promowana będzie płyta zatytułowana „Śląskie dzieciom
z Aleppo”, współfinansowana
przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie ma swój wkład w realizację najsłynniejszego obecnie
polskiego filmu

fiteatrze BUK w Rudach oraz
nad Narwią. Reżyser „Zimnej
wojny” – Paweł Pawlikowski, autor nagrodzonej Oscarem „Idy” nie wraca jednak
z Paryża na tarczy. Jury Międzynarodowego
Festiwalu
Filmowego w Cannes było
zgodne i przyznało Polakowi
tegoroczną nagrodę za reżyserię. „Zimna wojna” przedstawia historię rozgrywającą
się na przestrzeni lat 50. i
60. XX wieku, w epoce stalinowskiej Polski i budzącej
się do życia Europy. Na tym

tle toczy się historia wielkiej
i trudnej miłości dwojga ludzi,
którzy nie potrafią być ze sobą
i jednocześnie nie mogą
bez siebie żyć. Jednym
z głównym bohaterów filmu „Zimna wojna” będzie…
muzyka, będąca połączeniem
polskiej muzyki ludowej
z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku.
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- polska premiera
„Zimnej wojny”

Jak co roku podczas festiwalu promowane będą
wszelkie formy ekologii i ochrony środowiska.

sport

rekord świata na inaugurację
Światowe gwiazdy lekkoatletyki podczas 64. ORLEN Memoriału Janusza
Kusocińskiego na Stadionie Śląskim

J

uż 8 czerwca na Stadionie Śląskim wyjątkowe wydarzenie.
O sportowe emocje
na najwyższym poziomie zadbają najwybitniejsi
polscy lekkoatleci z mistrzynią olimpijską i rekordzistką
świata Anitą Włodarczyk na
czele. Być może o kolejny najlepszy wynik globu postara
się niepokonany od lat Paweł
Fajdek, czy nigdy nie poddający się, także wielokrotny

premiera

Fot.: teatr śląski

Fot.ekosong

T

ak już jest, że by
mogły
powstać
największe dzieła
artystyczne musi
spleść się ze sobą
kilka czynników. Nie inaczej
jest w przypadku „Zimnej
wojny”, rewelacyjnie przyjętej
na festiwalu w Cannes. Obraz
do końca walczył o Złota Palmę, która w końcu trafiła do
twórców z Japonii – za dramat
familijny „Manbiki Kazoku”.
Jednym z takich czynników
była pomoc (150 tys. zł) Śląskiego Funduszu Filmowego,
prowadzonego przez Instytucję Filmową Silesia – Film,
która jest instytucją kultury
samorządu województwa śląskiego. Pomoc polegała także
na znalezieniu dwóch lokalizacji na realizację filmu: w am-

czempion Piotr Małachowski,
kulą. Klasę etiopskich biegów
a może nasz inny mistrz z pewnością pokaże niesaAdam Kszczot. W
mowita Genzebe Dibaba,
Chorzowie
bęktóra na długich dyk
e
ł
a
z
dziemy
mogli
stansach od lat zdos
r
Ma
podziwiać takbywa kolejne trofea.
że najlepszych
Natomiast
wśród
z najlepszych z
tyczkarzy będziemy
!
całego świata.
świadkami kolejnego
prasza
a
z
Tutaj listę zdejuż pojedynku mięcydowanie otwiera
dzy rekordzistą świata
Nowozelandczyk Tom
Francuzem Renaud Lavillenie
Walsh, który od lat nie ma
a polskim wielokrotnym mesobie równych w pchnięciu
dalistą Piotrem Liskiem.

ch
Wojcie a
Saług

Autorką scenografii do przedstawienia
jest Katarzyna Borkowska.

Na balowo w „Himalaje”

C

o zrobisz, gdy na
wysokości
8300
metrów nagle pęknie lina, która Cię
utrzymywała? Przed
Tobą kilka długich chwil samotnego lotu w pustkę – masz
czas, żeby pomyśleć. Samotność
to Twoja jedyna towarzyszka
w tej podróży. A może zawsze
była z Tobą tylko ona? Na te
nieoczywiste pytania stara się
odpowiedzieć Robert Talarczyk w swojej najnowszej sztuce „Himalaje”. Dyrektor Teatru
Śląskiego zdecydował się na
eksperyment. Świat wspinaczki
i alpinistów postanowił wkom-

dząc na scenę z lampką szampana, a wokół niego zaczynają
pojawiać się duchy zmarłych himalaistów, którzy ciągle starają
się coś zdobyć.

ponować w balowy wystrój, nie
rezygnując z pokazania tych bolączek, które przeżywamy, gdy
musimy walczyć sami ze sobą.
Dopełnieniem tego wyjątkowego wydarzenia artystycznego
jest niezwykła muzyka w wykonaniu Miuosha. Muzyk zresztą
otwiera przedstawienie wcho-
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czer wca
- najbliższy
spektakl
„Himalaje”

Według czołowych polskich lekkoatletów Stadion Śląski
może konkurować z najlepszymi arenami na świecie.
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Nowe przedstawienie w reżyserii Roberta Talarczyka, dyrektora Teatru
Śląskiego w Katowicach

