


Urodził się w 1929 r. w Szopienicach. W 1954 

roku ukończył studia na Wydziale Reżyserii 

w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Fil

mowej w Łodzi i w tym samym czasie został 

asystentem Andrzeja Wajdy przy realizacji 

filmu Pokolenie, a dwa lata później był II reży

serem Kanału. Jego samodzielnym debiutem 

reżyserskim stał się nakręcony w 1959 roku 

Krzyż walecznych. Wśród ponad 20 filmów 

fabularnych (m. in. Nikt nie woła, Ludzie 

z pociągu, Milczenie, Pułkownik Kwiatkowski) 

szczególne miejsce zajmują dzieła poruszają

ce tematykę śląską - Sól ziemi czarnej, Perła 

w koronie, Paciorki jednego różarica i dotyka

jące czasów najnowszych Śmierć jak kromka 

chleba i Zawrócony. Artysta ma na swoim kon

cie blisko 30 spektakli na scenach całej Polski. 

Karierę reżyserską rozpoczął we wrocławskim 

Teatrze Rozmaitości wystawieniem Śmierci 

Gubernatora Kruczkowskiego (1961). W 1977 

powstało w Teatrze na Woli słynne Przedsta-

Teatru Telewizji, wśród których Opowieści 

Hollywoodu Hamptona, Do piachu i Kartoteka 

rozrzucona Różewicza, Antygona w Nowym 

Jorku Głowackiego, Emigranci Mrożka, Kolacja 

na cztery ręce Barza, Samobójca Erdmana i Stalin 

Salvatore znalazły się w Złotej Setce Teatru TV. 

W latach siedemdziesiątych Kazimierz Kutz 

był głównym reżyserem telewizji w Katowi

cach. Założył Zespół Filmowy „Silesia". 

Był współzałożycielem i pierwszym prezesem 

Śląskiego Towarzystwa Filmowego. W latach 

1979-1982 wykładał na Wydziale Radia 

i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, a w latach 

1986-1989 na Wydziale Reżyserii w krakow

skiej PWST. W 1997 r. otrzymał godność dok

tora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. 

Został uhonorowany wieloma nagrodami 

i wyróżnieniami, m. in. Złotymi Lwami 

Gdańskimi za reżyserię na Festiwalu Polskich 

Filmów Fabularnych w 1980 (Paciorki jednego 

różal1ca) i 1994 roku (Zawrócony), w 1992 r. 

wienie «Hamleta» we wsi Głucha Dolna Brefana, nagrodą im. Konrada Swinarskiego za reży-

z niezapomnianą rolą Tadeusza Łomnickiego. serię przedstawień Teatru TV Noc Walpurgii 

W Teatrze Śląskim Kazimierz Kutz wyreży- Jerofiejewa i Stalin Salvatore. W 2004 roku 

serował trzy dramaty - Bałałajkin i spółka został mu przyznany Orzeł - Polska Nagro-

Michałkowa (1978), nagrodzony Złotą Maską da Filmowa za osiągnięcia życia, rok później 

„Wieczoru" za reżyserię i inscenizację, Zapach odebrał Złoty Medal Gloria Artis - Zasłużony 

dojrzałej pigwy Druce'go (1980) i Twórców ob- Kulturze, w 2009 otrzymał Nagrodę Specjalną 

razów Enquista (2004). Współpracował także 

z Teatrem Narodowym w Warszawie (Kartote

ka i Na czworakach Różewicza, Śmierć komiwo

jażera Millera) i Starym Teatrem w Krakowie 

(Pieszo Mrożka, Spaghetii i miecz Różewicza, 

Damy i huzary Fredry, Twórcy obrazów Enqu

ista). Zrealizował również wiele spektakli 
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„Platynowe Lwy" na 34. Festiwalu Polskich 

Filmów Fabularnych w Gdyni. 

Od 1997 Kazimierz Kutz jest członkiem pol

skiego parlamentu - był Wicemarszałkiem 

Senatu V kadencji, Senatorem IV i VI kadencji, 

posłem VI kadencji, obecnie jest senatorem 

VIII kadencji. 



Moja Piąta Strona Świata leży pomiędzy osie 

dlem robotniczych domków na ulicy Przodow

ników, zaprojektowanych po I wojnie świato

wej przez wybitnego niemieckiego architekta 

Bruno Tauta, kopalnią Wujek, cmentarzem 

i Bazyliką w Panewnikach oraz Parkiem 

Kościuszki. Mikro i makrokosmos pełen wspo

mnień, smaków i zapachów na zawsze zapisa

nych na prywatnym twardym dysku. Pamię

tam zapach siemieniotki przygotowywanej 

przez babcię na wieczerzę wigilijną, widok 

zomowców rozwalających mur kopalni Wujek, 

święcenie potraw w Wielką Sobotę przed Ba

zyliką, kondukt pogrzebowy idący za trumną 

ojca na panewnicki cmentarz pierwsze randki 

na ustronnej ławce w parku Kościuszki. Moja 

Piąta strona świata to dziadek i babcia na ław

ce przed malutkim domkiem z widokiem na 

plac kopalniany, to mecze na śmierć i życie na 

boisku szkoły podstawowej nr 5. Przylepio-

na do podniebienia hostia w czasie Pierwszej 

Komunii w kościele Piotra i Pawła i w tej samej 

świątyni ślub z dziewczyną, która siedziała 

obok mnie na ławce w parku na pierwszej 

randce. I jeszcze w tym samym parku kaszta

ny i zabawy w chowanego w nieistniejącym 

już przedszkolu na ulicy Parkowej. I te wielkie 

przyjęcia urodzinowe pełne gwaru, śmiechu 

i przyśpiewek z akompaniementem gitary 

i mandoliny. I jeszcze rozkładane na deskach 

podłogi gazety i szatkowanie kapusty, a potem 

jej udeptywanie w beczce . A ponad wszystkim 

unoszący się zapach kminku. Moja Piąta stro

na świata to przerażone oczy ojca po pacyfi

kacji kopalni i opowieści o zamordowanych be

stialsko górnikach. Seanse dla dzieci w Pałacu 

Młodzieży w niedzielne poranki, na które za

bierała mnie mama. Paczki z Niemiec. Kolejki 

po mięso i solone masło rozdawane w kościele 

postawionym nieopodal willi komunistycz

nego działacza. Te i wiele innych wspomnień. 

Tych pięknych o zapachu wanilii i tych gorz

kich jak piołun. Moja Piąta strona świata. 

Kazimierz Kutz jest Panem Bogiem Piątej stro

ny. Tak naprawdę to on ją stworzył, a potem 

opisał po swojemu. I nazwał. Dzięki niemu nie 

musimy błądzić po omacku. To on zaświecił 

latarnie, ustawił drogowskazy i ukryte znaki. 

A potem usiadł i postanowił odpocząć. Ale to 

Pan Bóg, który nigdy nie zasypia, spod przy

mrużonych powiek wypatruje, jak wydeptuje

my własne szlaki w tym jego, ale przecież 

i też w naszym świecie. Niektóre są równole

głe, inne się przecinają, a jeszcze inne prowa

dzą w inną stronę, niż wskazuje strzałka. Tro

chę go już poznałem i wiem, że uśmiecha się 

chytrze i mruczy pod nosem: Z Panem Bogiem 

jeszcze nikt nie wygrał, ale tylko ci, którzy się 

mnie nie boją mogą zyskać mój szacunek. 

A potem udaje, że go nic nie obchodzą nasze 

peregrynacje po mapie Piątej strony świata 

i stawiane przez nas samych drogowskazy 

i wydeptane naszą stopą szlaki. 

Wszyscyśmy z Kutza, ktoś kiedyś powiedział. 

I miał rację. 

Przede mną leży jego powieść, którą przemie

liłem, rozprawiczyłem i zdefragmentowałern 

próbując po swojemu opisać i przede wszystkim 

udramatyzować, by stworzyć z niej ekstrakt 

i pokazać go na scenie. Za mną stoi cała tea

tralna machina. Aktorzy, scenografia, muzyka, 

ruch sceniczny, światło i dźwięk. Zapadnie, 

sznurownie, sztankiety i nastawnie. Cały 

zorganizowany, zmechanizowany teatralny 

świat, szczypta wyobraźni twórców, zaanga

żowanie aktorów i poświęcenie technicznej 

obsługi sceny. Wielki sceniczny okręt. Stoję 

na kapitańskim mostku. Zaraz dam znak, 

podniesione zostaną żagle i wyruszymy w rejs. 

To z pewnością będzie niezapomniana wypra

wa. W poszukiwanie naszej, wspólnej Piątej 

strony świata. 

- Robert Talarczyk 
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reżyser, aktor, scenarzysta, dramaturg, od 2005 roku dyrek

tor Teatru Polskiego w Bielsku - Białej, absolwent wrocław 

skiej PWST. Po studiach związany był przez kilkanaście lat 

z chorzowskim Teatrem Rozrywki i tam zadebiutował jako 

reżyser (Ptasiek, 1998). Jego kolejne prace reżyserskie na 

śląskich scenach, to: Ballady kochanków i morderców według 

Nicka Cave'a (2002), Cholonek (2004), spektakl nagrodzony 

Złotą Maską dla Spektaklu Roku, Kometa czyli ten okrwny 

XX wiek według Nohavicy (2007) i 2 (2009) w Teatrze Korez , 

Miłość Fedry (2003) oraz Niezidentyfikowane szczątki ludzkie i 

prawdziwa natura miłości (2004) w Teatrze Gry 

i Ludzie, Krzyk według Jacka Kaczmarskiego (2004), Pomalu, 

a jeszcze raz! (2006) w Teatrze Rozrywki i Bulwar zdradzo

nych marz.eń (2011) w Gliwickim Teatrze Muzycznym. 

W 2007 roku wyreżyserował w Teatrze Śląskim Undergrotmd 

z piosenkami Toma Waitsa i Nicka Cave'a. W kierowanym 

przez siebie bielskim Teatrze Polskim zrealizował kilka

naście przedstawień. Najważniejsze z nich to: Testament 

Teodora Sixta (2006) - finalista Ogólnopolskiego Konkursu 

na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, Intercity 

(2008) - laureat nagrody Młodych Krytyków na XVI Mię

dzynarodowym Festiwalu Zderzenie, Zyd (2008) - laureat 

Nagrody Głównej gdyńskiego Festiwalu Polskich Sztuk 

Współczesnych R@port, finalista I edycji programu Teatr 

Polska, Szwejk - nagrodzony Perłą Sąsiadów na Festiwalu 

Teatrów Europy Środkowej - Sąsiedzi, Mistrz & Małgorzata 

Story (2011) - cztery nominacje do Nagrody Złota !\faska 

oraz Amadeus (2012). 

Robert Talarczyk jest laureatem Specjalnej Złotej Maski 

za kreatywność i wszechstronność umiejętności adapta

torskich, aktorskich i reżyserskich za spektakle: Cholonek, 

Krzyk według Jacka Kaczmarskiego i Niezidentyfikowar1e 

szczątki ludzkie (2005), nagrody za reżyserię spektaklu 

Pomalu, a jeszcze raz! (Teatr Capitol) na XIII Ogólnopolskim 

Festiwalu Komedii Talia w Tarnowie (2009) oraz statuetki 

Hanys - za umiejętność łączenia działań reżysera, aktora 

i menedżera (2010) Jest laureatem Nagrody Tygodnia Kultu

ry Śląska (2012). W tym samym roku został też zgłoszony 

do Paszportu Polityki w kategorii Teatr. Poza wymienionymi 

scenami śląskimi współpracuje z warszawskimi teatrami 

Capitol (Pomału, a jesz.cze raz!, 2008 i Carmen. Sztuka na 

JO telefonów komórkowych, 2011) oraz Teatrem Kamienica 

(Ptaszek, 2011). Współpracuje również z Teatrem Rampa, 

w którym zrealizował spektakl Monsters. Pieśni Morderczy1i 

(2011) na podstawie własnego scenariusza z premierowymi 

piosenkami Renaty Przemyk. W 2012 wspólnie z Witoldem 

Mazurkiewiczem wyreżyserował w Teatrze Rampa spektakl 

Anny Burzyńskiej Tango Piazzolla, za ś w Teatrze Capitol 

premierowy tekst Marka Modzelewskiego Szwedzki Stół 

z udziałem artystów Kabaretu Moralnego Niepokoju. 

Robert Talarczyk występował w „śląskich" filmach Macieja 

Pieprzycy: Barbórka, Kryminalni. Tryptyk Śląski, Drzazgi, 

Magdaleny Piekarz: Se11110ść, Ingmara Villqista i Adama 

Sikory: Ewa. 

Pisze i tłumaczy teksty piosenek. W 2011 roku ukazała się 

jego debiutancka płyta pt. Słowa. 

Jest Ślązakiem, mieszka w Katowicach. 

scenograf, absolwentka krakowskiej A P (1984), w 2005 

uzyskała stopień doktora na ASP w Katowicach. Od wielu lat 

tworzy scenografię do spektakli teatralnych i koncertów mu

zycznych. Współ racowała m. in . z Teatrem Korez projektu

jąc dekoracje i kosti umy do Ballad kochanków i morderców 

wg Nicka Cave'a, Cilo/onka wg Ja noscha (spektakl nagrodzo

ny Złotą Maską) i Kometa czyli ten okrutny XX wiek wedł11g 

Nollavicy (Złota Maska za scenografi ę) oraz dla katowickiego 

Teatru Lalki i Aktora . Ateneu m• do Tezeusza i Ariadny 

(Złota Maska za scenografię) . Pr jektowała instalacje multi 

medialne do esejów scenicznych T. Sławka i B. Mizersk iego, 

koncertów scenicznych K~ artetu Śląskiego , a także do seria

lu filmowego Szopienice. Współpracowała również z Teatrem 

Polskim w Bielsku-Białej i Teatrem Gry i Ludzie w Katowi

cach. Jest autorką typograficznych instalacji teatralnych 

Crave Sarah Kane (praca doktorska) i Air E.E. Cu mmingsa 

z muzyką Stan i ława Bromboszcza, pokazywanych w Teatrze 

Korez w Katowicacl1 oraz ins alacji .Meduza•, prezentowa

nej w Muzeu m fotografii w Krakowie. Zajmuje się projekto

waniem identyfikacji graficznej spektakli premierowych dla 

Teatru Rozrywki w Chorzowie (od 2008), festiwali muzycz

nych NOSPR, Kwartetu Śląskiego i Akademii Muzycznej 

w Katowicach. Dla Tea tru Śląsk iego im . St . Wyspiańskiego 

projektowała cenografię do spektakl u Underground w reż. 

R. Talarczyka. 

Obecnie Ewa Satalecka jest profesorem w Polsko-Japońskiej 

Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, 

gdzie wykłada ruchomą typografię, prowadzi także Projek

towanie Informacji Wizual j na kadem11 Sztuk Pięknych 

w Katowicach. Jest orga nizatorką i kurator m licznych 

wystaw, warsztatów, wykładów i międzynarodowych konfe

rencji poświęconyeh zagadnien iom projektowania graficz

nego i komunikacji wizualnej (2011 - nagroda STGU dla 

„Responsibility in Graphic Design" za Najlepsze Wydarzenie 

Projektowe w Polsce). 

Wykłada gościnnie na uczelniach zagranicznych, w tym: 

Aalto Uni ersity, Helsi nki; MMU Manchester; Rhode Island 

School of Design, Provid nce (USA); Carnegie Mellon Uni 

-versity, Pi ttsbu rgh (USA); MIT, MassArt, Boston (USA). Jest 

także autorką artykuló poświęconych projekto niu gra

ficznemu, ukazujących si ę w magazynie .2plus3D" i redak

torką wyda nictw poświęconych typografii .Lapikon" i .Faj

rant• (nagrodzony certyfikatem Typ Director Club 201 ). 

Jej pr ce dotyczące ruchomej typografii w przestrzeni te

atra lnej pokazywane były w 2008 n a międzynarodowym 

sympozjum .Ligu id Page" w Tate Britaln w Londynie i stano

wią element międ zynarodowej wys taw · Moving Type Exhi-

bit ion prezentowanej w Gu b rg .1useum w Mainz w 2011, 

a obecnie podróżującej po Europie. 

l?riemw(to.Jv.f ;;ollóI 
trębacz, aranżer, kompozytor. Edukację muzyczną rozpo-

7.ą ł w wieku lat siedmiu w klasie fortepia nu, w Państwowej 

Podstawowej Szkole Muzy znej im . I. J. Paderewskiego w 

Kra ko1 •i . Siedem lat póznie j zosta ł uczniem Państwowego 

Liceum Muzycrnego im . F. Ch pina, gdzie rozpoczął naukę 

gry na trąbce.\\' 2005 roku ul<ońi.:zył z wyróżnieniem. studia 

na Akademii Mu;~ ycznej 1 Krakowie. Miłośnik jazzu, muzyki 

bałkański j, 1 ty kiej i. zeroko pojętej muzyki świata . 

Współpracm„ ał zarówno z orkies trami symfonicznymi, jak 

i wiei a wybitnymi artystami reprezentującymi różne 

gatunki muzyczne - m. in. z Katarzyną Geartner, Agn ieszką 

Chrzanowską, Pauliną Bisztygą, Renat Prz myk, Mar

kiem Balatą, Maciejem Mal eńczukiem , Januszem Radkiem, 

Zespołem Bakshish. Współtworzy „Frittatę" - zespół 

zapraszany na międzynarodowe festiwale , m. in. przez 

Nigela Kennedy'ego. Współpracuje z wieloma Instytucjami 

kulturalnymi, m. in. od 2005 roku z Tea t rem im. \! itkacego 

w Zakopanem (bierze udział w spektakl. eh Bal w Operze, 

Człapówki, Apendix, Themerson-Wyrzutek) oraz scena mi 

krakowskimi - Teatrem im. Juliusza Słowackiego, Teatrem 

Lu m, Teatrem B gatela i e, tr m Barakah. 

j(J°"~rno., Kost/rzUJc;._ 
absolwentka Wydziału Teatru Tańca krakowskiej PWST. 

Aktorka i choreograf. W trakcie stud iów wsp' I pracowała 

z Janem Peszkiem, Jerz m Stuhrem, Tadeuszem Bradeckim 

oraz choreografami Joe Alterem, Georgem Błaschke, Louise 

Frank i Cezarym Tomaszewskim. Wspólreżyserka i chore

ograf spe ·taklu teatru tańca Projekt: 3 Siostry, który prezen

towany jest i wielokrotnie nagradzany na festiwalach w całe j 

Polsce. Obecnie występuje w spektaklu Amadeus w Teatrze 

Polskim w Bielsk u- Białej. 

Zu.:Z,Cvl'l?'l GL/ s '1.~ 
ukończyła studia na Wydziale Sztuk4Nowych Mediów 

w Polsko - Japońskiej Wyższej Szkole Techn ik Komputero

wych w Warszawie. Stypendystka Aalto Unive rsity of Art 

and Design w Helsinkach. Zajmuje się projektowan iem 

graficznym i animacją . Autorka animowanych wideok li pów 

dla takich zespołów jak: Czesław Śpiewa, Sofa , Babu Król. 

Jej debiut, klip do utworu . Pożegnanie Małego Wojownik.", 

zdobył .Yacha" na 21. Festiw lu Polskich Wideoklipów Y h 

Film oraz I nagrodę w kategori i Multimedia na X Międzyna

rodowym Biennale Studenckiej Grafiki Proj ktowej AGRAFA 

2012, a także wyróżnienia w kraju i zagranicą. Współ-

pr wJła z kon I meratem a rty t~ tznym .Gł bokiOFF", 

tworząc animacje do wideoklipów .Defto" lamala oraz 

.Biała Lokomotywa• zespołu Babu Król (reżyser iaKrzysztof 

Skoni ny . 



Giszowiec na terenach leśnych i kolonię Niki

szowiec obok szybu „Nikisz" kopalni „Giesche" 

(dziś osiedłe to pomnik kultury). 

Na przełomie XIX i XX wieku osady wiejskie 

na Górnym Śląsku coraz bardziej upodabniały 

się do małych miasteczek. Wzdłuż traktów 

komunikacyjnych do Mysłowic, Sosnowca, 

Siemianowic budowano jedno i dwupiętrowe 

kamienice, a urzędy gminne wznosiły piękne 

ratusze (Dąbrówka Mała, Szopienice, Janów). 

Powstają nowe parafie: katolickie w Dąbrówce 

Małej, Roździeniu (później Szopienice), Jano

wie i ewangelicka w Roździeniu oraz liczne 

kina, szkoły powszechne i średnie. 

Podczas m Powstania Śląskiego w szkole przy 

ul. Morawa i dzisiejszym VI liceum mieściło 

się dowództwo powstania z Wojciechem Kor

fantym na czele. 

W latach międzywojnia (1922-1939) połączo

ne w 1930 roku gminy Roździeń - Szopienice 

ubiegały się w Warszawie o nadanie praw 

miejskich, które gmina Szopienice miała 

otrzymać ]940 roku. Wybuch II wojny świa

towej uniemożliwił wprowadzenie decyzji 

Sejmu RP z 1939 roku. 

Miasto Szopienice, a wcześniej gmina, mogło 

odnotować w swej historii urodziny wielu 

wybitnych obywateli, wśród nich znanych 

i cenionych artystów, m.in. malarzy: Teofila 

Ociepkę, Hilarego Krzysztofiaka, Zygmunta 

Magnera, Pawła Wróbla, Ewalda Gawlika, 

Erwina Sówkę; tłumacza Henryka Bereskę; 

reżysera i pisarza Kazimierza Kutza, twórcę 

kilku filmów związanych z małą ojczyzną 

oraz powieści autobiograficznej Piata strona 

świata. 

W 1960 roku powiat miejski Szopienice włą

czono do miasta Katowice. 

- Lech Szaraniec 
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