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Tajemnice Przeszłości

o niebanalne opowieści z historii, kultury Wstępnie zakładaliśmy udział w poszczególnych 
i sztuki, w żywy i ciekawy sposób przywoływanie odcinkach  ok. 70 osób.  Ku naszemu zaskoczeniu, naszej Trożnych wydarzeń i ludzi z historii świata, Europy, radości i ogromnej satysfakcji organizowane w 2016 roku 

Polski i naszego miasta. To całkiem nowa podróż do prze- Laboratorium Nauki i Twórczej Ekspresji p.t. Tajemnice 
szłości dopełniona muzyką, tańcem, teatrem i sztukami przeszłości obejrzało 1.035 widzów.

Zrealizowaliśmy 12 historyczno-artystycznych  plastycznymi, subtelnie, magicznie i wzruszająco wykreo-
spotkań, dokładnie 28 godzin pełnej produkcji, podczas wana lekcja historii.
których wystąpiło ponad 170 wykonawców. Te dane Nie odmówiliśmy sobie przyjemności zaistnienia – choć 
wskazują, że trafiliśmy z zamysłem połączenia naukowości na chwilę – w przestrzeni historycznej, wyszliśmy ze sztyw-
z wrażeniowością i emocjonalnością, by doświadczać nych ram i daliśmy się uwieść intelektualnym i artystycznym 
pięknych chwil tu i teraz, by przenieść się na chwilę w prze-fascynacjom. Zmierzyliśmy się z dramatem powstań i wojen, 
szłość i porozmyślać o przyszłości. Czasami tak bywa, z realiami konfliktow zbrojnych, ale rownież dotknęliśmy 
że spotkanie naukowca, badacza historii z pedagogiem twórczości wybitnych osobowości kultury i sztuki. 
artystycznym, animatorem kultury daje właśnie taki efekt. Zbliżyliśmy się do czasów i problemów minionych lat, 
Będziemy dalej animować, kreować i rozszerzać zakres do historii wydobytych z ludzkiej pamięci i naukowych 
działań Galerii, tak jak obiecaliśmy 10 listopada 2014 r., opracowań. 

Obiecywaliśmy Państwu narrację wokół historycznych w dniu jej otwarcia, będziemy kontynuować zamysł 
faktów jak w scenariuszach filmowych z pointą, i wierzę, Laboratorium i będziemy nadal rozwijać świadomość 
że pozostawiliśmy Państwu wystarczającą przestrzeń dla historyczną poprzez już sprawdzone metody – 
Państwa interpretacji i refleksji na temat współczesnego inscenizację i interakcję. Zapowiadamy więc na 2017 rok 
postrzegania tamtych wydarzeń i dostrzeżenia paraleli nowy cykl w ramach Laboratorium Nauki i Twórczej 
pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Ekspresji – będą to Cuda świata i Gwiazdozbiór sztuki.
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Powstanie Styczniowe. Jan Matejko.
Galeria Muzealna Leszka Dutki, 27 stycznia 2016 r.
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Styczeń

Laboratorium Nauki i Twórczej Ekspresji 

Powstanie Styczniowe 1863 było ostatnim zrywem mógł zastąpić braków w uzbrojeniu, ponieważ nie 
narodowym polskiego społeczeństwa. Tu nasuwa się pytanie: Czy wszyscy chłopi ruszający do boju posiadali kosy. 
my jako naród byliśmy gotowi? Ta sytuacja w polskiej historii nie będzie czymś nowym 

i w przyszłości się jeszcze powtórzy.
Odpowiedź jest jedna „Nie”. Nierówność i po- Matejko mistrz nad mistrzami ma kłopoty 

działy społeczne przesądzą w konsekwencji o przy- ze wzrokiem, co wcale nie przeszkodziło mu stworzyć 
szłość zrywu narodowego. Kwestia chłopska w owym arcydzieła na skalę światową. Autor często piętnuje 
czasie będzie bardzo istotna, bo czy chłopi w obrazach polskie wady narodowe nie zapominając 
wykorzystywani na roli od stuleci mogli czuć się jednak o krzewieniu polskiego patriotyzmu i walce 
związani z ojczyzną, czy mogli utożsamiać się z naro- o przyszłość wielkiej Polski.
dem, w którym to zajmowali ostatnie miejsce w „hierar-
chii ważności”? Choć historia pokazała, że udało się 
zwerbować chłopów i stworzyć oddziały kosynierów, 
jednak to ogromne poświęcenie i żarliwy patriotyzm nie 
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Do czego są nam potrzebne obchody kolejnych rocznic W programie wieczoru wykorzystano muzykę 
powstania styczniowego? Po co rozdrapywać rany? Ano właśnie, Budki Suflera m. in. utwór p.t. Martwe morze oraz znane 
żeby się nie zagoiły. Żebyśmy czcili pamięć o przodkach, bo pieśni patriotyczne: Marsz, marsz me serce, Z dymem 
dzięki nim tu jesteśmy, byśmy pamiętali wydarzenia pożarów , Dla wolności ginę.
z przeszłości i uczyli się na nich. To nasz hołd! Po prostu – W pokazie multimedialnym zaprezentowaliśmy 
Byśmy nie umarli we śnie! Gloria victis! zwiastun filmowy i fotografie z powstania styczniowego, 

obrazy Jana Matejki: Grunwald w 3 D, Stańczyk, Rejtan.
Na powitanie, uczestnikom pierwszego Laborator- Kostiumy, rekwizyty oraz stylizację przygotowali: 

ium Nauki i Twórczej Ekspresji wręczyliśmy kokardę Pracownia Artystyczna Anna – projektant, stylista 
narodową – kolistą rozetkę z Powstania Styczniowego. Anna Musialska, RZF Kromołowianie, Jurajski 
Zgodnie z heraldycznym znaczeniem barw kokarda Szwadron Kawalerii im. Króla Jana III Sobieskiego. 
odwzorowuje godło Królestwa Polskiego – białego Były to: kostiumy kosynierów, stroje chłopskie (żniwne 
orła na czerwonym tle. Nieco dalej zaprezentowaliśmy z białej surówki), buty sznurowane, czółenka, peruki 
„żywe obrazy”. Ożywiliśmy w ten sposób słynne, fryzur z XIX w.; godło powstania styczniowego, 
ciemnożółte kartony Artura Grottgera: Bitwę i Żałob- lichtarze, świeczniki, stary samowar, kosy, piki, siodło 
ne wieści z cyklu Polonia z 1863, Pożegnanie powstańca końskie i sztandar.
z 1865-1866. Żywe obrazy prezentowali aktorzy Tego wieczoru dopełniliśmy wrażenia zmysłowe 
Integracyjnego Teatru ZUTW, Jurajski Szwadron degustacją chleba ze smalcem i wędzoną słoniną.
Kawalerii im. Króla Jana III Sobieskiego oraz Gościem specjalnym wieczoru był dr hab. 
niezrzeszeni, niczym nie skrępowani widzowie Stanisław Brach, prof. ASP Warszawa, absolwent ASP 
spotkania. Nad programem czuwał wokalny zespół Kraków im. Jana Matejki.
muzealny (Museum-Band). 

Laboratorium nauki i twórczej ekspresji

Laboratorium Nauki i Twórczej Ekspresji 
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Rewolucja Lutowa. Konferencje: Jałta, Poczdam, Teheran. Kultura i sztuka w pocz. XX w.
Galeria Muzealna Leszka Dutki, 17 lutego 2016 r.
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Luty

Rewolucje w Rosji na zawsze wpisywały się w krajobraz tego Z jednej strony oczekują rewolucji z optymizmem 
kraju. Ile razy ktoś zada pytanie „Powiedz coś o rewolucjach” to i naiwną wiarą w lepsze jutro, pojawia się więc w ich 
oczywiście na myśl przychodzi Rosji – kraj o pięknej a zarazem twórczości współcierpienie i humanizm, z drugiej zaś 
skomplikowanej i strasznej historii. strony wybrzmiewają nuty prorocze obwieszczające 

zbliżającą się otchłań.
Część życia tego narodu wyznaczał carat, a od roku Kompozytorzy, libreciści, tancerze Imperium 

1917 władza rewolucyjna zapoczątkowana przez Lenina Rosyjskiego przywracają widowiskom baletowym 
i dalej kontynuowana przez Stalina – epoka strachu i po- utraconą rangę. Mocno zaznacza się dążność do 
gardy dla życia ludzkiego. ścisłego powiązania muzyki z tańcem oraz oddania za 

Konferencje pokojowe w okresie II wojny świa- jej pomocą treści pozamuzycznej.
towej określiły sposób walki ze wspólnym wrogiem, XX-wieczną muzykę rosyjską, w lutowy wieczór 
jakim były Niemcy hitlerowskie. Miały również za za- drugiego Laboratorium otworzyła twórczość A.N. 
danie ustalenie nowego ładu w powojennej Europie. Skriabina, kompozytora ekspresjonistycznych 
Niestety mocarstwa ówczesnego świata niekoniecznie poematów i muzyki fortepianowej oraz S.W. 
chciały bronić interesów Polski, a nawet pytać o zdanie Rachmaninowa – wybitnego twórcy muzyki 
zainteresowanych narodów kreśląc bezmyślnie jego fortepianowej i symfonicznej. Później pojawili się 
granice. Ale z drugiej strony kto skrytykuje zwycięzców? D.D. Szostakowicz – twórca symfonii i oper, twórcy 

Kultura i sztuka to zawsze balsam na strapione muzyki baletowej m.in. A.I. Chaczaturian i P. 
umysły narodów, malujący rzeczywistość bardziej Czajkowski. Wybrane kompozycje wymienionych 
kolorowo i optymistycznie. twórców wprowadziliśmy w wersji elektronicznej, na 

Rosja to naród o wyjątkowym stanie ducha, żywo zaś zaprezentowaliśmy utrwalone w Polsce 
kochający wielkość i potęgę Rosji, z nie mniejszą siłą rosyjskie pieśni ludowe: Kalinka, której najsłynniejsze 
kochający wolność. Wielcy twórcy przełomu wieków opracowanie napisał w 1860 roku Iwan Łarionow;
XIX/XX pełni są przeczuć i przepowiedni o nad-
ciągającej rewolucji – cierpią na duchową chorobę. 
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pieśń ludową nieznanych autorów Bieriozkę znaną też szale, baranice, buty sznurowane, portki, bluzki na 
pod tytułem W polu brzoza stała; Bajkał, Tebie poem, stójkach, samowary, lichtarze. Salon Fryzjerski IS Ilony 
którą napisał Dmytro Bortniansky; Tańce Połowieckie Słomczewskiej zadbał o fryzury i piękne warkocze.
Alexandra Porfiryevicha Borodina; Brodiaga w wersji Rosyjskie stroje ludowe – sarafany i kokoszniki 
spolszczonej Bradziaga czyli Włóczęga, nawiasem zaprezentowały wychowanki z ZPiSdN.
mówiąc o tej pieśni wiemy tyle, że zdobyła dużą W programie uczestniczyli również najmłodsi 
popularność na początku wieku XX, ale w środowisku Zawiercianie z Przedszkola Integracyjnego Nr 3 
więziennym Syberii bytowała już od lat 80 wieku XIX; pięknie prezentując soroczkę (wyszywaną koszulę ze 

O wykonanie muzyki rosyjskiej poprosiliśmy wstawkami) zapaskę, kersetkę (bezrękawnik), wiązaną 
Leopolda Stawarza, który ze swoimi solistami i chórem spódnicę, oczipok i wstążkę. Stroje dla najmłodszych 
Capella Vartiensis nadał wieczorowi wyjątkowy klimat. wykonawców programu udostepniła Katarzyna Miklas.

Elementami scenograficznymi były: matrioszki Tego wieczoru smakowaliśmy herbatę z samowaru 
różnych wielkości pozyskane z Sarafan.pl. Twój świat i smaczne pluszki – ciasteczka inspirowane kuchnią 
niebanalny, samowary, lampy naftowe i szklane rosyjską. 
lampiony. Uczestników obdarowaliśmy rosyjskimi, malo-

W pokazie multimedialnym zaprezentowaliśmy wanymi łyżkami, ufundowanymi przez Sarafan.pl.
filmy z życia rodziny carskiej, fotografie cerkiew Nie udało się sprowadzić na ten termin bałałajkarzy 
i brutalnych działań rewolucjonistów rosyjskich, filmy z Akademickiego Zespołu Muzyki Narodów Słowiań-
z życia Lenina, Stalina, daty i nieprzypadkowe miejsca skich – pasjonatów słowiańskiego folku korzystających 
wiążące rosyjskich mężów stanu. z oryginalnych instrumentów – bałałajek i dómr. 

Kostiumy i rekwizyty nawiązujące do arystokracji Do tego zamysłu wrócimy w kolejnym cyklu 
rosyjskiej, biednych mieszczan i chłopów z przełomu Laboratorium Nauki i Twórczej Ekspresji.
wieków zapewniła: Pracownia Artystyczna Anna – 
projektant, stylista Anna Musialska i RZF Kromoło-
wianie. Prezentowaliśmy suknie, toczki, mufki, futrzane 
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Śmierć Stalina. Życie kulturalne w latach 50.
Galeria Muzealna Leszka Dutki, 16 marca 2016 r.
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Marzec

Biografia Józefa Stalina jest niezwykle ciekawa, ale też styl ubierania, bardziej kolorowy niż ten lansowany 
przerażająca. Skupił w swoich rękach największą władzę, był choćby przez organizacje młodzieżowe. Na ulicach 
przywódcą państwa komunistycznego, które stało się mocarstwem pojawiają się młodzi ubrani zupełnie inaczej, określani 
militarnym. mianem bikiniarzy zafascynowanych kulturą 

zachodnią. Tak więc lata 50. to czas zakazanego 
Niektóre wątki jego życiorysu pewnie nigdy nie bikiniarstwa, jazzu, coca coli i boogie-woogie.

ujrzą świata dziennego, ale te, które znamy wystarczą, Dla zróżnicowania, w tym odcinku Laboratorium, 
by określić kim był tak naprawdę Józef  Stalin: zaprezentowano przeboje lat 40., 50. I początku lat 60. 
Dyktatorem, tyranem? Choć on sam stał się więźniem Zabrzmiał więc i Dixieland rock Bogusława Wyrobka, 
swojej dyktatury – przekonał się o tym w obliczu Mambo rock z Bill Haley’em & His Comets, Bajo 
własnej śmierci, gdy najwierniejsi współtowarzysze nie bongo, fragment improwizacji tanecznej z filmu 
mieli ochoty ratować dyktatora. Tu kryje się jeszcze „Sprawa do załatwienia”. Tego wieczoru nie mogło też 
wiele zagadek dla pasjonatów historii. zabraknąć brzmienia Orkiestry Tanecznej Waldemara 

Hm… życie kulturalne. Kazaneckiego, Orkiestry Polskiego Radia Stefana 
A co to za życie? zapytałby klasyk. To zmiany Rachonia i oczywiście muzyki sławnego polskiego 

w sposobie życia, świadomości i postrzeganiu świata. jazzmana Andrzeja Kurylewicza. Nie zabrakło 
Młodzież tego okresu na fali nowej muzyki zacznie się Prywatki z lat 60. 
utożsamiać z twórcami i artystami tej nowej fali, będą  Muzyką Elvisa Presley’a do tańca podrywali nas: 
dopasowywać się do nowej mody i stylu życia, Martyna i Michał Wacławikowie – instruktorzy Klubu 
co zapowiadało „rewolucję kulturalną”. Tanecznego Let’s rock z MOK „Centrum”.

Do kraju dociera moda zachodnia. Jazz, który stanie 
się wkrótce muzyką zakazaną, zostaje szybko 
zaakceptowany przez młodzież jako coś lepszego, jak 
powiew wolności i symbol lepszego życia. Docierają do 
Polski także zachodnie ubrania. Młodzież zauważa inny 
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 Ten wieczór obfitował w wiele atrakcji: były scenki – projektant, stylista Anna Musialska. Fryzury 
rodzajowe: pralnia, bar mleczny, mieszkanie z lat 50., wystylizowała Ilona Słomczewska z Salonu 
scenki odtworzone przez aktorów grupy teatro- Fryzjerskiego IS.
terapeutycznej z Dziennego Domu Pomocy W prezentacji multimedialnej przewijały się 
Społecznej. W scenkach wykorzystano eksponaty przeboje socjalizmu, obrazy elegantek i motoryzacji 
z Fundacji Minionej Epoki – Muzeum PRL oraz Izby i oczywiście nowinki z Polskiej Kroniki Filmowej.
Muzealnej MiPBP. Gościem wydarzenia był Janusz Kopeć – 

Starsi uczestnicy Laboratorium wspominali, organizator życia kulturalnego Zawiercia w latach 50. 
młodsi, z wielkim zdumieniem i nieukrywanym Były m.in. wspomnienia zawierciańskich kin, w tym 
uśmiechem, przypatrywali się m.in. sprzętom wiersze o Stelli i Włókniarzu, z pierwszych Dni Ziemi 
gospodarstwa domowego z PRL-u: Frani – pralce Zawierciańskiej, Teatru Lalek Baj-Baju, o którym 
z wyżymaczką, saturatorowi, telewizorowi Wisła, kiedyś głośno było w Polsce..
wadze sklepowej, dziwnym w kształcie walizkom, Wieczór zakończył się wręczeniem, symbolicznego 
wózkom dziecięcym. Wszyscy uczestnicy zasiedli dla tamtych czasów, czerwonych goździków, degustacją 
w wypożyczonych, skrzypiących fotelach z dawnego, śledzia, ogórka kiszonego i chleba ze smalcem. 
zawierciańskiego kina Włókniarz. Niektórzy wybrali andruty z dżemem i herbatę 

W stroje z lat 50. wyposażyła nas wypożyczalnia gruzińską.
kostiumów MegaStroje i Pracownia Artystyczna Anna 

Laboratorium Nauki i Twórczej Ekspresji 
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Koniec II wojny światowej. Śmierć Hitlera prawda czy iluzja. Zmiana treści kulturowych.
Galeria Muzealna Leszka Dutki, 20 kwietnia 2016 r.
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Kwiecień

W roku 1945 zakończyła się II wojna światowa, było poszukiwanie Hitlera przez wywiady wojskowe 
najstraszniejsza zawierucha wojenna w historii ludzkości. obu krajów. Choć ślady się urwały, to historia jeszcze nie 
Pochłonęła miliony niewinnych ofiar, a tym, którzy ją przetrwali rozstrzygnęła, kto tak naprawdę ma rację. 
zostawiła w pamięci wspomnienia, które na zawsze wpisały się w Wojna odcisnęła się również na kulturze. Zmienia 
ich podświadomość. się postrzeganie świata. I właśnie te zmiany dało się 

wyczuć w sztukach teatralnych, wierszach poetów, 
Cały świat chciał usłyszeć, co się stało z jednym z powieściach, by dać świadectwo okrucieństwu, które 

największych zbrodniarzy XX wieku. I tu historia nie już nigdy nie powinno się wydarzyć, by było przestrogą 
jest precyzyjna. Choć w prawdzie ogłoszono, że Hitler dla przyszłych pokoleń.
popełnił samobójstwo a jego ciało zostało spalone, 
zarówno Związek Radziecki, jak i Stany Zjednoczone 
niekoniecznie podzielały ten pogląd. Dowodem tego 
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Nastrój wieczoru tworzyły piosenki Edith Piaf  – W części dotyczącej zmiany treści kulturowych 
pieśniarki francuskiej, współpracującej podczas II wojny dokumentowano: zakręty w sztuce polskiej i feminizm 
z francuskim ruchem oporu oraz piosenki Marleny Dietrich – po 1945 r., obrazy wojenne w animacji oraz motywy 
najsłynniejszej piosenkarki niemieckiej z okresu II wojny cierpienia i śmierci (m.in. wstające z kolan teatry stałe 
światowej. i uliczne).

Elementami scenograficznymi tego Laboratorium 
Utwór Lilli Marlen-Mon Dieu (My Good), słuchany były: fotogram Bramy Brandenburskiej oraz flagi 

był również przez żołnierzy alianckich głównie polska, radziecka i amerykańska. 
Anglików i Amerykanów. W krótce też jej nagrania Gościem wieczoru był Teatr Integracyjny ZUTW, 
pojawiły się w wersji anglojęzycznej. Mon Dieu który spointował czwartą odsłonę Laboratorium 
śpiewano więc po obu stronach frontu, tak jak Nauki i Twórczej Ekspresji, spektaklem Twarzą 
Mariannę w czasie I wojny światowej. Ze wzruszeniem w twarz w reżyserii Józefa Niedźwieckiego.
wysłuchano piosenek: Czerwone maki na Monte Uczstników wystylizowali: wypożyczalnia kostiu-
Cassino, Pamiętam Twoje oczy, Odpukaj Pan, Może mów z Katowic – www.megastroje.pl, Pracownia 
kiedyś innym razem, Skrwawione serce, Maruschka, Artystyczna Anna – projektant, stylista Anna Musialska 
Nie gniewaj się. oraz Salon Fryzjerski – Ilona Słomczewska.

W prezentacji multimedialnej pojawiły się m.in. W pamięci z tego wieczoru pozostanie wręczona 
obrazy Polaków w walkach o Berlin i jego zdobycie, uczestnikom biało-czerwona flaga, smak gorących 
schrony i bunkry Hitlera w tym Wilczy Szaniec, kadry ziemniaków w skórce, sucharów oraz ciemnego chleba 
związane z zamachem na Hitlera. Pokazano też Hitlera z marmoladą. 
opętanego sztuką i romantyczną miłością do Ewy 
Braun. 
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Tworzenie partii politycznych w II poł. XIX w. Odkrycia i wynalazki. Opera, operetka, musicale.
Galeria Muzealna Leszka Dutki, 18 maja 2016 r.
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Maj

Druga połowa XIX wieku to okres przemian. Po upadku Nie można zapomnieć o kulturze tego okresu, 
powstania styczniowego naród polski znalazł się w niezwykle o operze, operetce i musicalach. Ah jaka to była muzyka 
trudnej sytuacji. i przedstawienia i tylu utalentowanych artystów! Tak 

wielkie bogactwo i dorobek na szczęście nie mogły być 
Na pomoc miały przyjść nowe idee epoki, jakim był zapomniane i bez względu na czasy, w których żyjemy 

pozytywizm, który niósł wzniosłe hasła pracy niech opera, śpiew i muzyka instrumentalna będzie 
organicznej i pracy u podstaw. Budzą się do życia wspaniałym wypełnieniem i wzbogaceniem naszej 
organizacje społeczne i polityczne. Pojawiają się twórcy egzystencji. 
nowych rozwiązań społecznych i politycznych, tacy jak: 
Marks i Engels. Pojawiają się nowe odkrycia i wynalazki 
i nie na darmo okres ten będzie nazywany „epoką 
elektryczności i pary, a może i nawet epoką rozumu”. 
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Wieczór rozpoczęliśmy od muzyki filmowej nawiązującej do i dotykiem, Franzu Mesmerze, autorze teorii 
klimatu II połowy XIX wieku. Przypomnieliśmy muzykę magnetyzmu – odziaływania na siebie ludzi i zwierząt, 
z Nocy i dni Waldemara Kazaneckiego, Ziemi obiecanej pionierze neurochirurgii – Józefie Babińskim oraz 
i Trędowatej Wojciecha Kilara, Lalki Andrzeja Kurylewicza. o psychoanalizie Sigmunda Freuda, o funkcjonowaniu 

umysłu ludzkiego i zachowaniach emocjonalnych.
Kostiumami, rekwizytami, stylizacją, o które Było też syntetycznie o sztuce muzycznej. Od 

zadbała Pracownia Artystyczna Anna – projektant, Dafne Jacopo Periego i Giulio Cacciniego – pierwszej 
stylista Anna Musialska a także poczęstunkiem opery w historii światowej muzyki, przez Galatea Sante 
nawiązaliśmy do epoki. Wystylizowani zasiedliśmy do Orlandi – pierwszą operę wystawianą w Polsce, Hecę 
stołu XIX-wiecznej arystokracji, który w tym odcinku albo polowanie na zająca, Cud mniemany czyli 
stanowił główny element scenograficzny. Krakowiacy i Górale Jana Stefaniego, po operę 

Gośćmi wieczoru byli: Halina Bulska-Sobusik – współczesną. Były arie operetkowe Paula Abrahama, 
psycholog, która otworzyła uczestnikom archiwum Emmericha Kalmana, Franza Lehara, Johana Straussa. 
psychologii oraz Leopold Stawarz ze swoją Nie obyło się bez musicalu George Gershwina. 
utalentowaną muzycznie młodzieżą: Olimpią Wysłuchaliśmy arii: Summertime, My fair lady, 
Karbownik, Natalią Bednarz, Olgą Kornobis, Przetańczyć, Boję się, Śnić sen.
Klaudyną Czajkowską, Agnieszką Łazarowicz, Zapamiętane smaki wieczoru to domowy 
Aleksandrą Szpor, Michałem Stefaniakiem, Maciejem jabłecznik i pyszna, wielosmakowa herbata.
Kucerą. Było więc o marzeniach sennych i pionierach 
psychologii Józefie Joteyko, nobliście – Iwanie 
Pawłowie kojarzonym z teorią warunkowania, Juliannie 
Ochorowiczu – zainteresowanym leczeniem hipnozą 
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Atak Niemiec na ZSRR. Poezja, proza.
Galeria Muzealna Leszka Dutki,16 czerwca 2016 r.
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Czerwiec

Atak Niemiec na Związek Radziecki rozpocznie nowy odkrywać. Ale nie tylko samą polityką i wojną żył 
etap II wojny światowej. Zostaną zerwane wcześniejsze sojusze, ówczesny człowiek. Na pomoc przyszła poezja i proza. 
a co za tym idzie zostaną zawarte nowe. ZSRR na czas wojny Czym była w tym trudnym czasie? W kilku słowach 
stanie się sojusznikiem aliantów. można powiedzieć zastępowała normalność. Z jednej 

strony uczyła i przestrzegała, z drugiej jak oaza dla 
Wydarzenia tego okresu staną się sceną działania spragnionych ust wyczekiwaniem pokoju.

wywiadów i intryg politycznych owiane wieloletnią 
tajemnicą. I tu pojawia się robota dla historyków 
i pasjonatów historii, by te tajemnice na nowo 
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Do serc córek i synów. Niech żywi nie tracą nadziei, a kiedy multimedialnej zaprezentowaliśmy m.in. fragmenty 
trzeba na śmierć idą po kolei. filmów: Kolumbowie rocznik 20., plany ataku na 

ZSRR, obrazy narad Hitlera z generałami, obrazy grup 
Od trzech lat trwa okupacja. Głód tworzy nowe partyzanckich.

prawa, z których najważniejsze brzmiało „przeżyć”. Czerwcowa edycja historycznego wykładu dopeł-
Ludność wiejska decyduje się na ukrywanie części niona została również muzyką, śpiewem oraz wystę-
swojej produkcji rolnej i sprzedaż nadwyżek do miast. pem Teatru Poezji Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki 

Wobec mieszkańców wsi współpracującej z party- w Zawierciu, który zaprezentował fragment sztuki na 
zantką, ukrywającej zbiegłych jeńców wojennych trwa podstawie powieści Aleksandra Kamińskiego 
pacyfikacja. To właśnie polskiej, walczącej wsi, ofiarom „Kamienie na szaniec”.
niemieckich pacyfikacji, młodym ceniącym przyjaźń i Do dyspozycji uczestników Laboratorium pozosta-
honor zadedykowaliśmy ten wieczór. Tę podróż do wiliśmy dary ziemi, łąk i lasów, by sami zdecydowali 
okresu polskiej partyzantki i małego sabotażu o wyborze wiejskich smaków przywołujących 
zaznaczyliśmy elementami scenograficznymi, wydarzenia z czerwca 1941 roku.
kostiumami i rekwizytami. Kostiumy, rekwizyty oraz 
stylizację przygotowała: Pracownia Artystyczna Anna – 
projektant, stylista Anna Musialska W prezentacji 
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Od starożytności do średniowiecza. Igrzyska w Grecji. Teatr grecki i literatura. Grunwald.
Galeria Muzealna Leszka Dutki, 20 lipca 2016 r.
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Lipiec

Starożytność jawi się nam dzisiaj, jako odległe i zapomniane Nasz polski ogródek pod jakże znanym szyldem 
czasy. Tymczasem idąc tym tropem, te odległe czasy mają swoje „Grunwald”. Ileż jest opowieści o polskich sojuszach, 
odbicie we współczesności – w teatrze. Któż z nas go nie zna? orężu, odwadze i mądrości? Ale i tu kryje się wiele 
W życiu odgrywany pewne role, więc teatr będzie nam tajemnic i nie rozwiązanych wątków, które wcale nie 
towarzyszył przez niemal całe życie. umniejszają wielkiemu zwycięstwu.

Greckie igrzyska, bohaterowie, a może i nawet 
mistrzowie świata, w końcu literatura i najsłynniejsze 
dzieła Homera owiane tajemnicą. Czy tak było 
naprawdę, gdzie często mitologia przeplatała się 
z faktami?
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Artyści są jak aniołowie… Słyszałeś? Słyszałam szum O kostiumy, rekwizyty oraz stylizację zadbała 
skrzydeł jak szum wielkich wód, jak głos Wszechmocnego, jak Pracownia Artystyczna Anna – projektant, stylista 
hałas tłumu, jak wrzawa wojska; stanęły, opuściły swoje Anna Musialska.
skrzydła…są wśród nas… Tego wieczoru nie mogło zabraknąć muzyki. Dla 

Leszka Dutki zabrzmiały: ballada No 1 g-moll 
Ten wieczór zadedykowaliśmy śp. Leszkowi Dutce Fryderyka Chopina, i Goodbye Leszka Możdżera. 

w 95 rocznicę urodzin. Sylwetkę Honorowego Obywa- W bloku tematycznym poświęconym Bitwie pod 
tela Miasta, darczyńcy i patrona Galerii Muzealnej Grunwaldem przypomnieliśmy Bogurodzicę – 
zaprezentował Henryk Górny – wieloletni przyjaciel najstarszą pieśń religijną, powstałą w średniowieczu 
artysty, Prezydent Zawiercia w latach 1982-1990. z zachowanym polskim tekstem poetyckim na 
Wspomnienia o Dutce uzupełniliśmy foto prezentacją podstawie Chorału Gregoriańskiego, dziś przywo-
artysty, Jego wierszami podpisywanymi nazwiskiem ływana jako pierwszy polski hymn. 
Jakuba Lucenki oraz wierszami napisanymi na tę okazję Tego wieczoru degustowaliśmy: oliwki, winogrona 
przez wykładowcę Laboratorium – dr n. hum. Marcina i białe wino, a pamiątką wieczoru były liście laurowe 
Janeczka. zwane również wawrzynem szlachetnym, uznane 

Gościem wieczoru byli również Józef  Niedźwiecki za symbol tryumfu i wiecznego życia.
– filolog, nauczyciel teatru, w tej edycji Laboratorium 
opowiadający o sztuce widowiskowej wywodzącej się 
z tradycji obrzędów religijnych, szczególnie związanych 
z obchodami ku czci Dionizosa oraz Anna Musialska 
z wykładem z historii ubioru epoki średniowiecza oraz 
prezentacją kostiumów dworskich i rycerskich.
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Powstanie Warszawskie. Działalność Solidarności w Polsce. Plakat a propaganda.
Galeria Muzealna Leszka Dutki, 17 sierpnia 2016 r.
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Sierpień

Wszystkie polskie powstania zajmują w naszej historii Działalność Solidarności otworzyła nowy okres 
zasłużone miejsce. Były one oznaką głębokiej wiary, w najnowszej historii Polski ukazując walkę z systemem 
nieprawdopodobnej odwagi i patriotyzmu. Czym było powstanie komunistycznym. I tu znowu niezwykle barwnie 
warszawskie dla ludzi tego okresu? zarysowują się nowe twarze i nowi bohaterowie tej 

walki. 
Na pewno we wspomnieniach częścią ich życia Czym jest plakat? Formą reklamy i tu zanika wąska 

dotkliwą i okrutną, ale też podniosłą chwilą. Jednak granica między nią a propagandą. Należy pamiętać, 
historycy mają prawo wątpić i szukać w tej historii, w jakim czasie był tworzony i jaki miał przesłanie do 
odpowiedzi – czy działania ludzi i zachowanie było odbiorców. 
odpowiednie w stosunku do sytuacji politycznej, 
gospodarczej i międzynarodowej?
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Tego wieczoru o Warszawie śnił Wieńczysław Sobczyk, Elementami scenograficznymi były słupy 
a Pieśń o czekaniu przypomniał Museo Band – Iwona i Marcin ogłoszeniowe odnoszące się w treści do okupacji w tym 
Janeczek oraz Grażyna Ferdyn. Utwory, do tej edycji „tajemnic m.in. z obwieszczeniem o powszechnej mobilizacji, 
przeszłości”, zaaranżował Jerzy Kazior. odezwami Prezydenta Ignacego Mościckiego 

nawołującego do boju i zwycięstwa, porozrzucane stare 
Były melodie wojennej Warszawy wygrywane meble i kotwica – symbol Polski Walczącej. W sceno-

na skrzypcach przez Aleksandra Styczyńskiego i też grafii nie mogło zabraknąć też muru i cegieł symbo-
żywy obraz obłąkanej matki poszukującej swego syna lizujących po pierwsze ruiny wojennej Warszawy i mury 
w ruinach Warszawy. Tę rolę wykreowała Władysława polskiego podziemia antykomunistycznego. 
Tomczyk z ZUTW. Gośćmi wieczoru byli działacze „Solidarności”: 

W prezentacji pojawiły się – zgodnie z tematem Małgorzata Benc i Adam Ditmer, którzy ożywili 
spotkania – kadry z godziny „W”, obrony Starego wspomnieniami wydarzenia z sierpnia 1980 roku, 
Miasta, obrazy strajkującej Stoczni Gdańskiej i plakaty przywołali działania i ludzi zawierciańskiego ruchu 
propagandowe. społeczno-niepodległościowego.

Kostiumami, rekwizytami oraz stylizacją Pracowni W przeszłość przeniosły nas wspomnienia i zmysły 
Artystycznej Anna – projektantki, stylistki Anny smaku – czarnego chleba z marmoladą. 
Musialskiej nawiązaliśmy do tragicznej historii 63 dni 
w obronie Warszawy, oddaliśmy hołd pięknej, 
warszawskiej młodzieży – sanitariuszkom i żołnierzom 
AK. 
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Wybuch II wojny światowej – przyczyny i skutki. Wspomnienia świadków. Zakazane piosenki.
Galeria Muzealna Leszka Dutki, 21 września 2016 r.
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Wrzesień

Wybuch wojny skieruje polską historię kolejny raz do oceny, wzbogacajmy nasze doświadczenia, by takie wojny nie 
do zadania sobie pytania: Czy tak musiało być? wydarzały się więcej. 

Zakazane piosenki, słuszna inspiracja, sam okupant 
Czy los Polski był z góry przesądzony? Oczywiście, „dostarczał nam teksty”, zawsze będą wzruszać, 

że nie. Jednak polska dyplomacja i polski rząd zawsze będą prowokować do refleksji – bowiem są 
musiałyby się wykazać większą roztropnością przy obrazem polskiej solidarności i patriotyzmu.
prężeniu muskułów na silniejszego o wiele 
przeciwnika. Skutki znamy, więc na ich podstawie 
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A lato tego roku było piękne… Głównym elementem scenograficznym był szlaban 
graniczny w narodowych barwach, którego strzegł 

Zgodnie z zamysłem twórców comiesięcznych przedstawiciel grupy rekonstrukcyjnej – Jurajskiego 
wykładów, Laboratorium Nauki i Twórczej Ekspresji to Szwadronu Kawalerii im. Króla Jana III Sobieskiego.
podróż do przeszłości dopełniona muzyką i śpiewem. Kostiumy, rekwizyty oraz stylizację jak zwykle 
Widzom Laboratorium zaprezentowali się m.in. przygotowała Pracownia Artystyczna Anna – projektant, 
Katarzyna Tylmanowska, Tadeusz Pacan, Jerzy Kazior, stylista Anna Musialska.
Wieńczysław Sobczyk oraz Iwona Janeczek. Motywem W prezentacji multimedialnej przewijały się kadry 
muzycznej części wydarzenia były „Zakazane filmów: Westerplatte 1939,  Jutro idziemy do kina. 
piosenki”, a może dziś już NIE zakazane piosenki. Temat wieczoru naznaczyliśmy również ubiorem 
Tego wieczoru przypomnieliśmy sobie: Piosenkę wojskowym i plackiem drożdżowym z herbatą – to była 
w tramwaju, Czerwone jabłuszko, Siekiera, motyka, kolejna urealniona podróż w czasie. 
Teraz jest wojna, Warszawo ma.
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Odkrycie Kolumba. Rewolucja Październikowa. Malarstwo rosyjskie.
Galeria Muzealna Leszka Dutki, 19 października 2016 r.
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Październik

Czy Ameryka mogłaby istnieć bez Kolumba? Okazuje się, Rewolucja 1917, a co za tym idzie władza Lenina 
że tak i dobrze by się miała, choć nie ma gwarancji, czy stała by i jego relacje ze Stalinem. Lenin zdołał przejrzeć Stalina 
się mocarstwem. Schyłek średniowiecza był dla Europy łaskawy. i był przekonany, że ten człowiek nie może sprawować 

władzy, jednak Stalin zdołał pokonać wszystkich 
Nowe odkrycia geograficzne nie tylko dały przeciwników. 

możliwość zasiedlenia nowych terenów, czy uzurpo- Rewolucja i piękne malarstwo rosyjskie. Czy nie 
wania sobie władzy w tym nowym świecie, ale również lepiej byłoby, gdyby rewolucjoniści zamiast się bić 
dały możliwość rozwoju nauki w wielu dziedzinach. malowali obrazy? Dla kultury miałoby to o wiele lepsze 
Oczywiście wyprawy geograficzne są po dziś dzień zasługi.
owiane nutką tajemniczości i pewnie czekają na nowych 
odkrywców spragnionych przygód. 
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W programie zaprezentowano kostium Krzysztofa do kontemplacji abstrakcji”. Przypomniano twórczość 
Kolumba, ludowe stroje rosyjskie i stylizowane rewolucjonistów Andrieja Rublowa i Jego Matkę Boską Włodzimierską 
rosyjskich – kaszkiety, leninówki, uszatki i furażerki i Świętą Trójcę, Burłaków na Wołdze, Portrety Nadii 
z czerwoną gwiazdą, czerwone chusty. i Musorgskiego Ilii Riepina, pejzażystów – Iwana 

Szyszkina i Izaaka Lewitana, Marca Chagalla, plakacistę 
Kostiumy, rekwizyty oraz stylizację zapewniła – Aleksandra Rodczenko, Lubow Popową z jej 

Pracownia Artystyczna Anna – projektant, stylista architektoniką, impresje i improwizacje Wasyla 
Anna Musialska. Kandinsky’ego.

Nieodłącznym elementem scenograficznym były Całość dopełniono mapami wypraw Columbusa, 
drewniane lalki cylindryczne zwane matrioszkami. muzyką rosyjską m.in. Ilya Shatrova – Old Russian 

W prezentacji multimedialnej zaprezentowano Waltzes, pieśniami i fragmentem kantaty Sergieja 
archiwalia z wyprawy Krzysztofa Kolumba, filmowy Prokofiewa napisanej na 20. rocznicę Rewolucji 
zwiastun Rewolucji Październikowej, fotografie Lenina Październikowej oraz warsztatami plastycznymi.
i innych przywódców Rewolucji. Tego wieczoru degustowano pluszki – ciasteczka 

Rekonstrukcja wydarzeń z XV i XX wieku rosyjskie z herbatą.
uzupełniona została wykładem Jolanty Daneckiej 
z malarstwa rosyjskiego „Od pisania ikon 
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Powstanie Listopadowe. Odzyskanie niepodległości. Chopin i Paderewski.
Galeria Muzealna Leszka Dutki, 23 listopada 2016 r.
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Listopad

Listopad 1830 r. Polacy spiskują, wybucha powstanie, Pod kolejną datą 1918 odkrywa się nam 
które miało objąć cały kraj, a walka miała się stać powszechnym niepodległość Polski, choć o nią nie raz jeszcze trzeba 
zrywem narodowym. Okazuje się, że rzeczywistość była zupełnie będzie walczyć. Na kartach polskiej historii pojawiają 
inna. się takie nazwiska jak: Chopin, Piłsudski czy 

Paderewski. Ich działalność nie pozwalała zapomnieć 
Wspaniali patrioci, wielcy bohaterowie, inteligencja o polskim narodzie, który cały czas istniał, tworzył, żył, 

narodu w najlepszym przypadku zostaje skazana by w przyszłych pokoleniach krzewić kulturę 
na emigrację. Na tych, którym się nie udało czekała i patriotyzm jako najwyższe dobro.
odroczona kara śmierci czy zesłanie na katorgę. W tym 
miejscu możemy zadać sobie pytanie: Dlaczego nie 
dbamy o swój naród? 
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Podczas listopadowej odsłony dominowały tematy muzyczne rzeka – op. 74 nr 3 Śliczny chłopiec op. 74 nr 8 a w pieśń 
poświęcone Fryderykowi Chopinowi i Ignacemu Paderewskiemu, Ignacego Paderewskiego – Gdy ostatnia róża zwiędła. 
które przygotowali: Karol Skóra, puzonista – student III roku Program muzyczny wykonali: Patryk Wnuk, Natalia 
Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Kuban, Natalia Mańka, Alicja Padula, Julianna Frącisz. 
Igor Bazan – 11-latek, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 6 Solistom akompaniował Michał Rus.
w Zawierciu, oraz  Szkoły Muzycznej w Dąbrowie Górniczej. W prezentacji multimedialnej pojawiły się obrazy 
Obaj zaprezentowali utwory F. Chopina na ksylofonie z okresu powstania listopadowego, fotografie Chopina 
i puzonie, zaś uczniowie Leopolda Stawarza i Anity Maszczyk i Paderewskiego w kilkunastu odsłonach.
wyśpiewali nam pieśni Chopina, skomponowane na głosy (sopran Tego wieczoru wykonawcy przyjęli stroje oficjalne 
i tenor) oraz fortepian w latach 1827-1847. podkreślone narodową rozetą.

Uczestnicy XI Laboratorium degustowali tego 
 Dodajmy, że pieśni te powstały do słów znanych wieczoru: podpłomyki, kromkę chleba ze smalcem 

polskich poetów romantyzmu, przede wszystkim i żur.
Stefana Witwickiego. Tego wieczoru usłyszeliśmy takie 
pieśni jak: Wojak op. 74 nr 10 i Hulanka op. 74 nr 4 Leci 
liście z drzewa (Śpiew z mogiłki) op. 74 nr 17 Smutna 
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Stan wojenny a działacze Solidarności. Świadkowie wydarzeń. Żar pamięci daty polskie.
Galeria Muzealna Leszka Dutki, 14 grudnia 2016 r.
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Grudzień

Kolejna podróż w najnowszą historię Polski. Stan wojenny są nadal żywe w środowisku ludzi, którzy żyli w tym 
w Polsce otworzył kolejną smutną kartę naszej, trudnej historii. czasie i piosenkach, które pozostaną symbolem tego 
Kolejny raz naród podzielony, zwalczający się nawzajem. okresu.

Żar pamięci , daty polskie to muzyczne odniesienie 
Tak trudne czasy wymagają nadzwyczajnych do jakże ważnych polskich wydarzeń, m. in. do rocznic 

rozwiązań. I tu kryją się kolejne tajemnice tego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, beatyfikacji 
ciemnego okresu. Czy pomogą je rozwiązać Jana Pawła II. To sentymentalna podróż z wierszem, 
świadkowie wydarzeń? Zostawiamy w tym miejscu muzyką i złotą myślą polskich filozofów.
spory margines z uwagi na różne oceny sytuacji, często 
wynikające z różnych punktów widzenia. Wydarzenia te 
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Wyjątkowy wieczór, bo i przywołanie wspomnień, z nie tak etycznych wobec spraw państwowych – Odprawą 
odległego i wciąż żywego wydarzenia, utrwalonego w pamięci posłów greckich – renesansową tragedią Jana 
żyjących – czasu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce Kochanowskiego, którą przypomniała młodzież Teatru 
i ekspresowa podróż po datach i rocznicach, a także Poezji II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny 
sentymentalne zakończenie dwunastomiesięcznego projektu Malczewskiej wg scenariusza Józefa Niedźwieckiego 
„Tajemnice przeszłości”. i w reżyserii Beaty Niedźwieckiej-Jakubek oraz Joanny 

Łapaj.
W prezentacji multimedialnej przywołano Wieczór zaznaczony zwykłym strojem, degustacją 

obwieszczenie o powołaniu Wojskowej Rady Ocalenia chleba ze smalcem i parówką – produktami, o które 
Narodowego, wystąpienie gen. W. Jaruzelskiego, zabiegano i z trudem zdobywano podczas stanu 
fotografie internowanych, emocjonalnie wzmocnione wojennego.
przez wystąpienia świadków tamtych wydarzeń. Nastrój wieczoru dopełniono muzyką – pieśniami 

„Żar pamięci – daty polskie” – resume najważniej- ze stanu wojennego: Nielegalne kwiaty, Ballada 
szych dla Polski dat od Zaślubin Mieszka z Dobrawą po o wschodzie słońca – nagraniami ze znanej serii 
fanfary dla Zawiercia” skomponowane przez Macieja Historia-życie-refleksja.
Bałenkowskiego z okazji 100-lecia nadania Zawierciu 
praw miejskich. Program zakończony utworem 
będącym moralnym pouczeniem o wadze postaw 
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Ostatnie spotkanie historyczno-artystyczne z cyklu Dziękujemy serdecznej i niezawodnej publiczności 
Laboratorium Nauki i Twórczej Ekspresji Tajemnice za przyjęcie zaproszenia, dzielenie się swoimi 
przeszłości przypada na tydzień przed świętami Bożego spostrzeżeniami i uwagami. Dziękujemy za ciepłe gesty 
Narodzenia. To piękny moment do złożenia życzeń i dobre słowa. 
świątecznych i noworocznych. Uczestnikom Laboratorium Wszystkim Państwu razem i każdemu z osobna 
Nauki i Twórczej Ekspresji, Przyjaciołom Galerii Muzealnej bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie projektu 
Leszka Dutki życzymy samych dobrych i szczęśliwych dni. z ogromną dozą zaufania dla nowej formuły 

historyczno-artystycznej podróży po historii świata, 
Niechaj w Waszym domowym zaciszu, przy Europy, Polski i naszego 100-letniego Zawiercia. 

Wigilijnym stole i w każdym następnym dniu zapanuje Bez udziału Państwa w zamyśle Laboratorium 
miłość, poczucie radości oraz zgoda. Nauki i Twórczej Ekspresji odkrywanie tajemnic 

Niechaj rodzinne ciepło doda Wam odwagi przeszłości nie miałoby sensu i na pewno nie 
w nadchodzącym Nowym Roku, tak aby był jeszcze powiodłoby się w przyjętych założeniach.
lepszy od bieżącego.

Szczęśliwego Nowego 2017 Roku! Grażyna Ferdyn                   dr n. hum. Marcin Janeczek

Zakończenie projektu to sposobność do podzięko-
wań za rzeczowe wsparcie, współtworzenie, współre-
alizację, okazaną pomoc organizacyjną i techniczną. 
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Agencja Rozwoju Zawiercia: Wojciech Dziąbek, Dagmara Kazior Jerzy – muzyk, aranżer, wykonawca III, V, VIII, IX edycji 
Madejska, Anna Zdonkiewicz – wsparcie techniczne Kołodziejczyk Anna – MOPS Zawiercie – pomoc techniczna
Bazan Igor – ksylofonista, adept sztuki w klasie instrumentów Komenda Paweł – Lavigo – pomoc techniczna
perkusyjnych śp. Kopeć Janusz – miłośnik kultury, wykładowca III edycji 
Benc Małgorzata – Radna Rady Miejskiej 2014-2018, działaczka Laboratorium
Solidarności – narrator VIII edycji Laboratorium Maszczyk Anita – śpiewaczka, wykonawca II edycji  Laboratorium
Borowik Małgorzata – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Megastroje.pl w Katowicach – współrealizator Laboratorium
– wsparcie organizacyjne Miejski Ośrodek Kultury „CENTRUM” im. A. Mickiewicza: 
Brach Stanisław dr hab. prof. ASP w Warszawie – Andrzej Danecki, Ewa Baran, Ryszard Stefański, Piotr Freihofer, 
opiniotwórca I edycji Laboratorium Paweł Machelski – wspólrealizator Laboratorium
Bulska-Sobusik Halina – psycholog, wykładowca V edycji Męcik Marek – OSiR – pomoc techniczna
Cygnarowska Elżbieta z grupą teatroterapeutyczną Miklas Katarzyna – pomoc organizacyjna II edycji Laboratorium
Dziennego Domu Pomocy Społecznej – wykonawcy III edycji Musialska Anna – stylistka, projektantka, właściciel Pracowni 
Danecka Jolanta – nauczyciel wychowania plastycznego, Artystycznej „Anna”, współrealizator Laboratorium
wykładowca X edycji Laboratorium Muzeum PRL-u, Fundacja Minionej Epoki – Monika Żywot – 
Dąbrowska Justyna – Studio kwiatowe „Dzikie Wino” – pomoc organizacyjna
współrealizator Laboratorium Niedźwiecki Józef  z Teatrem Integracyjnym ZUTW, Teatrem 
Ditmer Adam – działacz Solidarności, narrator VIII i XII edycji Gim. Nr 1 im. T. Kościuszki, Teatrem Poezji II LO im. H. 
Górny Henryk – Prezydent Zawiercia w kadencji 1982-1990, Malczewskiej – wykonawca VI, VII, IX, XII edycji Laboratorium
narrator VI edycji Laboratorium Niedźwiecka-Jakubek Beata z Teatrem Poezji II LO im. H. 
Grupa animatorów Galerii Muzealnej Leszka Dutki: m.in. Malczewskiej – wykonawca XII edycji Laboratorium
Beata Połczyk, Wiktoria Kurzawa – wykonawcy I-VII edycji Niewiadomski Piotr – MOK „Centrum” – realizator dźwięku I-XII 
iTV region: Zaręba-Furgol Agnieszka, Paweł Kmiecik, Łapaj edycji Laboratorium
Joanna, Kibało Wiktor, Gruszka Piotr – opiekun medialny Odlewnia Żeliwa S.A. – współrealizator Laboratorium
Janeczek Iwona – Museo Band OSiR Zawiercie: Jacek Latko, Marek Męcik – współrealizator 
Janeczek Marcin dr n. hum. – historyk, wykładowca I-XII edycji Laboratorium
Laboratorium Oto Zawiercie – Kosoń Jakub – opiekun medialny
Jurassic Photo Team: Jacek Pałucha, Mirosław Kijewski, Pacan Tadeusz – Klub NOVUM – współrealizator projektu
Heretyk Igor – foto rejestracja I-III edycji, współrealizator Paluchowska Ewa – Radna Rady Miejskiej w Zawierciu w kadencji 
Laboratorium 2014-2018 – narrator XII edycji Laboratorium

Niezapomniany klimat wieczorów z „tajemnicami przeszłosci” tworzyli:
,



Pałucha Marek z Jurajskim Szwadronem Kawalerii im. Króla Iwona – wsparcie organizacyjne, foto relacje
Jana III Sobieskiego – współrealizator I, IX edycji Laboratorium Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich: Robert Kleszcz, 
Polskie Radio Katowice – opiekun medialny Siewniak-Hamerlik Barbara, Tworek Jolanta z wychowankami – 
Restauracja Grecka „IRINI” – współrealizator współrealizator Laboratorium
Rus Michał – akompaniator II, V, XI edycji Laboratorium
Sabuda Beata i Milusińscy z Przedszkola Integracyjnego Nr 3 
– wykonawcy II edycji Laboratorium
Sarafan.pl – Twój Świat Niebanalny Wojciech Poros z 
Wrocławia – współrealizator II i X edycji Laboratorium
Słomczewska Ilona – Salon Fryzjerski IS – wspólrealizator 
Laboratorium
Skóra Karol – Akademia Muzyczna w Katowicach – 
wykładowca XI edycji Laboratorium
Sobczyk Wieńczysław – Zespół Ze starej Płyty – wykonawca 
IX edycji Laboratorium
Stawarz Leopold – śpiewak z solistami, instrumentalistami, 
chórem Capella Vartiensis – wykonawca Laboratorium
Stowarzyszenie PRO MUSICA: Smędek Artur, Gondek 
Szymon – realizator świateł I-XII edycji Laboratorium
Styczyński Aleksander – skrzypek – wykonawca IX edycji 
Laboratorium
Szlęk Aleksandra – projekt graficzny katalogu Laboratorium
Teatr Gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki – wykonawca VIII 
edycji Laboratorium
Tomczyk Władysława, ZUTW – wykonawca I, V, IX edycji 
Laboratorium
Tylmanowska Katarzyna – Zespół Ze starej płyty – 
wykonawca IX edycji Laboratorium
Wacławik Martyna, Michał – Klub Taneczny Lets rock – 
wykonawca III edycji Laboratorium 
Wasik Marcin – Mardekor, współrealizator Laboratorium
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego: 
Romanek Bartosz, Czop Łukasz, Gajek Justyna, Wiklik 
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