8

Twoj e t yc h y | 9 sie rp nia 2 0 16

n a s z e T yc h y

N OC N E Z WIE D Z A N IE B R O W A R U

Z mojej półki

Tylko w sierpniu,
tylko po zmierzchu
Jak co roku, w sierpniu Muzeum Tyskich Browarów Książęcych zaprasza na „Browar
nocą”, czyli fabularyzowane
zwiedzanie browaru z bohaterami jego historii. W czasie
piątkowych i sobotnich wieczorów goście poznają tajemnice księżnej Daisy, księcia
pszczyńskiego oraz pracowników zakładu z przełomu
XIX i XX wieku. To wszystko
w scenerii nocnego browaru
z finałową degustacją piwa.

W

Prorok

dzanie browaru staje się wartką opowieścią. Ponadto w czasie „Browaru nocą” zwiedzanie
zamienia się w spektakl, przewodnicy w postacie historyczne, a goście zostają wciągnięci
w fascynującą historię najstarszego, nieprzerwanie działającego browaru w Polsce.
Podczas nocnego zwiedzania nie zabraknie też efektów
audiowizualnych. Więcej informacji i rezerwacje: Muzeum
Tyskich Browarów Książęcych
tel. 32 327 84 30, wycieczki.tyskie@kp.pl
oprac. SW

Mat. prasowe muzeum TBK

role historycznych postaci, które oprowadzą go-

ści i opowiedzą im historię browaru, wcielają się przewodnicy
na co dzień pracujący w muzeum. Wśród nich są specjaliści
nie tylko od historii. Ewa Wawrzyczek, wcielająca się w rolę
księżnej Daisy, to sensoryk oceniający jakość piwa w browarze,
a Stefania Dyduch jest znawczynią śląskich obyczajów i prowadzi vloga bifyj.pl.
– Ciekawe osobowości
to mocna strona naszego muzeum – mówi Małgorzata Grabowska, koordynator Muzeum
Tyskich Browarów Książęcych.
– Dzięki przewodnikom zwie-
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Sosnowiec mniej znany
Na kolejną wycieczkę zaprasza wszystkich chętnych Muzeum Miejskie. W sobotę, 13
sierpnia będzie okazja z nieco
innej strony spojrzeć na Sosnowiec – miasto wielu kultur i wyznań.

O

historii Sosnowca i ciekawych
miejscach na jego terenie opo-

Deszcz w ogrodzie
MCK
Miejskie Centrum Kultury zaprasza
w piątek, 12 sierpnia na kolejny
seans w plenerowym kinie w ogrodzie przy ul. Bohaterów Warszawy
26. Tym razem widzowie obejrzą
słynną „Deszczową piosenkę”, którą
w 1952 roku wyreżyserowali Stanley
Donen i Gene Kelly.
Akcja filmu rozgrywa się w trakcie
przełomu dźwiękowego w hollywoodzkim kinie, pokazując techniczną i aktorską rewolucję tych
czasów w krzywym zwierciadle.

www.tychy.pl

wie historyk Grzegorz Onyszko.
Uczestnicy wycieczki zwiedzą m.in.
cerkiew prawosławną wybudowaną
pod koniec lat 80. XIX wieku, neobarokowy pałac Heinricha Dietla,
Katedrę p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z freskami
młodopolskich malarzy Włodzimierza Tetmajera i Henryka Uziembły, cmentarz żydowski w dzielnicy

Modrzejów, dawne kolonie robotnicze oraz Trójkąt Trzech Cesarzy.
Zbiórka uczestników o godz.
8 na parkingu przy Urzędzie Miasta, planowany powrót ok. godz.
18. Koszt udziału w eskapadzie
to 32 zł od osoby, obowiązują zapisy, które przyjmuje Agnieszka
Ociepa-Weiss z muzeum (tel. 32
327 18 21 wewn. 30).

Gwiazdor Don Lockwood (w tej
roli Gene Kelly) występuje z nieutalentowaną i nierozgarnietą
pięknością Liną Lamont. Widzowie nie chcą już oglądać niemych
filmów, łaknąc tylko tych mówionych. Okazuje się, że piskliwy
głos Lamont, ulubienicy szefów
wytwórni, wywołuje na salach kinowych niezaplanowany rechot.
Studio decyduje się, żeby zdubbingować gwiazdę głosem młodej Kathy Selden (Debbie Reynolds).
Seans rozpoczyna się o godz.
20.30, wstęp wolny.

Rysomeda
„Rysomeda”, to nazwa cyklu
zajęć plastycznych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, które
w Pasażu Kultury Andromeda
odbywać się będą raz w tygodniu do końca wakacji. Warsztaty poprowadzi Sławomir Żukowski, a najbliższe odbędą się
w środę, 10 sierpnia w godz.
12–14.
Zajęcia prowadzone będą
w przestrzeni Andromedy,
a przy sprzyjającej pogodzie –
na Placu Baczyńskiego.

Ci którzy czytali „Proroka”
Khalila Gibrana kilkanaście
lat temu, wiedzą o czym piszę. Do dziś pamiętam jakie
wrażenie zrobiła na mnie
ta książka. Jak się okazuje,
nie tylko na mnie, bo „Prorok” do dzisiaj jest na topie,
a książkę libańsko-amerykańskiego poety przełożono na kilkadziesiąt języków
i wydano w nakładzie prawie
10 milionów.
O samym autorze niewiele wiedziałem, nie znałem także jego
innych utworów. Niestrudzony
ks. Marek Starowieyski, który moim zdaniem zasługuje
na szczególne wyrazy uznania,
nie kończące się podziękowania
za swoją wieloletnią edukacyjną
pracę, sam zafascynowany tą postacią, napisał o nim książkę.
Książka „Khalil Gibran i Jego
Prorok” podzielona została na trzy
części. W pierwszej – biografia Khalila Gibrana (prawdziwe
nazwisko Gibran Khalil Gibran,
i to nie jedyna niespodzianka jak
nas czeka, bo była to postać zaiste nietuzinkowa). Druga część
to „Prorok” – trudny tekst, ale
jakże wiele dający do myślenia,
zmuszający nas do „ruszenia się
z miejsca”. O czym jest „Prorok”?
Przeczytajcie, jedno gwarantuję:
na pewno nie pozostaniecie obojętni na to, co tam napotkacie.
W tej drugiej części mamy też
nieznane nam pozostałe teksty
Gibrana: „Szalony”, „Poprzednik”,
„Błądzący”, „Jezus, Syn Człowieczy”, „Piasek i Piana” – wszystko
to wybór.
Ks. Marek Starowieyski
Khalil Gibran i Jego Prorok –
z antologią tekstów
Wydawnictwo Petrus

albo prawie nic. Pierwsze
skojarzenie to fundamentalizm, Mahomet i „Allah Akbar”. Oczywiście zamachy
i Państwo Islamskie. Do tego
ktoś może dorzuci Koran
dodając, że jest tam mowa
o raju z dziewicami i nakaz
zabijania.
A co wiemy o chrześcijanach.
Tu już jest trochę lepiej. Jezus
Chrystus, krzyż, zmartwychwstanie, Paweł i Piotr. Oczywiście Bóg i Dekalog. Gdyby jednak trochę bardziej poskrobać,
to większość miałaby problemy
z wymieniem imion czterech
ewangelistów, określeniem które
przykazanie o czym mówi, skąd
Biblia, Stary i Nowy Testament.
A co dopiero zapytać co różni
muzułmanów od chrześcijan,
jak przez wieki wyglądała relacja pomiędzy wyznawcami tych
religii?
Warto znać odpowiedzi na te
pytania, bo jedno jest jasne: obie
te religie od początku dążyły
do globalnej wizji świata. Oczywiście, słowo „globalizacja” znamy dopiero od niedawna. Słowa
Chrystusa „Idźcie i nauczajcie
wszystkie narody świata”, misje
już na samym początku chrześcijaństwa. Mahomet: „Poprzedni
prorocy byli posyłani do swoich
ludów, ja zaś zostałem posłany
do wszystkich ludzi”. Prędzej
czy później więc musiało dojść
do zderzenia...
O tym zderzeniu, które jest
nieuchronne pisał już kilkanaście lat temu Samuel Huntington
w książce „Zderzenie cywilizacji”. Wymienił kilka możliwych
zderzeń, pomiędzy różnymi religiami, kulturami. Wtedy ta książka spotkała się z negatywnym
odbiorem. Przesadza – mówiono
– rzecz wymyślona zza biurka,
typowe akademickie rozważania. Ba, nawet dzisiaj mało kto
o niej wspomina. Jak więc wyglądała rywalizacja chrześcijan
i muzułmanów?
Pisze o tym Andrzej Małkiewicz w książce „Chrześcijanie i Muzułmanie – w rozwoju
dziejowym”. Już we wstępie autor podkreśla, że owszem, widzimy te relacje jako jedno pasmo
konfliktów. Tyle, że po pierwsze
nie zawsze tak było, i po drugie, zdaje się iż o wiele częściej
współpracowano, zapożyczano
wynalazki i wartości – tak przynajmniej było na początku.

Chrześcijanie
i muzułmanie

 

 

Co my wiemy o muzułmanach, o islamie? Niewiele

Autor zwraca też uwagę
na fakt, iż wiele więcej krwi
na przestrzeni wieków wylano
w wewnętrznej walce pomiędzy poszczególnymi odłamami
chrześcijaństwa i nurtami islamu, aniżeli w tej bezpośredniej.
Te wszystkie konflikty, w obrębie jednej religii jak i pomiędzy
nimi, doprowadziły do upadku
niektórych krajów, przemian politycznych, kulturalnych społeczeństw.
O tym jak wyglądały dzieje tych dwóch religii, o poglądach, liderach politycznych
jest ta książka. Także o tym jak
muzułmanie i my chrześcijanie praktycznie odbieramy religię. Czyli jaka jest nasza wiara
na co dzień? Na ile dobrze odczytujemy to, co zostało napisane
w Księgach a na ile nakładamy
na to nasze mylne wyobrażenia,
mity. Co rzeczywiście nakazuje
nam wiara, a co my z tym robimy?
Andrzej Małkiewicz próbuje
na te pytania odpowiedzieć, podobnie jak na pytanie o to, jak
my widzimy świat poprzez Europę. Czy nie popełniamy błędu sądząc, iż nasz kontynent jest najważniejszy i wszystko co nie jest
związane z Europą nie ma znaczenia? Co oznacza pojęcie Zachód – Wschód? Co zaliczamy
w krąg tych określeń, jakie wartości, czy istnieje dla obu tych
pojęć jakaś wspólna kategoria.
A może te słowa, z racji iż wrzucamy w nie wszystko, nic już nie
znaczą?
Aby odpowiedzieć na te
i wiele innych pytań, autor zaprasza nas na wycieczkę poprzez wieki, wydarzenia, osoby. I co ważniejsze, nie unika
kontrowersyjnych sytuacji, jasno wyraża swoje poglądy, zdanie. To wycieczka poprzez historię, kulturę, religie Zachodu
i Wschodu, wpływy jednych
na drugich, przemiany społeczne, rewolucje, konflikty. Islam,
katolicy, protestanci, prawosławni, koptowie, nestorianie...
Czy więcej nas dzieli czy łączy?
I co to znaczy chrześcijanin, muzułmanin?
Świetnie napisana książka,
jakże na czasie. Wyrazy uznania
dla Wydawnictwa Petrus.
Andrzej Małkiewicz
Chrześcijanie i Muzułmanie –
W rozwoju dziejowym
Wydawnictwo Petrus.
Jan Mazurkiewicz

