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P A R T N E R Z Y .

Omlet Apicjusza, pasztet 
Piastowy z grzybami, 
pieczony pstr¹g Rudolfa 
II, zupa fasolowa papie¿a 
Marcina V – to tylko 
kilka pozycji z menu 
Ober¿y pod œw. Jerzym 
w Chudowie. To pierw-
sza w Polsce ober¿a 
muzealna, gdzie mo¿na 
wczuæ siê w atmosferê 
œredniowiecznego uczto-
wania. 

Ober¿a pod Œwiêtym Jerzym 
dzia³a w budynku wiernie odtwo-
rzonym na podstawie XIX-wiecz-
nych fotografii oraz wykopalisk 
archeologicznych prowadzonych 
w Chudowie w latach 2003-
-2004. 

- W trakcie prac archeolo-
gicznych w otoczeniu zamku 
natknêliœmy siê na fundamenty 
XIX-wiecznego budynku, rozpo-
znanego jako dawna karczma i 
browar – wyjaœnia³ Przemys³aw 
Nocuñ, prezes fundacji „Za-
mek Chudów”. Postanowiliœmy 
odbudowaæ go, by s³u¿y³ goœciom 
coraz liczniej odwiedzaj¹cym to 

urokliwe miejsce.

Najbardziej auten-
tyczna jest bry³a 
obiektu, odtworzo-
na na podstawie 
starych zdjêæ z 
Chudowa.
Budynek nie posiada rynien, a 
woda deszczowa spada z dachu 
bezpoœrednio do specjalnych 
kana³ów odkrytych w czasie 
prac archeologicznych. Wnêtrze 
wzorowane jest na podobnych 
obiektach, zachowanych w skan-
senach w po³udniowych Niem-
czech. 

Elementy wyposa¿enia zosta³y 
pieczo³owicie dobrane przez hi-
storyków i archeologów.
Przez zbrojon¹ szybê 
zamontowan¹ w ceglanej 
pod³odze parteru mo¿na 
podziwiaæ elementy dawnego 
pieca chlebowego znalezione w 
trakcie prac archeologicznych.

Ober¿a posiada jedyny w Polsce 

czynny póŸnoœredniowieczny 
piec kaflowy. Kafle odtworzono 
w pracowni ceramicznej fundacji 
na podstawie fragmentów zna-
lezionych w Chudowie podczas 
prac archeologicznych. Czêœæ z 
nich posiada motywy ikonogra-
ficzne nawi¹zuj¹ce do postaci 
œw. Jerzego. 
Pokryte skórami zwierz¹t trój-
nogie krzes³a to równie¿ replika 
tzw. krzese³ stra¿nika - siadaj¹c 
na nich przodem do oparcia 
mo¿na siê wygodnie wyspaæ 
bez zagro¿enia upadkiem – co z 
powodzeniem zademonstrowa³ 
Andrzej Soœnierz, za³o¿yciel fun-
dacji, obecnie pose³ PIS-u.  

Niezwyk³e jest 
równie¿ historycz-
ne menu. 

Powsta³o w oparciu o receptury 
ze starych polskich, angielskich 
i francuskich ksi¹¿ek kuchar-
skich, a tak¿e na podstawie 
Ÿróde³ historycznych. Znajdzie-
my w nim m.in. omlet Apicjusza, 
pasztet piastowy z grzybami, 
pstr¹ga Rudolfa II  czy zupê 

Organizowany od 1937 roku kon-
kurs szopek to nie tylko zmaga-
nia o miejsce i nagrodê. W ich 
budowanie zaanga¿owane s¹ 
ca³e rodziny, które przekazuj¹ 
sobie wiedzê z pokolenia na po-
kolenie i daj¹ wyraz ogromnego 
przywi¹zania do tradycji, sztuki i 
religii. 

Twórcy szopek ze swoimi pra-
cami konkursowymi przybywaj¹ 
na krakowski Rynek co roku, w 
pierwszy czwartek grudnia. W 
konkursie bior¹ udzia³ szopki 
ogromne, dochodz¹ce nawet do 
3 metrów wysokoœci, ale równie¿ 
miniaturowe, zaledwie kilkucen-
tymetrowe.

Na wystawie pokonkursowej pre-
zentowane s¹ wszystkie szop-
ki przygotowane na konkurs. 
Zachwycaj¹ architektur¹, kolo-
rami oraz wnêkami z  figurkami. 
Inspiracj¹ s¹ krakowskie zabytki. 
W ostatnich latach twórcy coraz 
czêœciej nawi¹zuj¹ do architektu-
ry œwieckiej – w szopkach poja-
wia siê wiêc Barbakan, wie¿a ra-
tuszowa, mury obronne z Bram¹ 
Floriañsk¹ czy Sukiennice. 
Jak pracoch³onne s¹ to dzie³a 
wystarczy powiedzieæ, ¿e jeden z 
nagrodzonych autorów pracowa³  
nad szopk¹ oko³o 1000 godzin, 

Grupa istnieje od 18 lat. 
Kwartet rozpocz¹³ swoj¹ 
ogólnopolsk¹ karierê od 
zwyciêstwa na XXVI Stu-
denckim Festiwalu Pio-
senki w Krakowie. Warto 
odnotowaæ fakt, ¿e do 
1995 roku mened¿erem 
zespo³u by³a znana woka-
listka Martyna Jakubowicz, 
a grupa w tamtym czasie 
skupia³a siê g³ównie na 
dzia³alnoœci koncertowej. 
Odwa¿nym pomys³em – w 
ocenie wielu recenzentów 
i dziennikarzy muzycznych 
– by³o siêgniêcie po pio-
senki Agnieszki Osiec-
kiej. Pojawi³y siê one na 
kr¹¿kach „Niecud” i „Mu-
zyka z talerzyka” i „Czy te 
oczy mog¹ k³amaæ?” 

W podobnym duchu by³a 
utrzymana ubieg³oroczna 
p³yta z ciekawymi interpre-
tacjami piosenek Wojcie-
cha M³ynarskiego. Kr¹¿ek 

„M³ynarski” doczeka³ siê w 
krótkim czasie statusu pla-
tynowej p³yty, zdobywaj¹c 
zarazem dwie nagrody „Fry-
deryk-2008” w kategoriach: 
zespó³ roku oraz p³yta roku 
(pop). Nie by³y to pierw-
sze tego typu wyró¿nienia 
w karierze zespo³u. Przed 
piêcioma laty album „Trud-
no nie wierzyæ w nic” zosta³ 
uhonorowany piêcioma sta-
tuetkami w kilku ró¿nych 
kategoriach.
Zespó³ RAZ.DWA.TRZY. 
stara siê ³¹czyæ nastrojow¹ 
muzykê rockow¹ ze 
wspó³czesn¹ poezj¹. For-
macja nie jest ju¿ kwarte-
tem, lecz kwintetem. W jej 
sk³ad wchodz¹ obecnie: 
Adam Nowak – œpiew i gita-
ra, Jaros³aw Treliñski – gita-
ra, Grzegorz Szwa³ek – akor-
deon i klarnet, Miros³aw 
Kowalik – kontrabas oraz 
Jacek Olejarz – perkusja.

 (um/gliwice)

Tym razem pieni¹dze zebra-
ne podczas wielkiego fina³u 
przeznaczone zostan¹  na 
wczesne wykrywanie nowo-
tworów u dzieci. Od rana po 
ulicach miasta bêd¹ chodzi-
li wolontariusze kwestuj¹cy 
na rzecz akcji. 
Dziêki Fundacji WOŒP, w 
poprzednich latach do Gli-
wic trafi³ sprzêt na ³¹czn¹ 

kwotê 990 053,41 z³. 

Fina³ Orkiestry 
odbêdzie siê 11 
stycznia, wczeœniej 
jednak cz³onkowie Stowa-
rzyszenia GTW, które koor-
dynuje przebieg Orkiestry 
w Gliwicach, zapowiadaj¹ 
inne atrakcje. 

S¹ to - 9 stycznia wieczór 
artystyczny, 10 stycz-
nia turniej pi³ki no¿nej 
piêcioosobowej i koncert w 
Klubie Muzycznym.

Tegoroczny fina³ rozpocz-
nie siê o godzinie 12.00, a 
zakoñczy wystêpem gwiaz-
dy wieczoru - zespo³u Vava-
muffin.

Oprócz odbywaj¹cych siê 
koncertów ustawione bêd¹ 
tak¿e stoiska gastrono-
miczne i promocyjne. 
Szczegó³owy program na 
www.rynkowy.pl

Jaka piekna 
szopka

zu¿y³ ponad 100 metrów alumi-
niowego sznurka i 5000 minia-
turowych dachówek. 
W ostatniej sali mo¿na obejrzeæ 
prace wyró¿niaj¹ce siê no-
watorstwem i oryginalnoœci¹ 
– m.in. konstrukcje z zapa³ek, 
ga³ganków i herbatników

Wystawa bêdzie czynna do 15 
lutego (niedziela-czwartek 9.00-
-18.00, pi¹tek-sobota 9.00-
-19.00)
Ceny biletów - normalny 6 z³, 
ulgowy 4 z³, grupowy 3,50 z³, 
rodzinny 12 z³.

Gliwice, ul. Lipowa, C.H. Forum (poziom 1)

Stuhrowie. 
Historie 
rodzinne 
Historia rodziny Stuhrów. 
Wartoœæ i si³ê rodziny od-
krywa siê powoli.

W drugiej po³owie XIX 
wieku pradziadek Je-
rzego Stuhra – Leopold 
– przyje¿d¿a do Krakowa, 
gdzie kupuje kamienicê 
w Rynku Podgórskim i 
zak³ada restauracjê. Od 
tego czasu w pasjonuj¹cej 
historii krakowskiej rodzi-
ny Stuhrów mieszaj¹ siê 
w¹tki polskie, austriackie, 
czeskie i wêgierskie.

Opowieœæ doprowadzona 
do dnia dzisiejszego po-
kazuje jak rodzinna histo-

ria obecna jest w ¿yciu 
rodziny i kszta³tuje Jerze-
go Stuhra i jego dzieci: 
Maæka i Mariannê.
Dodatkowym smaczkiem 
ksi¹¿ki jest bogaty wybór 
fotografii z rodzinnego ar-
chiwum oraz przygotowa-
ne przez Mariannê Stuhr 
rodzinne drzewo genealo-
giczne.

Jerzy Stuhr

Przy okazji wizyty w Krakowie warto 
obejrzeæ pokonkursow¹ wystawê kra-
kowskich szopek. Te prawdziwe dzie³a 
sztuki rêkodzielniczej prezentowane s¹ 
w Muzeum Historycznym Miasta Krako-
wa. 

RAZ.DWA.TRZY.
ÓSMEGO
GLIWICE. W karnawa³owy czwartek, 
8 stycznia, w sali Gliwickiego Teatru Mu-
zycznego wyst¹pi znany i popularny zespó³ 
RAZ.DWA.TRZY. Zaprezentuje swoje 
najwiêksze przeboje. Bêdzie to koncert 
akustyczny (unplugged). Pocz¹tek – godz. 
20.00.

Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej 
Pomocy zagra w Gliwicach

Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy zagra ju¿ po raz XVII. Po raz kolejny zawita tak¿e do Gliwic.

Oberza z muzeum w tle

fasolow¹ papie¿a Marcina V.

Stylowe stroje kelnerów wzo-
rowane s¹ na ubiorach przed-
stawianych na obrazach Petera 
Breugla.  Zastawa i szk³o wy-
konane zosta³y na zamówienie 
przez najlepszych rzemieœlników 
w Europie – oczywiœcie wed³ug 
historycznych wzorów i technik. 
Inwestycjê zrealizowano kosz-
tem 2 mln z³otych. 

Zgodnie z misj¹ Fundacji, w 

,,Ober¿y pod Œwiêtym Jerzym“, 
maj¹ odbywaæ siê liczne im-
prezy propaguj¹ce edukacjê 
historyczn¹ m.in. muzealne 
lekcje historii, rekonstrukcje 
wydarzeñ historycznych, wi-
dowiska teatralne, koncerty, 
przegl¹dy tañca dawnego czy 
warsztaty artystyczne. 
Wszystkie zyski z dzia³alnoœci, 
zostan¹ przeznaczone na dzia- 
³alnoœæ statutow¹ fundacji.

Nina Drzewiecka 

wiêcej fotografii na 
www.rynkowy.pl


