
Tysi¹ce imprez 
muzycznych, 

spektakli i wi-
dowisk estrado-
wych; wystêpy 
takich s³aw jak 
Leonard Cohen, 

Placido Domingo 
czy Pat Metheny 

– Dom Muzyki 
i Tañca, jedna z 

najwiêkszych sal 
koncertowych 

w Polsce obcho-
dzi 50. urodziny. 

Rok pe³en atrakcji.
- Obecny rok jest niew¹tpliwie 
jednym z wa¿niejszych momen-
tów w historii tego miejsca 
- mówi Wies³aw Œmietana, dy-
rektor Domu Muzyki i Tañca. 
- Dlatego te¿, planujemy uczciæ 
ten jubileusz w sposób szcze-
gólny i ca³y ten rok bêdzie 
mu poœwiêcony. Ruszamy 21 
marca, wtedy to w Domu Mu-
zyki i Tañca zaprezentowana 
zostanie wyj¹tkowa i unikalna 
wystawa. Znajdzie siê na niej 
140 rysunków jednego z najwy-
bitniejszych i najbardziej uzna-
nych artystów w historii polskiej 
sztuki – Jacka Malczewskiego. 
Prace w wiêkszoœci nigdy nie 
by³y prezentowane szerokiej 
publicznoœci.
 
To swoiste nawi¹zanie do cza-
sów, gdy œciany DMiT by³y t³em 

felieton na marginesie

Pogoda, jakiej 
doœwiadczyliœmy 
w lutym, by³a dla 
wielu sporym za-
skoczeniem. By³a, 
chocia¿ nie powin-
na, w koñcu ocie-
plenie klimatu nie 
postêpuje a¿ tak szybko, 
byœmy mieli w ci¹gu kilku 
lat nabraæ przyzwyczajeñ 
mieszkañców po³udnio- 
wych wybrze¿y Morza 
Œródziemnego. Ale kto 
wie, byæ mo¿e bohater 
filmu „Du¿e zwierzê” zo-
stanie kiedyœ uznany za 
pioniera i prekursora?

Oczywiœcie, tradycyjnie 
ju¿ œnieg w lutym by³ pew-
nym zaskoczeniem dla 
s³u¿b drogowych, chocia¿ 
– trzeba przyznaæ – nieco 
mniejszym ni¿ pamiêtnej 
zimy sprzed kilku lat. Byæ 
mo¿e opad by³ mniej in-
tensywny, byæ mo¿e mróz 

Wiosennie

mniejszy, doœæ, ¿e œnieg 
na drogach nie stanowi³ 
a¿ tak du¿ego problemu 
dla panów z p³ugami. Na-
tomiast dla mieszkañców 
problem pojawi³ siê wraz z 
odwil¿¹.

Ulice sta³y 
siê wrêcz 
torem prze-
szkód, na 
którym piesi 
przymuso-
wo æwiczyli 
skocznoœæ 
przy poko-
nywaniu 
rozlewisk 
oraz refleks 
i gibkoœæ 
podczas 
unikania 
spadaj¹cego 
z dachów 
i gzymsów 
œniegu oraz 
lodu.

W tym samym cza-
sie przedstawiciele 
firm ubezpiecze-
niowych uwijali siê 
spisuj¹c protoko³y 
i fotografuj¹c znisz-
czenia spowodowa-
ne nag³ym i niespo-

dziewanym koñcem zimy.

I by³oby bardzo œmiesznie, 
bo w koñcu do nie takich 
rzeczy zd¹¿yliœmy siê 
przyzwyczaiæ, gdyby nie 
by³o trochê strasznie. Oto 
gdzieœ na stoj¹cy ko³o 
budynku wózek spad³a 
bry³a zlodowacia³ego 
œniegu, o ma³y w³os nie 
doprowadzaj¹c do trage-
dii, gdzie indziej – tym ra-
zem ju¿ w Gliwicach – lód 
oberwa³ linie elektryczne a 
urwane kable wisia³y sobie 
ot tak – jak gdyby nigdy nic 
– nad chodnikiem w cen-
trum  miasta. Widzia³em 
równie¿ jad¹cy samochód 

z wgniecion¹  przez kawa³ 
lodu do œrodka przedni¹ 
szyb¹. 
Administratorzy wielu bu-
dynków, pomni skutków 
katowickiej tragedii sprzed 
trzech lat, odœnie¿ali da-
chy, bior¹c jednak pod 
uwagê czêstotliwoœæ sa-
moistnych „lawin” osuwa- 
j¹cych siê na przechod-
niów, mo¿na siê spytaæ 
jak wygl¹da³yby nasze uli-
ce, gdyby takiego bodŸca 
jak zawalona hala kato-
wickich targów nie by³o?

Mo¿na powiedzieæ, zno-
wu to samo. Czego nie 
odœnie¿ono, sp³ynê³o z 
odwil¿¹. W koñcu to prze-
cie¿ kwestia czasu, dzi-
siaj czy za tydzieñ, musi 
znikn¹æ -  „takie jest od-
wieczne prawo przyrody”. 

-Tylko dlaczego, w pierw-
szej dekadzie XXI wie-
ku, w kraju nale¿¹cym 
do Unii Europejskiej 
mieszkañcy niema³ego 
w koñcu miasta chodz¹c 
po ulicach s¹ zmuszani 
do zachowania czujnoœci 
na takim poziomie, jaki 
cechowa³ podró¿ników 
eksploruj¹cych dorzecze 
Amazonki?

Kolejnym atrakcyjnym 
wydarzeniem bêdzie 
,,Muzyczne Lato”, czyli 
cykl imprez organizowa-
nych w ka¿d¹ sobotê 
lipca i sierpnia. G³ówne 
obchody jubileuszu 
odbêd¹ siê jednak zim¹, 
wtedy przypada bowiem 
dok³adna rocznica powstania 
obiektu.
 
Dyrektor DMiT nie chce na ra-
zie zdradzaæ szczegó³ów, wia-
domo jednak, ¿e w planach 
s¹ dwie du¿e imprezy. Jedna o 
charakterze powa¿nym, w stylu 
eleganckiej gali wieczorowej, 
druga bêdzie ju¿ l¿ejsza. 

Du¿ym wydarzeniem muzycz-
nym tego roku jest wystêp An-
gie Stone, jednej z najwiêkszych 

Wygodniej 
i bezpieczniej.
Obecny rok jest wa¿ny 
dla Domu Muzyki i Tañca 
nie tylko ze wzglêdu 
na przypadaj¹cy jubile-
usz, ale tak¿e dlatego, 

¿e uda³o siê zakoñczyæ wiele 
wa¿nych i skomplikowanych 
prac remontowych, zwi¹zanych 
przede wszystkim z podnie-
sieniem bezpieczeñstwa i 
komfortu widzów. W budynku 
zainstalowano nowoczesne 
systemy przeciwpo¿arowe, 
ocieplono œciany i odnowio-
no elewacjê. Powsta³ ca³kiem 
nowy system ogrzewania, a 
w pe³ni klimatyzowana sala 
uniezale¿nia realizacjê im-
prez od aury na zewn¹trz. To 

Dom Muzyki i Tanca 
- pół wieku kultury

Projekt Domu Muzyki i Tañca wykonali jedni z czo³owych polskich architektów – Zygmunt Majer-
ski i Julian Duchowicz. Uroczyste otwarcie DMiT, zwanego jeszcze wtedy Hal¹ Ludow¹, odby³o 
siê 4 grudnia 1959 roku, w górnicze œwiêto. Pamiêtn¹ akademiê barbórkow¹ uœwietni³ wtedy 
Pañstwowy Zespó³ Pieœni i Tañca ,,Œl¹sk”. 
Od tej pory obiekt sta³ siê mekk¹ artystów oraz miejscem wizyt wa¿nych osobistoœci zarówno 
z kraju jak i zagranicy. Przez pó³ wieku zabrzañsk¹ scenê odwiedzi³y takie wa¿ne postaci jak 
prezydent Charles de Gaulle, d³ugoletni w³odarz Kremla Nikita Chruszczow czy Jurij Gagarin. 
Wyst¹pili tu m.in. Artur Rubinstein, Jose Carreras, Pat Metheny, Buena Vista Social Club, 
Electric Light Orchestra, Gaelforce Dance.

- Jako dyrektor DMiT dumny 
jestem z tego, ¿e nie tylko my 
zabiegamy o to, by gwiazdy 
wystêpowa³y na naszej scenie, 
ale wielu z artystów, którzy 
planuj¹ trasê koncertow¹ w 
Polsce, wpisuj¹ w nie równie¿ 
nasz¹ scenê. Przyk³adem jest 
Pat Metheny, który otwarcie 
przyzna³, ¿e najlepsze kon-
certy w Polsce, da³ w³aœnie 
u nas. Podobnie by³o z Angie 
Stone, która sama wyrazi³a 
chêæ wyst¹pienia w DMiT. Jaki 
jest wiêc przepis na sukces? 
- Wyj¹tkowy klimat, jaki towa-
rzyszy temu miejscu tworzy na-
sza widownia, ludzie którzy s¹ 
¿ywio³owi i serdeczni. Artyœci 
to wyczuwaj¹ i dlatego chêtnie 
nas odwiedzaj¹.  

gwiazd wspó³czesnej muzyki 
soul i R&B. Artystka wyst¹pi 
w zabrzañskim Domu Muzyki i 
Tañca 23 kwietnia.

jednak nie koniec remontów. 
Jednym z wa¿niejszych planów 
na przysz³oœæ jest przystosowa-
nie obiektu dla potrzeb osób 
niepe³nosprawnych – powsta-
nie specjalny podjazd, pojawi¹ 
siê tak¿e urz¹dzenia dŸwigowe, 
które u³atwi¹ poruszanie siê po 
obiekcie osobom na wózkach.
 

Artyœci lubi¹ tu 
wystêpowaæ.

Dom Muzyki i Tañca to miej-
sce nie tylko ukochane przez 
mieszkañców Zabrza i regionu, 
ale tak¿e darzone sympati¹ 
przez œwiatowej s³awy arty-
stów, którzy po prostu lubi¹ tu 
wystêpowaæ. 

dla malarstwa czy rysunków 
i s³u¿y³y licznym wystawom. 
Chcemy do tego wróciæ – 
podkreœla Wies³aw Œmietana. 

50 lat mineło W pewnych okresach przy 
budowie DMiT pracowa³o 
jednoczeœnie oko³o 2 
tysiêcy osób. 

Sala Domu Muzyki i Tañca 
jest jedn¹ z najwiêkszych 
sal estradowych w Polsce. 
Jednorazowo mieœci ona 
2008 widzów. 

W okresie PRL-u zabrzañsk¹ 
salê odwiedzili wszyscy 
dzia³acze partyjni, a ich 
przyjazd by³ zawsze dla pra-
cowników i obs³ugi DMiT 
bardzo stresuj¹cy. 
A bywa³o ró¿nie... Podczas 
akademii z okazji Dnia 
Górnika, w trakcie prze-
mówienia I Sekretarza KC 
PZPR W³adys³awa Gomu³ki 
z powodu przeci¹¿enia li-
nii zgas³o œwiat³o w ca³ym 
obiekcie.

Natomiast podczas akade-
mii z okazji Dnia Hutnika 
„znikn¹³” ówczesny pre-
mier Józef Cyrankiewicz. 
Szuka³y go bez powodzenia 
ca³e zastêpy ochroniarzy. 
Po 40 minutach premier 
sam wróci³, a jego kryjów-
ka pozosta³a tajemnic¹ po 
dziœ dzieñ.

Ciekawostki


