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Ze sceny popłyną  słowa bardów, mistrzów słowa:
• Leonarda Cohena
• Jaromíra Nohavicy
• Bułata Okudżawy
• Włodzimierza Wysockiego
• Horsta Bienka

Wystąpią:
• Paweł Orkisz z Zespołem - pieśniarz,  
 mistrz nastroju
• młodzież z rokitnickiej „Czwórki”, kończyckiego  
 „Plastyka” i „Zdziesiątkowani” z Mikulczyc

Całość zdarzeń skomentuje Piotr Michna

Współorganizator:

Urząd Miejski  
w Zabrzu
Wydział Oświaty

Partnerzy:



„Tak, ten język trzeba śpiewać…” 
(Valeska Piontek z powieści Horsta Bienka)

Tym razem ze sceny popłyną do nas słowa bardów, pieśnia-
rzy, którzy „znaleźli” w  swej twórczości trochę miejsca dla 
naszego kraju – a byli to, są to – ludzie innych języków, żyjący 
w innych krajach. 
W tym roku „Moda na polski” zaprasza na spotkanie w języku 
oryginału… – język polski będzie dla nas językiem tłumaczenia. 
Usłyszymy recytowane i śpiewane teksty Leonarda Cohena, 
Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego, Jaromíra No-
havicy  oraz Horsta Bienka.
Dowiemy się, co o  Polsce, polszczyźnie mówili Inni – twórcy, 
których językiem ojczystym nie był język polski. W stulecie od-
zyskania Niepodległości chcemy w prezencie posłuchać mowy 
Gości, tego, co mają do powiedzenia, a  może do powierzenia, 
czyli przekazania nam – Inni – Sąsiedzi. Kiedyś – podobno – Po-
lacy nie mieli większych problemów ze znajomością różnych 
języków – trudno, żeby było inaczej, jeśli żyło się w wielonaro-
dowej Rzeczypospolitej. Chcemy nawiązać do tych czasów, dla-
tego większość prezentowanych tekstów usłyszymy w języku 
oryginału – na polski będziemy zaś tłumaczyć. 
Czcionka, której użyliśmy w  tegorocznych materiałach 
jest również prezentem na setne urodziny Rzeczypospo-
litej – taki krój liter modny był w  dwudziestoleciu między-
wojennym, czyli wtedy, kiedy powstawała II RP. Niech więc 
ta wytworna i  nowoczesna, sprzed prawie stu lat, czcionka 
zaprasza i informuje.

Wszystko to zobaczymy i usłyszymy dzięki zapałowi  
młodzieży pobierającej nauki w rokitnickiej „Czwórce”,  
kończyckim „Plastyku” i mikulczyckiej „Dziesiątce”.

To, co zaprezentuje młodzież, podsumuje i zwieńczy  
Paweł Orkisz, który wraz Zespołem potrafi słowem  
i dźwiękiem czarować i stwarzać atmosferę spotkań  
Okudżawy, Wysockiego, Cohena… 
Bard sprawi, że przeniesiemy się tam, gdzie chadzają  
mistrzowie: Leonard, Bułat, Wołodia, Jaromir – wszyscy. 

Dobre istoty z ekipy „Mody…” zadbają o magię  
tego przedpołudnia. 
Całość zdarzeń skomentuje Piotr Michna.
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na dziewiątą edycję przedsięwzięcia  

pod nazwą

Moda na polski
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