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miasto, przestrzeń, ludzie, czyli jak Katowice miastem zostały.

150-letnia historia katowic

Najpierw, w końcu XIV wie-
ku, powstała na północ od Rawy, 
przy drodze do Michałkowic, 
a współcześnie pomiędzy ryn-

kiem i Rondem Sztuki, Kuźnica. Potocznie 
nazywano ją kuźnicą bogucką. Przez wieki 
zmieniała właścicieli (Gosławscy, Kamińscy, 
Promnitzowie, Schwellengrebelowie, Mlecz-
kowie, Weddingowie). Jeden z nich, Andrzej, 
zwany oczywiście Bogucki, po drugiej stro-
nie rzeki Roździanki (Rawy) około 1590 roku 
osadził kilkanaście chłopskich rodzin. Wła-
śnie to osiedle dało początek Katowicom. 
Pierwsi katowiczanie nosili swojsko brzmią-
ce nazwiska: Martinek, Krawiec, Gajda, Alek-
sander, Botok i Poliwka.

Z czasem wzrosła liczba osiadłych tu ro-
dzin. Nowe gospodarstwa powstały w wyniku  
przejęcia pod uprawę karczowanego lasu i nie-
użytków. W początkach XIX wieku, w wyniku 
uwłaszczania i reform państwa pruskiego, kato-
wiccy chłopi stali się właścicielami części upra-
wianej ziemi. Na czele gminy stał sołtys. W tym 
czasie po drugiej stronie Rawy kolejnym wła-
ścicielem kuźnicy, a raczej już huty, został Franz 
Winkler. Ten bogaty przemysłowiec postanowił 
tu usytuować zarząd swojego rozwijającego się 

majątku. Używając swoich wpływów, doprowa-
dził do wioski kolej żelazną. Te wydarzenia sta-
ły się początkiem zmian.

Przedzielone Rawą istniały obok siebie dwa 
światy: po południowej stronie spokojny, wiej-
ski, w którym prym wiodła od lat 30. XIX wie-
ku rodzina Skibów. Czterech jej przedstawicie-
li było sołtysami. Z drugiej strony Rawy roz-
wijał się przemysł i przybywali tu liczni osad-
nicy. Po kilku latach było ich więcej niż chło-
pów. Różnice stawały się coraz większe. Decy-
zje w sprawie rozwoju gminy leżały w kompe-
tencji przysięgłych i sołtysa. „Goście” mówią-
cy po niemiecku, często znacznie zamożniej-
si od rodzin takich jak Skiba, nie mieli wpływu 
na decyzje, gdyż prawo nie pozwalało im gło-
sować, ale kazano im za to płacić podatek. Tak 
było do 14 kwietnia 1856 roku. Odtąd głoso-
wać mogli także ci, którzy nie posiadali ziemi, 
ale mieli określony dochód. W przełomowym 
1856 roku władzę w gminie Katowice legalnie 
przejęli nowi mieszkańcy. Wtedy też zaczęła się 
kariera młodego lekarza Richarda Holtzego. 
Przedstawiciele katowickich rolników pozosta-
li w radzie, nie mieli już jednak takiej siły jak 
dawniej. Przez następne 10 lat faktyczną wła-
dzę w gminie sprawowali: sołtys – Luis Troll, 

lekarz, radny i społecznik – R. Holtze oraz za-
rządca majątku Franza Winklera – Friedrich 
Grundmann. 

Nowa władza zaczęła niebawem wpływać 
na wygląd centrum, wytyczono nowe ulice 
i place. Nie obyło się bez ostrych dyskusji. 

Wsparciem dla środowiska dążącego do 
zmian była wizyta latem 1857 roku następ-
cy tronu, 26-letniego księcia Fryderyka Ho-
henzollerna. W 1869 roku Katowice zaszczycił 
swoją obecnością sam król Prus – Wilhelm I.

Wsparcie to jednak nie wystarczyło i dopie-
ro porozumienie z chłopami z Brynowa, którzy 
za cenę odłączenia się od Katowic skłonni byli 
popierać postulaty radnych dążących do zmian. 
Na początku lat 60. XIX wieku rozpoczęły się 
prace zmierzające do przyjęcia ordynacji miej-
skiej. Najpierw 6 kwietnia 1861 roku odłączono 
od Katowic Brynów i Hałdę Katowicką.

W dniu 26 kwietnia 1864 roku sprawa 
nadania praw miejskich była przygotowana na 
sesji Rady Gminy. Obecny był na niej przedsta-
wiciel rejencji opolskiej i oraz starosta bytomski 
Hugo Solger. Wniosek przeszedł większością 65 
głosów wobec 28 przeciwnych, a pismo do kró-
la zostało wystosowane 18 lutego 1865 roku. 

Miasto

Budżet Obywatelski
Od 18 do 21 września będzie można zagło-
sować na projekty zgłoszone do drugiej edy-
cji Budżetu Obywatelskiego. Podobnie jak 
w roku ubiegłym głosowanie będzie poprze-
dzone dzielnicowymi prezentacjami projek-
tów, podczas których wnioskodawcy przedsta-
wią swoje pomysły. Z zadaniami ogólnomiej-
skimi będzie można zapoznać się 12 września 
podczas Pikniku z Budżetem Obywatelskim.

WięCej – s. 2

Strefa Tempo 30
17 sierpnia została wprowadzona strefa Tem-
po 30, czyli strefa uspokojonego ruchu w cen-
trum miasta, którego założeniem jest przede 
wszystkim poprawa komfortu życia miesz-
kańców i stworzenie miasta przyjaznego dla 
ludzi.

WięCej – s. 9

Nowi ambasadorzy 
kongresów
Międzynarodowe Centrum Kongresowe bę-
dzie gościć we wrześniu Galę Ambasado-
rów Kongresów Polskich. Zostaną wówczas 
wręczone honorowe dyplomy naukowcom 
i przedstawicielom stowarzyszeń profesjonal-
nych, dzięki którym zrealizowano w naszym 
kraju imprezy międzynarodowe o szczegól-
nym znaczeniu. 

WięCej – s. 7

11 września minie dokładnie 150 
lat od przyznania Katowicom praw 
miejskich. O historii, o tym, jak 
zmieniało się miasto, opowiadają 
prezydent Marcin Krupa (s. 3) 
i dyrektor Muzeum Historii Katowic 
Jacek Siebel (s. 1). Zapraszamy 
też mieszkańców i gości do udziału 
w licznych koncertach, którymi 
uczcimy tę datę (s.4, 5).

Świętujemy 
urodziny Katowic
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Wielki Książę Architektury
Odchodzą Wielcy... W ostatnim dniu 
lipca zmarł Henryk Buszko, wybitny 
polski architekt, od blisko 70 lat zwią-
zany z Katowicami. Miał udział w projekto-
waniu budynków i kompleksów tak charaktery-
stycznych dla miasta jak gmach Okręgowej Rady 
Związków Zawodowych (1954), osiedle Tysiąc-
lecia (1979), „gwiazdy” (1979) czy  „kukurydze” 
(1991)... Wykładał na Politechnice Śląskiej, pre-
zesował Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia 
Architektów Polskich, z pasją oddawał się także 
innym swoim zajęciom, czyli już stricte urbani-
styce. Lwowianin. Rocznik  1924! Uczeń legen-
dy historyzmu i modernizmu (którego stał się 
współtwórcą) Adolfa Szyszko-Bohusza.

W jednym z ostatnich wywiadów podkreślił, 
że architektura jest tą dziedziną aktywności in-
telektualnej, która powstaje w określonym miej-
scu i czasie: „To nie jest kwestia mody. To etap 
historyczny daje możliwości użycia określonych 
środków do osiągnięcia celu”. Z pozoru oczywi-
ste stwierdzenie kryło w sobie zarówno sugestię 
zachowania obiektywizmu w ocenach tzw. eta-
pów minionych, jak i wyrażoną gdzie indziej już 
wprost mocną dezaprobatę wobec zaśmiecania 
przestrzeni publicznej polskich miast („w efek-
cie Polska jest zasypana całkowicie bezsensow-
nie umieszczonymi obiektami”) . 

Jako przedstawiciel najstarszego pokole-
nia niejednokrotnie spoglądał (co zrozumiałe) 

W tegorocznej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego miesz-
kańcy Katowic zadecydu-
ją o rozdysponowaniu kwo-

ty 20 mln zł. To dwa razy więcej środków 
niż w roku ubiegłym. Wyboru można bę-
dzie dokonać spośród zgłoszonych zadań, 
które przeszły pozytywnie proces weryfika-
cji. Przed głosowaniem podpowiadamy, jak 
dowiedzieć się więcej o projektach i prawi-
dłowo oddać głos. 

Zagłosuj i zdecyduj, na co miasto wyda 20 mln zł! 

z dystansem na to, co się dzieje i powstaje 
w naszej miejskiej przestrzeni ostatnich lat. 
Wiele zjawisk pochwalał, ba! potrafił nawet 
wyrazić entuzjazm. Inne budziły jego opór. 
Ale sposób, w jaki wyrażał swoje przeko-
nania, wielka kultura form i argumentacji, 
to wyższa szkoła stylu, jakże zmarniałego 
współcześnie...

Każde spotkanie z panem Henrykiem, 
a miałem zaszczyt nie tylko przed mikrofo-
nem zaliczyć ich wiele, było doświadczeniem, 
które się pamięta. I wspomina. Wysoka, zwa-
lista postać. Szlachetna fizjonomia. Coś w 
najlepszym tego słowa znaczeniu przedwo-
jennego w aurze i barwie osobowości.  

Mimo swojego wieku wciąż był przeni-
kliwym obserwatorem. Nie tylko świata archi-
tektury, ale – szerzej – kultury i sztuki. Świet-
nie, bez dogmatów potrafił  rozmawiać o lite-
raturze, malarstwie, o historii, również lokal-
nej, już stricte katowickiej. W końcu uczestni-
czył w niej od lat tuż powojennych... Rozważał, 
oceniał, analizował i dociekał. Osobiście żałuję, 
że nie zdążyliśmy zrealizować pomysłu nasze-
go radiowo-książkowego wywiadu rzeki, której 
źródła biją naturalnie we Lwowie, ale która wie-
dzie jednak do Katowic. 

W wieku 91 lat odszedł Wielki Książę Pol-
skiej i Śląskiej Architektury.  

 (Maciej SzczawińSki)

Jakie zadania zgłoszono?
Do 15 maja 2015 roku mieszkańcy mogli 

składać projekty zadań publicznych o charak-
terze lokalnym i ogólnomiejskim. W sumie do 
Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 335 wnio-
sków. Najwięcej spośród nich, bo aż 107, do-
tyczyło sportu, rekreacji i turystyki. W toku 
weryfikacji wyłoniono projekty, które zosta-
ną poddane głosowaniu. Ich pełna lista zosta-
ła opublikowana 26 sierpnia na stronie inter-
netowej: www.BO.Katowice.eu. Wykaz wraz 
z opisem zadań jest dostępny także w dzielnico-
wych punktach informacyjnych. O tym, które 
spośród nich zostaną zrealizowane, zadecydu-
ją głosy mieszkańców. Głosowanie poprzedzo-
ne będzie dzielnicowymi prezentacjami pro-
jektów, zaplanowanymi w terminie 2–15 wrze-
śnia. Wnioskodawcy zaprezentują tam swoje 
zadania lokalne, przedstawią główne założenia 
i korzyści wynikające z ich realizacji. Spotkania 
będą doskonałą okazją, aby przed oddaniem 
głosu zapoznać się z projektami dla dzielnicy 
i wziąć udział w dyskusji. O zadaniach ogólno-
miejskich dowiemy się więcej 12 września na 
Pikniku z Budżetem Obywatelskim zorganizo-
wanym w parku Powstańców Śląskich podczas 
Festiwalu Organizacji Pozarządowych. W jego 
trakcie wnioskodawcy na specjalnie przygoto-
wanych stanowiskach będą zachęcać do głoso-
wania na swoje projekty. Wydarzenie odbędzie 
się w godzinach od 12.00 do 15.00. 

Jak zagłosować?
Nowa procedura Budżetu Obywatelskie-

go obejmuje szereg zmian, takich jak podział 

Od 18 do 21 września odbywać się będzie głosowanie na projekty zakwalifikowane do drugiej edycji Budże-
tu Obywatelskiego w Katowicach. Podobnie jak w roku ubiegłym będzie ono poprzedzone dzielnicowymi 
prezentacjami projektów, podczas których wnioskodawcy przedstawią swoje pomysły. Z zadaniami ogólno-
miejskimi można będzie zapoznać się 12 września na Pikniku z Budżetem Obywatelskim w parku Powstań-
ców Śląskich. Przyjdź, oceń, zagłosuj!

Harmonogram dzielnicowych prezen-
tacji projektów. Wszystkie spotkania 
rozpoczynają się o godz. 17.00. 

2.09.2015 
JP nr 9 os. Tysiąclecia: Młodzieżowy Dom 
Kultury, ul. Tysiąclecia 5
JP nr 17 Giszowiec: MDK „Szopienice-Giszo-
wiec”, pl. pod Lipami 1, 3-3a
JP nr 15 Szopienice–Burowiec: VI Liceum 
Ogólnokształcące, ul. Lwowska 2

3.09.2015 
JP nr 7 Załęże: Szkoła Podstawowa nr 20, 
ul. Zarębskiego 2
JP nr 8 os. Witosa: Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących nr 7, ul. Witosa 23
JP nr 4 os. Paderewskiego–Muchowiec: Szkoła 
Podstawowa nr 12, ul. Paderewskiego 46

7.09.2015 
JP nr 6 Ligota–Panewniki: Gimnazjum nr 23 
z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Medyków 27
JP nr 11 Wełnowiec–Józefowiec: Szkoła Podsta-
wowa nr 17, ul. Dekerta 1
JP nr 1 Śródmieście: Szkoła Podstawowa nr 10, 
ul. Stawowa 6 

8.09.2015 
JP nr 5 Brynów część wschodnia – os. 

Zgrzebnioka: Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Ku-
kułek 2a
JP nr 10 Dąb: MDK „Koszutka”, ul. Krzyżowa 1 
JP nr 14 Dąbrówka Mała: Zespół Szkół Bu-
dowlanych, ul. Techników 11

9.09.2015 
JP nr 2 Załęska Hałda–Brynów część zachodnia: 
MBP Filia 32, ul. Grzyśki 19a
JP nr 12 Koszutka: MDK „Koszutka”, ul. Gra-
żyńskiego 47
JP nr 22 Podlesie: MDK „Południe”, ul. Sołtysia 25

10.09.2015
JP nr 20 Zarzecze: MDK „Południe”, ul. P. Stellera 4
JP nr 13 Bogucice: MDK „Bogucice-Zawo-
dzie”, ul. Markiefki 44a
JP nr 16 Janów–Nikiszowiec: Centrum Zim-
bardo w Nikiszowcu, pl. Wyzwolenia 5

14.09.2015 
JP nr 3 Zawodzie: MDK „Bogucice-Zawodzie”, 
ul. Marcinkowskiego 13
JP nr 19 Piotrowice–Ochojec: Gimnazjum 
nr 20, ul. gen. J. Jankego 160

15.09.2015 
JP nr 18 Murcki: MDK „Południe”, ul. P. Koło-
dzieja 42

JP nr 21 Kostuchna: MDK „Południe”, 
ul.  Boya-Żeleńskiego 83

zadań na ogólnomiejskie i lokalne, możliwość 
zagłosowania na kilka projektów, wprowadze-
nie progów minimalnego poparcia. Chociaż 
głosowanie tym razem potrwa o jeden dzień 
krócej, wzrośnie liczba punktów do głosowa-
nia. Kolejnym udogodnieniem będzie możli-
wość zagłosowania na projekty ze swojej jed-
nostki pomocniczej, w dowolnie wybranym 

punkcie znajdującym się na terenie miasta. 
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, na 
projekty lokalne głosować mogą tylko osoby 
zameldowane w jednostce, której te zadania 
dotyczą. Natomiast na zadania ogólnomiej-
skie głos mogą oddać wszyscy mieszkańcy za-
meldowani w Katowicach. 
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Lojalność i wyobraźnia
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Maciej Szczawiński: Rozmawiamy w mo-
mencie podniosłym. 150. urodziny mia-
sta. Okrągła rocznica.

Prezydent Marcin Krupa: Takie ju-
bileuszowe konteksty zawsze skłaniają do 
mnóstwa refleksji. Do podsumowań i wy-
biegania myślą w przyszłość. Pojawia się 
też, zresztą zrozumiała, nuta podniosłości, 
łatwo więc wpaść w patos, czego osobiście 
staram się unikać. 150 lat Katowic, trzeba to 
sobie mocno uświadomić, to nie jest wiele 
w porównaniu z miastami o długiej tradycji 
i historii. Ale co narzuca się przede wszyst-
kim,  to potężna dynamika przemian i roz-
woju. Kiedyś myśleliśmy o takim haśle pro-
mującym: „Miasto nowych form”. Właśnie! 
Tutaj zjawiska nie narastały powoli jak ko-
lejne słoje drzewa, ale pojawiały się w wy-
niku swoistej „eksplozji”. Czyli powtarzają-
cy się cyklicznie proces gwałtownych przy-
spieszeń, burzliwego kreowania nowych ja-
kości. Od tej niewielkiej, wiejskiej i co tu 
kryć – peryferyjnej osady, przez wtargnię-
cie „pancernego” kapitalizmu w XIX wieku, 
po rozprzestrzenianie się nowoczesności od 
centrum na coraz dalsze dzielnice. No i te 
wszystkie historyczne burze…   

Polskie międzywojenne dwudziestolecie…
...z jakże licznymi konsekwencjami w du-
chowej i materialnej przestrzeni. Ale też 
czas po 1945 roku „detonował” historią 
o wielu aspektach i wymiarach. No więc  
jest to coś naprawdę ciekawego i wyjątko-
wego. Także w wymiarze całego kraju.

Dla pana, także ze względów pokolenio-
wych, czas najsilniej odczuwany to okres 
po 1989 roku. Kiedy ten potężny węglo-
wy filar, na którym dosłownie i w przeno-
śni miasto od początku się opierało, za-
czyna się chwiać. 
To był rzeczywiście ostry zakręt. Wielkie za-
grożenie i jeszcze większe wyzwanie. Trzeba 
sobie zdać sprawę, że Katowice musiały się 
niejako na nowo zdefiniować i to w krańco-
wo trudnych warunkach. 

Jak, pana zdaniem, zdaliśmy ten 
egzamin? 

Najlepszą odpowiedzią i czymś w ro-
dzaju metafory tego całego procesu jest 
chyba fenomen kopalni „Katowice”. Samo 
centrum! Dziś już się tu nie fedruje, ale za-
chowano pamięć i na niej oparto wspania-
łą symbolikę. Powstała więc  Strefa Kultury 
z wyraźnym odwołaniem do tego, co było 
kręgosłupem miasta. Muzeum Śląskie to 
pod wieloma względami zupełnie nowa ja-
kość, ale jakość  wpisana, również material-
nie, w nasz kopalniany etos. Ultranowocze-
sne obiekty. Konkretne historyczne budyn-
ki. Wieża wyciągowa. Schodzimy pod zie-
mię, żeby „dogłębnie” doświadczyć kon-
taktu z historią i dziełami sztuki. A obok? 
Nowa siedziba NOSPR-u, naprawdę prze-
bojowa pod względem architektonicznym 
bryła Międzynarodowego Centrum Kon-
gresowego, no i nie mniej istotne dla miesz-
kańców nowe tereny przestrzeni publicznej 
(notabene ich obszar będzie się jeszcze po-
większał). Tutaj można spacerować, pojeź-
dzić na rowerze, spotkać się ze znajomymi, 
czyli zwyczajnie i po prostu wypocząć. Za-
trzymać w biegu. Przyjrzeć miastu.

To wszystko wymagało i wymaga kolosal-
nych nakładów. 

Jak pan wie, nie szczędziliśmy jako mia-
sto środków finansowych, bo było dla nas 
oczywiste, że moment jest, proszę wyba-
czyć patos, historyczny. Takie poręczne, 
często używane i nadużywane słowo: „rewi-
talizacja”... Łatwo się mówi. Ale skala wy-
zwań jest za każdym razem niewyobrażal-
na. A my operowaliśmy przecież na zdegra-
dowanym i pod każdym względem wyeks-
ploatowanym terenie.  Ale był też inny, nie 
mniej istotny wymiar tych działań, bo szło 
o ożywienie, odrodzenie, a w sferze marzeń 
może nawet o… renesans Katowic! Sama 
sfera materialna w tak przełomowych mo-
mentach nie wystarcza. Trzeba jej dodać ja-
kichś skrzydeł, czyli wyobraźni, wizji. Cel 
był i jest nadal określony: nowa jakość. Ale 
w połączeniu z tradycją. 

Cieszę się, że udało nam się ze Strefą Kul-
tury i szeregiem innych, może mniej spekta-
kularnych, ale ważnych przedsięwzięć, zdą-
żyć na czas jubileuszu 150-lecia Katowic.

Kultura i sztuka jako „maszt” czy „okręt 
flagowy” Katowic? Przecież to jeszcze 
stosunkowo niedawno po prostu nie mie-
ściło się w głowie! Przyzna pan, że po-
śród wszelkich skojarzeń łączących się 
z naszym miastem, te zjawiska raczej nie 
należały do najpierwszych…

Przede wszystkim chciałbym powiedzieć 
i mocno podkreślić:  Katowice nigdy nie 
były miejscem „antykulturalnym”. Patrząc 
głębiej, to zresztą w ogóle nie jest możliwe, 
bo każda społeczna przestrzeń posiada swo-
ją opowieść, obyczaj, dziedzictwo itd. Tutaj 
nigdy nie było też „kulturalnej pustyni”, bez 
względu na to, jak krytycznie (i słusznie) 
oceniamy PRL-owskie strategie… Katowice 

każdemu, kto dysponuje przynajmniej mi-
nimum obiektywizmu i nie jest ignorantem, 
muszą się kojarzyć z wartościową oryginal-
ną architekturą, z twórczością świetnych ar-
tystów, z rewelacyjną muzyką, z ambitnym 
uniwersytetem i… z zielenią.  Tak.  45% po-
wierzchni całego miasta to zieleń. Oczywi-
ście wszystkie te zjawiska, o których mówię, 
nie powstały teraz. To był historyczny pro-
ces nawarstwiania i budowania w różnych 
warunkach. W różnych  realiach i rzecz ja-
sna w kontekście różnych możliwości.

Osobiście lubię odczytywać istotę i cha-
rakter Katowic z symbolicznego znaku, ja-
kim jest nasze logo. A nasze logo to jest 
po prostu serduszko. W jednej swojej czę-
ści, tej dolnej, ma czarną twardą podwali-
nę, utożsamianą z węglem. Musimy  pamię-
tać, że wyrośliśmy na tym węglu. To jest na-
sza „sól ziemi czarnej”. Fundament i baza. 
Ale na niej – znów wracam do logo – po-
jawiają się w górnej części kolorowe pro-
stokąty… Symbol różnorodności dokonań 
i panoramy tutejszego społeczeństwa, które 
przetasowało się mocno na przestrzeni lat.  
Mało tego, dzisiaj stajemy się miejscem co-
raz bardziej atrakcyjnym dla innych dziel-
nic, innych miast. Ludzie chcą tutaj praco-
wać i zwyczajnie realizować swoje pomysły 
na życie. Myślę, że dobrze się stało, że nie 
przespaliśmy pewnych etapów tzw. mody 
biznesowej. Tutejsza tradycja, ta najbardziej 
rdzenna i bardzo zresztą piękna, to pokole-
niowa praca w ciężkim przemyśle. Dzisiaj?  
Niekoniecznie. I nie wyłącznie. Bo tworzy-
my właśnie nowe jakości i nowe możliwo-
ści. Zwłaszcza dla ludzi młodych. 

Outsourcing?
Dobry przykład. Obaj myślimy za-

pewne w tej chwili o supermarce, jaką jest 
IBM. Tak, w Katowicach jest IBM! W Sta-
nach Zjednoczonych miasta biją się, żeby 
siedziba tej firmy powstała na ich terenie, 
bo działa jak magnes i daje szansę innym, 
mniejszym podmiotom. IBM to zresztą tyl-
ko przykład. Wymowny, spektakularny, ale 
jeden z wielu. W Katowicach zainwestowa-
ły także inne poważne i liczące się w świe-
cie firmy, w ten sposób powstało przecież 
kilkanaście tysięcy nowych miejsc pracy! 
Trzeba jasno raz jeszcze powiedzieć, że to 
jest oferta dedykowana przede wszystkim 
ludziom młodym, którzy studiują i potrafią 
skoncentrować się na wybranych tematach 
czy specjalizacjach.

Ale tak wyśrubowany poziom oczekiwań 
kompetencyjnych i – co tu dużo mówić – 
pokoleniowych (oferta dla młodych) wie-
lu katowiczan może skazywać na skok 
pod poprzeczką…

Ani przez chwilę nie zapominamy rów-
nież o innych przestrzeniach biznesu. Myślę 
tutaj o produkcji. Nie wszyscy muszą być su-
perwyedukowani. Tak zresztą nigdy nigdzie 
nie było i mniemam, że nie będzie. Każdy ma 
swoje własne cele życiowe, własne możliwo-
ści i uwarunkowania. Dlatego w Katowicach 

stawiamy teraz na powstawanie nowych jed-
nostek produkcyjnych, na nowoczesne, bez-
pieczne dla środowiska technologie. Wszyst-
ko po to, żeby dać konkretne miejsca pracy 
ludziom, którzy nie mają aż takich ambicji, 
by być wysoko wykształconym, znać biegle 
kilka języków itp. Natomiast satysfakcjonuje 
ich dobrze wynagradzana praca w sferze wy-
twórczości właśnie.

Panie prezydencie, proszę wybaczyć nie-
co emfatyczny ton, ale w trakcie tej roz-
mowy pomyślałem nagle, że jest pan 
chyba człowiekiem... szczęśliwym. W do-
brym momencie swojego życia znalazł 
się pan, decyzją większości mieszkań-
ców, za kierownicą potężnego i nowo-
czesnego wehikułu, jakim są dziś Kato-
wice. W ostatnich latach znowu nastąpił 
ten słynny katowicki „wybuch”, ignorują-
cy regułę i rutynę. To także erupcja szans 
i możliwości. A pan jest za sterem.

To wbrew pozorom nie przychodzi za-
raz po wyborach, to przychodzi stopnio-
wo… Dzisiaj już mogę powiedzieć, że je-
stem w pełni świadomym prezydentem 
miasta Katowice. I poza radością, że dana 
mi jest szansa, by odcisnąć tu piętno wła-
snych wyborów, własnego myślenia i ambi-
cji, nieustannie towarzyszy mi też refleksja 
o odpowiedzialności. Chodzi nie o pięknie 
brzmiące słowo czy żonglowanie frazesem, 
ale poważne zobowiązanie wobec miejsca. 
Jego historii i jego ludzi. Jako człowiek ce-
niący konkret rozumiem to jako szukanie 
i stwarzanie szans nie tylko „dla obywateli”, 
ale „z obywatelami”. Ich kreatywność jest 
prawdziwie imponująca i prezydent po pro-
stu musi ich włączać, zgodnie z regułami de-
mokracji, we współzarządzanie. Nie ukry-
wajmy też, że odpowiedzialność to rów-
nież decyzje trudne, kiedy człowiek bije się 
z myślami, waży emocje, argumenty, wyniki 
konsultacji, ale koniec końców wydaje dys-
pozycje sam. Oczywiście wynikają one czę-
sto z przyjętej strategii, więc doraźnie mogą 
być  mało popularne. Podejmuję je nieraz 
z ciężkim sercem, ale kryterium jest zawsze 
jedno: umotywowana konieczność.

Na początku naszej rozmowy wspomniał 
pan o licznych jubileuszowych kontek-
stach. Jednym z nich jest naturalnie da-
jąca się przewidzieć przyszłość, czy-
li również nasze, związane z nią, marze-
nia i życzenia.

Przede wszystkim życzę Katowicom, 
czyli wszystkim jego mieszkańcom, dalsze-
go wspaniałego rozwoju. Aby nadal stawały 
się przestrzenią przyjazną i przychylną dla 
życia. To naprawdę wspaniałe, zasługujące 
na szacunek i podziw miasto. Ciągle mło-
de, energiczne i ciągle trochę (we wspania-
ły sposób)… nieobliczalne. Potrafi się pod-
nosić i odradzać, rozbija stereotypy (rów-
nież na własny temat), ma charakter i – po-
wtarzam – przeogromne możliwości. Jego 
przyszłość zależy od wyobraźni i lojalności 
nas wszystkich.  

|wywiad| Z prezydentem Katowic MaRciNeM KRupą rozmawia maciej Szczawiński
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Koncerty w Strefie Kultury

Strefa Kultury, czyli plac między NOSPR 
a  Muzeum Śląskim, przez trzy dni będzie sce-
ną wielkich gwiazd. Wszystkich posłuchamy 
zupełnie za darmo. Na tych koncertach po pro-
stu trzeba być. W piątek 11 września w Strefie 
Kultury wystąpi brytyjska grupa Archive. Wie-
lu nazywa ich następcami Pink Floyd. To mu-
zyka w najlepszym wykonaniu. Ich przeboje, 
takie jak „Again” czy „Bullets”, przez miesią-
ce okupowały listy przebojów, także w Polsce. 
Katowicki koncert będzie ich pierwszym wy-
stępem na Śląsku. Szykują się na niego tysiące 
fanów z całej Polski. W końcu Archive otoczo-
ny jest w Polsce niemal kultem. Utwór „Again” 
wciąż jest w czołówce tzw. Topu Wszechcza-
sów, czyli listy najlepszych piosenek XX i  XXI 
wieku, ogłaszanej co roku na antenie Progra-
mu III Polskiego Radia. 

Bez biletów w Strefie Kultury posłuchamy 
też dzień później, w sobotę 12 września, gru-
py Morcheeba’s Skye&Ross. To nowa odsłona 
znanej od lat grupy Morcheeba, której twarzą 
i głosem jest piękna Sky Edwards. Trudno nie 
pamiętać teledysku, w którym śpiewa ich naj-
większy hit – „Rome wasn’t built in a day”. 

Trzeci dzień, czyli niedziela, będzie nale-
żała do muzyki folkowej w wyjątkowym połą-
czeniu z klasyką. Mistrzowie smyczków – mu-
zycy Orkiestry Kameralnej AUKSO pod batu-
tą Marka Mosia, połączą siły z mistrzami gó-
ralskich smyków z kapeli VOŁOSI. To wscho-
dzące gwiazdy sceny world music, zespół zało-
żony przez klasycznie wykształconych muzy-
ków z katowickiej Akademii Muzycznej i mu-
zyków góralskich.  

W piątek i sobotę zagraniczne gwiazdy 
poprzedzą świetne koncerty Polaków: Misi FF 
i Natalii Przybysz (piątek) i Łąki Łan (sobo-
ta). W sobotę przed Morcheeba’s Skye&Ross 
genialny koncert salsy w wykonaniu mistrzów 
z African Salsa Orchestra. 

Nie tylko w plenerze
Jak zawsze na Urodzinach Miasta Kocham Ka-
towice atrakcją są też koncerty w kościołach 
i salach koncertowych. W czwartek 10 wrze-
śnia dla dużych i małych fanów zagra i zaśpie-
wa Arka Noego (Pałac Młodzieży, godz. 18.00, 
bilety w cenie 10 zł i 20 zł). Koncert wykonaw-
ców takich przebojów jak „Święty uśmiech-
nięty” czy „Tato” to propozycja nie tylko dla 
małych słuchaczy, bo Arka Noego ma również 
liczne grono dorosłych fanów. Najlepszym 
przykładem jest ich entuzjastycznie przyję-
ty koncert na Przystanku Woodstock w 2011 
roku.

Zjawiskowa Pumeza
W tym samym miejscu, ale dzień później, 
wystąpi zjawiskowa Pumeza Matshikiza 

(11 września, godz. 19.00, Pałac Młodzieży, 
bilety w cenie 15 zł i 20 zł). Liryczny sopran 
południowoafrykańskiej śpiewaczki Pumezy 
Matshikizy określany jest jako „najwspanial-
szy głos operowy dzisiejszych czasów” („The 
Independent”). Artystka przewodzi nowemu 
nurtowi gwiazd operowych rodem z Republi-
ki Południowej Afryki. W Katowicach towa-
rzyszyć jej będzie Orkiestra Kameralna Mia-
sta Tychy AUKSO, jedna z najlepszych or-
kiestr kameralnych w Europie. Orkiestra wy-
stąpi pod batutą jej założyciela, Marka Mosia. 

W repertuarze m.in. arie z „Wesela Figara” 
Mozarta, „Turandota” i „Cyganerii” Puccinie-
go oraz kompozycje Gershwina. 

Powrót Paco
Po raz drugi z okazji urodzin Katowice od-
wiedzi hiszpański mistrz gitary flamenco 
Paco Peña. Tym razem z prezentem dla mia-
sta. Paco Peña skomponował utwór specjalnie 

Takie urodziny raz na 150 lat!
11 września minie dokładnie 150 lat od przyznania Katowicom praw miejskich. uczcimy ten dzień wyjątko-
wymi koncertami. Przede wszystkim występem brytyjskiej grupy archive w Strefie Kultury. a to dopiero po-
czątek urodzinowych atrakcji! 

Cała Polska świętuje 
z Katowicami

150-lecie Katowic to dobry powód, 
żeby do świętowania zaprosić wszystkich 
mieszkańców Polski. Dlatego specjal-
ny koncert śląskich i katowickich gwiazd 
30 sierpnia w Strefie Kultury będzie trans-
mitowany na cały kraj. wstęp wolny!

Na scenie wystąpią wyłącznie ar-
tyści związani z Katowicami i Śląskiem. 
Nie tylko ci, którzy tu się urodzili czy tu-
taj tworzą. wielu z nich to np. absolwen-
ci katowickiej akademii muzycznej, która 
wypuściła wiele gwiazd, nie tylko jazzu, 
ale i muzyki rozrywkowej.

Najbardziej „katowicki” jest bez 
dwóch zdań zespół Feel czy mistrz akor-
deonu marcin wyrostek. Organizatorzy 
koncertu – Telewizja Katowice i TVP 2 
nie zapomnieli też, że Katowice to koleb-
ka polskiego hip–hopu, i zaprosili rahi-
ma i Fokusa, czyli Pokahontaz. Katowi-
ce w nazwie, choć zaszyfrowane w tele-
fonicznym numerze kierunkowym, ma ze-
spół 032. Na scenie zobaczymy też go-
ści z bliskiej zagranicy – chłopców z my-
slovitz, czy nieco tylko dalszych miast – 
curly heads (Dawid Podsiadło pochodzi 
z Dąbrowy Górniczej). Shakin’ Dudi, czy-
li irek Dudek, mieszka wprawdzie w Ja-
worzu pod Bielskiem-Białą, ale przecież 
to dzięki niemu cały świat wie, gdzie pły-
nie rawa za sprawą jego rawa Blues 
Festival. 

wspomnianych już absolwentów 
akademii muzycznej będzie reprezen-
tować dama polskiej piosenki Krystyna 
Prońko.

Każda z gwiazd koncertu wykona 
swoje największe przeboje. imprezę po-
prowadzą Grażyna Torbicka i Krzysztof 
respondek, a w przerwach zabawiać nas 
będzie Kabaret młodych Panów. 

Początek koncertu w niedzielę 
30 sierpnia o godz. 20.00. Transmisję 
można obejrzeć na antenie TVP2.  

(Łuka)

uwaga! Dla słuchaczy koncertu Ka-
towice przygotowały prezent – urodzino-
wą koszulkę. można ją włożyć na koncert 
i pokazać całemu krajowi, jak bawią się 
Katowice. Koszulki są dostępne w cen-
trum informacji Turystycznej na katowic-
kim rynku.

|transmisja w tvp2| 

archive

Ciąg dalszy na – s. 5

F
O

T.
 m

a
T.

P
r

O
m

O
c

y
JN

y



5www.katowice.eu KuLTura

|Świętujemy!|

Koncert Arki Noego 
10 września, godz. 18.00
Sala Teatralna Pałacu młodzieży

Bilety: 10 zł i 20 zł

Misia FF, Natalia Przybysz, Archive
11 września, od godz. 17.00 
Strefa Kultury

Wstęp wolny

Pumeza Matshikiza i Orkiestra Ka-
meralna AUKSO
11 września, godz. 19.00
Sala Teatralna Pałacu młodzieży

Bilety: od 15 do 20 zł

Łąki Łan, African Salsa Orchestra, 
Morcheeba
12 września, od godz. 17.00
Strefa Kultury

Wstęp wolny

Peđa & Flamenco Company oraz 
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice 
Camerata Silesia
12 września, godz. 19.30
Sala NOSPr

Bilety: od 15 do 30 zł

Koncert The Face of God
13 września, godz. 20.00
Kościół ewangelicki

Bilety: 5 zł i 10 zł

Wydarzenia towarzyszące
Narodowe Czytanie 

5 września
wspólne czytanie „Lalki” Bolesława Pru-
sa w parku Kościuszki, z udziałem akto-
rów i pisarzy.

Blues Bana 
5 września

Przejazd przez Katowice zabytkowego 
tramwaju, na którego pokładzie odbywać 
się będą koncerty muzyki bluesowej. 

Olimpijskie Pożegnanie Lata 
9 września
Sportowe zmagania odbywające się 
w międzynarodowym centrum Kongre-
sowym oraz w jego otoczeniu.

Wystawa „Z dziejów Katowic” 
10 września
Nowa stała ekspozycja w muzeum hi-
storii Katowic poświęcona przeszłości 
miasta.

|prOgram urOdzin miasta kOcham katOwice| 

na 150-lecie! Usłyszymy go 12 września w sali 
NOSPR (godz. 19.30, ostatnie bilety w cenie 
od 15 zł do 30 zł dostępne przed koncertem) 
wraz z Zespołem Śpiewaków Miasta Katowice 
Camerata Silesia. To będzie też święto zespołu 
prowadzonego przez Annę Szostak, bo Came-
rata obchodzi w tym roku 25-lecie.

Podróż na wyspę

Kto pamięta zeszłoroczny koncert śpiewaków 
z Korsyki, czyli Barabra Furtuna, koniecznie 
powinien wybrać się także 13 września do ko-
ścioła ewangelickiego. Usłyszymy tam trady-
cyjne pieśni religijne w wykonaniu śpiewa-
ków z innej śródziemnomorskiej wyspy – Sar-
dynii. Projekt The Face of God to połączenie 

sardyńskiego folkloru i muzyki klasycznej, 
bo wokalistom towarzyszyć będą organy i for-
tepian (godz. 20.00, bilety w cenie 5 zł i 10 zł). 
Tytuł zaczerpnięto z jednego z filmów Werne-
ra Herzoga, do którego zespół skomponował 
muzykę.  

(Łuka)

Ciąg dalszy ze – s. 4 Bilety na koncerty kameralne do kupienia w sie-
ci ticketpro.pl (w internecie i punktach sprzeda-
ży w salonach Empik i sklepach Mediamarkt) 
oraz na ticketportal.pl (m.in. punkt sprzedaży 
w Centrum Kultury Katowice). 
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Niejako symbolem czekającej Katowi-
ce przemiany było zawalenie się w tym roku 
karczmy – miejsca spotkań katowickich 
zagrodników. 

Siedem miesięcy później, 11 września 
1865 roku król Prus Wilhelm Hohenzolern  
podpisał dokument. Zrobił to na zamku Ba-
belsberg w Poczdamie. 

Nadanie niewielkiej osadzie na peryfe-
riach państwa, przy granicy z carską Rosją, 
praw miejskich było zgodne z polityką kró-
la. Wilhelm słynął m.in. z „niezachwianego 
przekonania o konieczności posiadania nie-
zwyciężonej armii”. Jak wiadomo, armia po-
trzebuje żelaza, a to właśnie dawał mu Gór-
ny Śląsk. 

Nadzór nad wykonaniem edyktu odno-
śnie do praw miejskich dla Katowic powierzo-
no ministrowi spraw wewnętrznych w rządzie 
Bismarcka – Friedrichowi Albrechtowi von 
Eulenburgowi.

W chwili powstania miasto liczyło nie-
spełna 6 tys. mieszkańców i zajmowało obszar 
nie większy niż 9 km2. 

Wielu chłopów nie zaakceptowało nowej 
rzeczywistości. Skiba ostentacyjnie prze-
niósł się na południową stronę miasta. W 
spokojne dotąd życie wdzierał się dymiący, 
trujący przemysł, a wraz z nim obcy ludzie, 
którzy inaczej mówili, ubierali się i modlili.

Rozpoczęły się przygotowania do wybo-
ru władz. Pierwsze wybory do Rady Miasta 
odbyły się 5 marca 1866 roku. W ordynacji 
wyborczej założono, że wybierani, jak i wy-
bierający muszą posiadać określone dochody. 
Radnych wybierano na sześć lat, ale co dwa 
lata wymieniano jedną trzecią składu. Pierw-
sza rada liczyła 18 członków, potem ich licz-
ba rosła i już w 1913 roku było ich 42. Obra-
dy rady Miasta rozpoczęły się 14 maja 1866 
roku. Pierwsze posiedzenia rady dotyczyły: 
powołania straży gminnej, zatrudnienia pi-
sarzy, ustalenia wynagrodzenia burmistrza, 
a  także przyznania zapomogi wdowie. 

Prezydent Rejencji opolskiej wprowa-
dził pierwszego burmistrza, Luisa Diebla na 
urząd 28 grudnia 1866 roku. Po trzech latach 
okazało się, że wybór nie był najszczęśliwszy. 
Burmistrz ukradł miejskie pieniądze i uciekł 
do Ameryki, gdzie go aresztowano. Na szczę-
ście udało się odzyskać większość pieniędzy.

Nowa rada oraz kolejni burmistrzowie 
wykonali ogromną pracę, powołali do życia 
liczne urzędy, a także wiele stowarzyszeń kul-
turalnych (niemieckich i żydowskich). Radni 
mieli też wsparcie od rodziny Wincklerów.

Działania te przyniosły efekt. Już osiem 
lat po nadaniu praw miejskich, w 1873 roku 
miasto stało się stolicą powiatu. Trwają-
cy kilka lat spór o przywództwo w gminie 
rozstrzygnięty został na korzyść przyjezd-
nych. Ludność rodzima straciła władzę po 
zmianie prawa w 1856 roku. Następne po-
kolenie katowickich chłopów w znacznej 
większości odnalazło się jednak w nowej 
rzeczywistości.

Problem z wyborem burmistrza ciągnął 
się w następnych dziesięcioleciach. Po Dieblu 
było aż dziewięciu burmistrzów tylko peł-
niących obowiązki lub komisarycznych. 

Miastu brakowało dobrego szefa-lidera któ-
rego miała Rada Miasta. Przez 25 lat był nim 
Richard Holtze. Tak naprawdę to on rządził 
miastem.

Sytuacja w magistracie ustabilizowała się 
po około 20 latach, a Katowice weszły w drugi 
etap swojego rozwoju. Były to czasy, kiedy po-
wstała tzw. Druga Rzesza Niemiecka. Pokona-
na Francja płaciła Berlinowi ogromne odszko-
dowanie wojenne. Część tych pieniędzy spo-
żytkowano na rozbudowę infrastruktury tak-
że na Śląsku. Gospodarka pędziła do przodu. 
Dobra koniunktura wpłynęła również na zmia-
ny w budownictwie. Miasto się rozwijało, przy-
bywało mieszkańców, polepszyła się jego infra-
struktura. Wreszcie wykształciło się mieszczań-
stwo. Józef Lompa nazywał ten okres „rozwo-
jem w stylu amerykańskim”.

W okresie międzywojennym, kiedy Ka-
towice stały się stolicą autonomicznego woje-
wództwa śląskiego, nastąpiło przekształcenie 
powiatowego miasta, leżącego tuż przy grani-
cy, na stolicę silnie zurbanizowanego regionu. 
Dla działalności rady był to bardzo trudny czas. 
Większość wybranych w 1919 roku radnych nie 
znała języka polskiego. Stanowisko burmistrza 
do 1922 roku było nieobsadzone. Ówczesne 
miasto zamieszkiwało 15 tys. osób. Jak w takich 
warunkach unieść stołeczność zarówno władzy 
świeckiej, jak i duchownej? W tym właśnie cza-
sie po raz pierwszy tak wyraźnie w prace ka-
towickiej rady wtrąciła się władza wojewódz-
ka. Ówczesny wojewoda rozwiązał radę miasta, 
zastępując ją radą komisaryczną, a sejm śląski 
uchwalił powiększenie obszaru miasta o oko-
liczne gminy. W wyniku tej inkorporacji zmie-
niła się struktura narodowościowa ludności, 
zwiększył się ogólny budżet, a liczba mieszkań-
ców się podwoiła. Miasto urosło.

Istniejąca przed 1924 rokiem Rada Miasta 
Katowice, Niemcy mieszkający w Katowicach, 
ale też mieszkańcy okolicznych gmin byli prze-
ciwko inkorporacji Bogucic, Załęża, Brynowa 
i Dębu. Jeden z kluczowych problemów mia-
sta pomógł więc rozwiązać de facto wojewoda. 
Jego działanie ówcześni opisywali jako wtrąca-
nie się w sprawy rady. Rada miała jednak wie-
le innych jeszcze problemów do rozwiązania. 
W wyborach przeprowadzonych w latach 1919 
i 1926 większość zdobyli niemieccy mieszkań-
cy Katowic (w 1919 roku Polacy po raz pierw-
szy zostali wybrani do rady). Tym samym do-
bre relacje polsko-niemieckie stały się drugim 
kluczowym problemem rady. Papierek lakmu-
sowy relacji polsko-niemieckich w Radzie Mia-
sta stanowiła dotacja na teatr i choć w okre-
sie międzywojennym była ona niewielka, wiel-
kość przyznanych środków finansowych na te-
atr polski i teatr niemiecki wpływała na układ 
wzajemnych relacji radnych. 

Wybraną w listopadzie 1926 roku Radę 
Miasta rozwiązała Śląska Rada Wojewódz-
ka już w 1927 roku, zastępując ją radą 
komisaryczną.

Pracując w permanentnym napięciu, za-
równo radni, jak i magistrat znakomicie za-
rządzali miastem. Miasto się rozwijało, inwe-
stowało. Można powiedzieć, że tak napraw-
dę w końcu lat 30. Katowice były stolicą woje-
wództwa śląskiego.

W okresie międzywojennym także poja-
wiły się dwa problemy istotniejsze od  wszyst-
kich innych. Pierwszy z nich to wielki kryzys, 
podczas którego politycy mocno z sobą zwa-
śnieni potrafili głosować razem. Dzięki tej 
zgodzie Katowice przetrwały kryzys w dobrej 
kondycji pomimo zmniejszenia wpływu do 
budżetu o połowę. 

Drugi wielki problem to opowiedzenie się 
pewnej części niemieckich mieszkańców Kato-
wic za ideologią nazistowską. Nazizmowi prze-
ciwstawili się radni i mieszkańcy miasta, w tym 
część Niemców. Politycy różnych partii pol-
skich przestali się kłócić i zgodnie przeciwsta-
wiali się nazizmowi. Zdarzały się kuriozalne sy-
tuacje, kiedy to z frakcji niemieckiej w Radzie 
Miasta ustępowali Żydzi wybrani przez Niem-
ców, czujący się Niemcami i głosujący w intere-
sie Niemców. Dobrym przykładem jest historia 
budowniczego Hugona Grünfelda, który funk-
cję radnego sprawował  41 lat. Zrezygnował po 
dojściu Hitlera do władzy w 1933 roku, podając 
fikcyjną przyczynę – wiek (69 lat). 

W czasie II wojny sytuacja była tyleż pro-
sta, co smutna. Władzę sprawowała miejsco-
wa NSDAP realizująca rozkazy z Berlina. Bur-
mistrz i rada miejska działały tylko w najbar-
dziej podstawowym zakresie.

Po wojnie i bardzo krótkim, dość burz-
liwym okresie przejściowym, kiedy na  

Ciąg dalszy ze – s. 1150-letnia historia Katowic

Pod hasłem „Świętujemy 150 lat” już 
po raz szósty katowicki magistrat 
wraz ze śląskim okręgiem Związ-
ku Polskich Artystów Fotografików 
ogłosił konkurs fotograficzny „Kato-
wice w Obiektywie 2015”. Nagroda-
mi są: udział w wystawie, publika-
cja na kartach kalendarza, profesjo-
nalne warsztaty fotograficzne, a tak-
że tablety multimedialne i czytnik do 
e-booków.

Również w tym roku zapraszamy foto-
amatorów do przyjrzenia się miastu przez wi-
zjer aparatu, tym razem w kontekście święto-
wania 150. rocznicy urodzin Katowic. Prace 
można przesyłać w terminie do 29 września 
pod adresem:

Urząd Miasta Katowice – Wydział Pro-
mocji, ul. Rynek 13, 40-003 Katowice (za-
pisane na płycie CD lub innym nośniku 
elektronicznym),

konkurs@katowice.eu,
fotografie można też złożyć osobiście 

w  Wydziale Promocji przy ul. Rynek 13, I pię-
tro, p. 117 (zapisane na płycie CD lub innym 
nośniku elektronicznym).

Każde zgłoszenie musi zawierać podpi-
sane własnoręcznie oświadczenie, które jest 
załącznikiem do regulaminu. Jego oryginał 
można przynieść wraz ze zdjęciami do Wy-
działu Promocji lub przesłać w formie skanu 
e-mailem bądź pocztą tradycyjną pod wskaza-
nym adresem. 

Podobnie jak w ubiegłym roku spośród 
zgłoszonych do konkursu fotografii komi-
sja, składająca się z przedstawicieli Związ-
ku Polskich Artystów Fotografików oraz Wy-
działu Promocji Urzędu Miasta, zakwalifikuje 
60 zdjęć, a następnie wybierze z nich 40, któ-
re jako wyróżnione pojawią się na grudniowej 
wystawie w należącej do Związku Galerii „Ka-
towice” i które zostaną opublikowane na stro-
nie www.katowice.eu. 12 wybranych zdjęć, 
jako nagroda główna, wejdzie w skład kalen-
darza miejskiego na 2016 rok. Jurorzy wskażą 
również trzy fotografie, których autorzy otrzy-
mają nagrody specjalne: tablety multimedial-
ne i czytnik do e-booków: za 1. miejsce – ta-
blet multimedialny o wartości nieprzekracza-
jącej 700 zł brutto, za 2. miejsce – tablet mul-
timedialny o  wartości nieprzekraczającej 600 
zł brutto, za 3. miejsce – czytnik do e-booków 
o  wartości nieprzekraczającej 500 zł brutto.

Podczas grudniowego wernisażu wręczo-
na zostanie także nagroda dodatkowa ZPAF. 
Autor wybranych zdjęć weźmie udział w pro-
fesjonalnych warsztatach fotograficznych pro-
wadzonych przez Związek. 

Lista zwycięzców konkursu zostanie zamiesz-
czona w grudniu na stronie www.katowice.eu 
oraz na łamach informatora miejskiego „Nasze 
Katowice”. Regulamin konkursu wraz z oświad-
czeniem jest dostępny na stronie www.katowice.
eu oraz w Centrum Informacji Turystycznej przy 
ul. Rynek 13.

 (red)

prezydenta Katowic wybrano Zenona Sobo-
tę – jednocześnie szefa okręgu AK Rzeszów 
i  agenta NKWD – okazało się, że w Polsce Lu-
dowej ważniejszy jest pierwszy sekretarz komi-
tetu wojewódzkiego niż komitetu miejskiego. 
Pomimo że Katowice były stolicą wojewódz-
twa śląsko-dąbrowskiego, a potem katowickie-
go, rola rady była mała. Z tamtego czasu, choć 
wydarzyło się bardzo wiele, pamiętamy tylko 
wybrane decyzje, które podjęły władze woje-
wódzkie i centralne: zmianę nazwy na Stali-
nogród, przebudowę śródmieścia – powsta-
nie nowoczesnych w tamtym czasie obiektów 
(Skarbek, Zenit, Superjednostka, Spodek), ale 
też wyburzenie Giszowca. 

Dla nowych władz miasta po wybo-
rach samorządowych z 1990 roku było jasne, 
że  w pierwszym rzędzie należy doprowadzić 
do przekształceń w świadomości katowiczan – 
do zrewidowania dotychczasowego postrzega-
nia Katowic jako miasta skażonego ekologicz-
nie i  stolicy regionu, który nie ma nic wię-
cej do zaoferowania Polsce i swoim mieszkań-
com poza węglem i stalą. W dalszej kolejności 
starano się doprowadzić do umocnienia wię-
zi z  „małą ojczyzną” i włączenia mieszkań-
ców w realizację wyznaczonych celów. Myślę, 
że  w znacznej mierze to się udało.

 (dr jacek Siebel, dyrektor MuzeuM HiStorii 
katowic)

Katowice w obiektywie 2015
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Międzynarodowe Centrum Kongreso-
we w Katowicach będzie we wrześniu 
gościć Galę Ambasadorów Kongre-
sów Polskich. Zostaną wówczas wrę-
czone honorowe dyplomy naukow-
com i przedstawicielom stowarzy-
szeń profesjonalnych, dzięki którym 
zrealizowano w naszym kraju imprezy 
międzynarodowe o szczególnym zna-
czeniu. Do tej pory tytuł Ambasado-
ra Kongresów Polskich otrzymało 198 
osób, z czego 20 odbierze dyplomy 
podczas gali w nowo otwartym Cen-
trum w Katowicach.

Międzynarodowe kongresy stanowią dla 
kraju szczególną atrakcję, stąd też miasta 

nierzadko ostro rywalizują, aby przyciągnąć 
do siebie wydarzenia, które dodają prestiżu, 
są okazją do promocji, a nierzadko także przy-
noszą znaczące wpływy. Konferencje i kongre-
sy przede wszystkim jednak są nie tylko waż-
nym elementem rozwoju danej specjalności, 
transferu wiedzy, pozyskiwania innowacji, ale 
mają też ogromne znaczenie dla gospodarki 
turystycznej, zapewniając zlecenia dla całego 
przemysłu spotkań w hotelarstwie, transpor-
cie i usługach biznesowych.

Dlatego też w kilkunastu krajach świata  
są realizowane programy ambasadorów kon-
gresów. W ich ramach osoby o wysokim statu-
sie zawodowym i mające kontakty zagranicz-
ne zapraszają kongresy i konferencje danej 

specjalności do swojego kraju. Są to zwłasz-
cza naukowcy, działacze organizacji, ale też 
biznesmeni, sportowcy i specjaliści różnych 
branż. Występują oni w imieniu danego kra-
ju lub miasta, budują relacje interpersonal-
ne i zawodowe oraz sprzyjający klimat dla 
współpracy.

Nominacje do tego honorowego tytułu 
mogą zgłaszać m.in. uczelnie i jednostki Pol-
skiej Akademii Nauk oraz środowiska profe-
sjonalnie związane z przemysłem spotkań. Raz 
w roku zatwierdza je Kapituła Programu sku-
piająca wybitne postaci polskiego świata nauki, 
gospodarki i kultury. Spośród licznych zgło-
szeń wyłania w każdej edycji 20 Ambasado-
rów Kongresów Polskich – osób, które w swych 

międzynarodowych środowiskach najbardziej 
aktywnie upowszechniają wiedzę o atutach na-
szego kraju i przyczyniają się do decyzji o wy-
borze Polski na miejsce następnego międzyna-
rodowego wydarzenia. Patronat nad Progra-
mem Ambasadorów Kongresów Polskich spra-
wuje prezes Polskiej Akademii Nauk.

Tegorocznej gali, w dniach 17–18 wrze-
śnia, będzie towarzyszyć Silesia Meetings 
Challenge – konferencja poświęcona rozwojo-
wi przemysłu spotkań, której uczestnicy będą 
dyskutowali na temat wykorzystania profesjo-
nalnych spotkań dla rozwoju nauki, biznesu 
i nowoczesnych technologii w Polsce. Szcze-
góły i rejestracja: www.silesiachallenge.pl.

 (red)

miaSTO

|wrzesień w mck|

|v eurOpejski kOngres mŚp w katOwicach, 12–14 października|

Nowi ambasadorzy kongresów 

Interdyscyplinarność i doradztwo praktyczne
Ciekawe panele dyskusyjne, wybit-
ni eksperci, bezpłatny udział – przed 
nami V Europejski Kongres MŚP 
w Katowicach! 

Ta edycja będzie wyjątkowa – zostanie bo-
wiem zorganizowana w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym w dniach 12–14 paź-
dziernika. Organizatorzy przygotowali ponad 
50 paneli dyskusyjnych realizowanych w ra-
mach sześciu ścieżek tematycznych. Będą się 
one wyróżniały interdyscyplinarnością oraz 
problemowym podejściem do sytuacji przed-
siębiorców z sektora MŚP. Udzielone pora-
dy będą miały wymiar nie tylko teoretyczny, 
ale także praktyczny. Do udziału zaproszono 
wielu wybitnych ekspertów, m.in. w zakresie 
gospodarki, edukacji, medycyny, marketin-
gu, rachunkowości i finansów. Kongres będzie 
więc doskonałą tylko do zdobycia merytorycz-
nej wiedzy, ale i nawiązania nowych znajomo-
ści biznesowych. 

Serdecznie zachęcamy do udziału wszyst-
kich przedsiębiorców, jak również osoby pla-
nujące założyć firmę i studentów. Wydarze-
nie odbędzie się pod hasłem „Nauka – Biznes 
– Samorząd. Razem dla gospodarki” i jak co 
roku towarzyszyć mu będą Targi Usług i Pro-
duktów dla MŚP Biznes Expo oraz Program 
„Samorząd, który wspiera MŚP”. 

Jak wiadomo, prowadzenie działalności 
gospodarczej wiąże się z wieloma ryzykow-
nymi sytuacjami i stresem. Eksperci dora-
dzą, jak zaradzić niewypłacalności kontrahen-
ta; opowiedzą też o arbitrażu jako efektywnym 
i nowoczesnym sposobie rozwiązania spo-
rów. Utrata informacji biznesowych i danych 
osobowych? To zdecydowanie problem, któ-
ry może narazić firmę na straty. Zapraszamy 
do wysłuchania rad, jak zminimalizować takie 
ryzyko i do kogo zwracać się po pomoc.

Bycie przedsiębiorcą nie jest łatwe – wy-
maga aktywności, otwartości na innowa-
cje i bardzo często podejmowania ryzykow-
nych decyzji. Na sesji pojawią się m.in. lide-
rzy biznesu, którzy zdradzą uczestnikom se-
krety, jak osiągnąć sukces oraz jak doskona-
lić swoje przywództwo. Natomiast na ścieżce 

tematycznej „Innowacyjny Region, Inteligent-
ne Miasto, Konkurencyjny Region” pojawi się 
mnóstwo paneli dotyczących innowacyjnych 
rozwiązań dla firm. Eksperci pomogą przed-
siębiorcom zapoznać się m.in. z modnymi dziś 
nanotechnologiami, z tworzeniem i rozwojem 
klastrów czy współczesnymi wyzwaniami tele-
medycyny. Z kolei zapoznanie się z ekoinno-
wacyjnym tematem o odnawialnych źródłach 
energii pomoże zaoszczędzić pieniądze oraz 
poprawić wizerunek firmy.

Celem kongresu jest ponadto zachęce-
nie przedsiębiorców do podejmowania szero-
ko rozumianego współdziałania. Jest ono wa-
runkiem rozwoju firmy i wzrostu jej konku-
rencyjności. W tym celu zostały zorganizowa-
ne panele dyskusyjne o przełamywaniu barier 

i otwarciu się na współpracę z wspomnianymi 
samorządami oraz urzędami pracy, dużymi 
firmami, światem nauki, kultury i edukacji.

Przedsiębiorczość niejedno ma imię – na 
szereg wskazówek mogą liczyć firmy rodzin-
ne, przedsiębiorcy z terenów wiejskich czy 
osoby niepełnosprawne. Również na zaintere-
sowanych współpracą międzynarodową cze-
kać będą zagadnienia dotyczące m.in. rynku 
amerykańskiego, miejskich technologii i inte-
ligentnych domów w Austrii, czołowych part-
nerów biznesowych Polski – Czech i Słowacji 
czy prowadzenia interesów z Rosją i wieloma 
innymi krajami. 

Zapraszamy również osoby kreatywne 
i przedsiębiorcze – dobry biznes może wynik-
nąć choćby z nietuzinkowego pomysłu czy pasji! 

Tegoroczny kongres otwarty będzie też dla stu-
dentów stanowiących przyszłość dla innowacyj-
nej gospodarki. Specjalnie dla osób młodych zor-
ganizowano spotkania z liderami świata polityki 
i gospodarki, które odbędą się drugiego i trzecie-
go dnia kongresu. Każde spotkanie realizowane 
jest w formule 25/25 (25 minut prelekcji i 25 mi-
nut dyskusji), co umożliwi wymianę poglądów 
między zaproszonymi gośćmi i uczestnikami.

Honorowy patronat nad wydarzeniem obję-
ła Komisja Europejska, a wysoki patronat – Par-
lament Europejski. Wydarzenie jest współfinan-
sowane z budżetu samorządu województwa ślą-
skiego. Darmowa rejestracja uczestników oraz 
ramowy program dostępne są na stronie:  www.
ekmsp.eu.

 (rig)



8 www.katowice.euiNweSTycJe

F
O

T.
 S

K
a

N
S

K
a

 P
r

O
P

e
r

Ty
 P

O
La

N
D

| na skróty przez inwestycje| 

Murapol znów zasiedli 
ul. Bażantów

Firma Murapol z Bielska-Białej naby-
ła kolejną działkę w Katowicach przy ul. Ba-
żantów. Za nieruchomość o powierzchni 1,76 
ha spółka zapłaciła 5,21 mln zł netto. Na za-
kupionym terenie powstanie kolejny etap 
osiedla mieszkaniowego Murapol Bażantów, 
zgodnie z uchwalonym w 2011 roku Miejsco-
wym Planem Zagospodarowania Przestrzen-
nego. Na przedmiotowej działce dewelo-
per planuje budowę 261 lokali mieszkalnych 
o powierzchni użytkowej ok. 10 900 m². Fir-
ma zrealizowała do tej pory sześć etapów in-
westycji przy ul. Bażantów, w ramach których 
oddano do użytkowania 507 mieszkań.

Fitness na Rynku
CityFit, niskokosztowa sieć klubów 

fitness z kapitałem brytyjskim, otworzy 

w pierwszym kwartale przyszłego roku swo-
ją pierwszą placówkę w Katowicach. Spółka 
wynajęła 1 900 m² w Domu Handlowym Ze-
nit przy Rynku. Klub ulokowany będzie na 
dwóch poziomach i ma być otwarty 24 go-
dziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. 
Właściciel marki CityFit zapowiada stwo-
rzenie najnowocześniejszego miejsca dla 
ćwiczeń fizycznych w mieście. Usługi klu-
bu ma cechować brak umów i długotermi-
nowych zobowiązań, przystępna cena z do-
żywotnią gwarancją jej wysokości dla lojal-
nych klubowiczów, możliwość zawieszenia 
członkostwa, nowoczesny sprzęt z najwyż-
szej półki oraz dostępność przez 365 dni w 
roku. Aby klub mógł rozpocząć działalność 
w przyszłym roku, w najbliższych miesią-
cach zarządca Zenitu planuje wybrać wyko-
nawcę remontu pierwszego i drugiego pię-
tra budynku. Ponadto w sierpniu rozpoczął 
się remont poszycia dachu domu handlo-
wego. Zakończenie prac ma nastąpić jesz-
cze tego lata.

Drugi etap 
Franciszkańskiego

W lipcu rozpoczęto budowę dwóch seg-
mentów będących częścią kolejnego etapu re-
alizacji osiedla Franciszkańskiego, w ramach 
którego powstaną 192 mieszkania. W pierw-
szej kolejności, do końca trzeciego kwarta-
łu przyszłego roku, powstanie budynek z 96 
mieszkaniami wraz z podziemnym parkin-
giem, komórkami lokatorskimi i wózkow-
nią. Do dyspozycji mieszkańców oddane zo-
staną także parking naziemny oraz indywi-
dualne garaże. Właściciele mieszkań powsta-
łych w ramach pierwszej fazy inwestycji roz-
poczęli odbiór swoich kluczy na początku 
lata. Osiedle Franciszkańskie jest zlokalizo-
wane przy ul. Kijowskiej w katowickiej Ligo-
cie. W ramach pierwszej fazy inwestycji po-
wstał 6-kondygnacyjny budynek z 95 miesz-
kaniami, z których jeszcze przed zakończe-
niem budowy sprzedano blisko 98%. Doce-
lowo osiedle Franciszkańskie będzie liczyło 

około 1000 mieszkań. Inwestycję realizuje 
firma TDJ Estate.

Moderus Beta dla TŚ
Tramwaje Śląskie zakupiły 12 nowych wa-

gonów od firmy Modertrans z Poznania. Pierw-
szy z pojazdów poddano w sierpniu badaniom 
homologacyjnym. Dwukierunkowe tramwaje 
będzie można spotkać na torach aglomeracji tej 
jesieni. Wagon przewiezie jednorazowo maksy-
malnie 198 pasażerów, w tym 46 na miejscach 
siedzących. Wagon wyposażony będzie w no-
woczesne systemy informacyjno-emisyjne: 
cztery tablice o przekątnej 38 cali wyświetlają-
ce przebieg trasy, system emisji reklam, system 
monitoringu, a także elementy poprawiające 
komfort i bezpieczeństwo, w tym system sma-
rowania obrzeży kół zapewniający cichą jaz-
dę oraz rejestrator zdarzeń (tak zwaną czarną 
skrzynkę). Środkowy człon wagonu jest nisko-
podłogowy. Zakup pojazdów był współfinanso-
wany przez Unię Europejską.  

 (zit)

Dwie duże firmy dewelo-
perskie rozpoczęły tego 
lata budowę kolejnych 
etapów swoich inwestycji 
biurowych. Nowe domy 
dla biznesu powsta-
ją przy ulicach chorzow-
skiej i Francuskiej.

W obu przypadkach dewe-
loperzy realizują trzeci etap 
swoich inwestycji – firma 
Skanska Property Poland roz-

poczęła wznoszenie budynku C kompleksu 
biurowego Silesia Business Park, natomiast 
Echo Investment buduje trzeci biurowiec 
projektu A4 Business Park.

Budynek C w Silesia Business Park bę-
dzie bliźniaczo podobny do dwóch już istnie-
jących obiektów. Pierwszy z nich został od-
dany do użytkowania pod koniec 2014 roku, 
a jego głównym najemcą jest firma doradcza 
PwC. Obecnie trwają prace wykończeniowe 
w budynku B, który ma być gotowy w ostat-
nim kwartale br. Połowę powierzchni w biu-
rowcu zajmie firma Capgemini z sektora no-
woczesnych usług biznesowych. 

Silesia Business Park powstaje przy ul. 
Chorzowskiej, tuż przy kościele św. Jana i Paw-
ła Męczenników w Dębie, i będzie składał się 
z czterech obiektów klasy A o docelowej po-
wierzchni 46 000 m². Każdy z budynków za-
oferuje około 11 500 m² powierzchni najmu 
na 12 kondygnacjach naziemnych. Do dys-
pozycji najemców zostanie przekazanych 600 
miejsc parkingowych.

– Rozpoczęcie budowy budynku C to waż-
ny moment dla projektu Silesia Business Park, 
którym przekraczamy półmetek realizacji ca-
łego kompleksu. Dzięki wysokiemu zaintere-
sowaniu ze strony najemców rozpoczynamy 
kolejną fazę zgodnie z harmonogramem. Bę-
dziemy jednocześnie kończyć budynek B oraz 
pracować nad realizacją budynku C. To duże 
ułatwienie dla nas i naszego generalnego wy-
konawcy, ponieważ nad realizacją trzeciego 

etapu będzie pracować ten sam zgrany i do-
świadczony zespół. Trzeci etap planujemy za-
kończyć pod koniec 2016 roku – mówi Ma-
riusz Krzak, dyrektor regionalny Skanska Pro-
perty Poland.

Drugi duży deweloper będący w ostat-
nich latach aktywny na katowickim rynku 
nieruchomości, firma Echo Investment, rów-
nież realizuje trzeci etap swojej inwestycji biu-
rowej A4 Business Park. Jednak inaczej niż 

w przypadku parku biurowego przy ul. Cho-
rzowskiej, będzie to ostatni etap przedsięwzię-
cia. Budynek ma charakteryzować także więk-
sza powierzchnia najmu niż w poprzednich 
dwóch etapach projektu – najemcy będą mieć 
do dyspozycji 12 tys. m² biur, czyli o ok. 3 tys. 
m² więcej niż w poprzednich dwóch etapach. 
Wysokość budynku C nie zmieni się w porów-
naniu z drugim biurowcem i wyniesie 10 kon-
dygnacji naziemnych. Projekt realizowany jest 
przy ul. Francuskiej, tuż przy zjeździe z auto-
strady A4.

Budynek A kompleksu biurowego A4 Bu-
siness Park otwarto w kwietniu 2014 roku, 
a na wyłączność wynajął go koncern infor-
matyczny IBM. Budowę drugiego z biurow-
ców zakończono w lutym br., a w okresie wa-
kacyjnym budynek przejęła spółka PKP Car-
go, stając się jedynym najemcą obiektu. Przy 
ul. Francuskiej zlokalizowane będą: katowicka 
centrala spółki, siedziba Zakładu Południowe-
go PKP Cargo oraz inne komórki firmy roz-
siane obecnie po terytorium województwa ślą-
skiego. Również jesienią pracę w Katowicach 
rozpocznie około stu osób dotychczas wyko-
nujących obowiązki w siedzibie spółki w Kra-
kowie, a także duża część centrali działającej 
dotychczas w Warszawie. To oznacza, jak za-
powiedziała firma w oficjalnym komunika-
cie, że działalność centrali PKP Cargo zosta-
nie przeniesiona z Krakowa i Warszawy do 
stolicy województwa śląskiego. Pracownicy 
kompleksu biurowego będą mieli do dyspozy-
cji 9-poziomowy parking oferujący 560 miejsc 
postojowych, wybudowany w ramach drugie-
go etapu projektu.

Echo Investment na razie nie podała, kto zo-
stanie najemcą trzeciego budynku A4 Business 
Park. Wiadomo, że prace budowlane mają za-
kończyć się w III kwartale 2016 r.  

 (zit)

|trzeci etap inwestycji|

Dwa nowe biurowce w budowie

silesia Business park
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Ulice wyłączone ze Strefy 
Tempo 30

Słowackiego, w rejonie wyjaz-
du z Galerii Katowickiej do skrzyżowa-
nia z ul. 3 maja oraz z ul. mikołowską, ze 
względu na istniejącą strefę ruchu rowero-
wego wzdłuż ul. 3 maja oraz konieczność 
zapewnienia efektywnego/priorytetowego 
ruchu komunikacji autobusowej z dworca 
pod Galerią Katowicką,  

skrzyżowania Kościuszki–Szeligiewi-
cza–Poniatowskiego, by zapewnić prio-
rytet dla ruchu tramwajowego w rejonie 
skrzyżowania,

warszawska, od ul. Dudy Gracza 
do ul. Szkolnej (Strefa Tempo 30 bę-
dzie obowiązywać na ul. warszawskiej 
od ul. Szkolnej w stronę rynku),

al. Korfantego, od ul. Piastowskiej do 
ronda (Strefa Tempo 30 będzie obowiązy-
wać na al. Korfantego od ul. Piastowskiej 
w stronę rynku),

skrzyżowania Dworcowa–Kościuszki– 
św. Jana–Pocztowa–młyńska, ze wzglę-
du na istniejącą ścieżkę rowerową w bie-
gu ulic: Pocztowej, Dworcowej, Jana, Ko-
chanowskiego i konieczność zapewnienia 
efektywnego/priorytetowego ruchu tram-
wajowego oraz komunikacji autobusowej 
z dworca pod Galerią Katowicką.

|infO| 

|strefa tempO 30|

17 sierpnia w Katowicach 
została wprowadzona 
strefa Tempo 30, czyli 
strefa uspokojonego ru-
chu w centrum miasta. 

strefa Tempo 30 to obszar 
w mieście, na którym dopuszczal-
na prędkość jest ograniczona do 
30 km/h. Takie rozwiązanie wpro-

wadziło już wiele miast na świecie i w Pol-
sce. Jego założeniem jest przede wszyst-
kim poprawa komfortu życia mieszkańców 
i stworzenie miasta przyjaznego dla ludzi. 

Strefa uspokojonego ruchu oznacza przede 
wszystkim większe bezpieczeństwo użytkow-
ników ruchu, mniejsze stężenie spalin w cen-
trum miasta i redukcję zużycia paliwa przez 
samochody, poprawę płynności ruchu samo-
chodów, rowerzystów i pieszych w śródmie-
ściu, a także przywrócenie mieszkańcom cen-
trum miasta dzięki ułatwieniu poruszania 
się po nim piechotą, rowerem i komunikacją 
miejską. 

(red)

Na najczęściej zadawane pytania 
o Strefę Tempo 30 odpowiada Paweł 
Sucheta, katowicki oficer rowerowy. 
Po czym poznać, że wjeżdżam w Strefę 
Tempo 30?
Najłatwiej po dużych kwadratowych znakach. 
Na środku białego tła widnieje czerwona ob-
wódka i liczba 30 w jej centrum. Czasem Tem-
po 30 towarzyszą fizyczne przeszkody takie 
jak progi zwalniające, podniesione przejścia 

dla pieszych lub skrzyżowania, zawężenia ulic, 
skrzyżowania równorzędne czy zmieniony 
system parkowania. 

Jak Strefa Tempo 30 może wpływać 
na bezpieczeństwo?
Gdy auto uderzy w pieszego przy prędkości 50 
km/h, skutki zderzenia odpowiadają skutkom 
upadku z wysokości 10 metrów, a szanse na 
przeżycie wynoszą około 30%. Jeśli wypadek 
ma miejsce przy prędkości 30 km/h, można 
go porównać do upadku z wysokości 3,5 me-
tra. Szanse przeżycia wzrastają do 90%. Warto 
pamiętać, że każdy kierowca staje się pieszym 
z chwilą opuszczenia samochodu. 

Czy Strefa Tempo 30 to tylko kwestia 
bezpieczeństwa?
Nie. To przede wszystkim poprawa jakości 
życia w mieście. Z doświadczeń miast, które 
wprowadziły już Strefę Tempo 30, wynika, że 
objęte nią fragmenty przestrzeni publicznych 
stały się bardziej przyjazne dla osób poruszają-
cych się po nich piechotą, rowerem czy komu-
nikacją miejską. Inne skutki to zmniejszenie 
hałasu, niższa emisja spalin i co za tym idzie – 
poprawa warunków życia mieszkańców.

A co z samochodami w Strefie Tempo 30?
Wiele osób sądzi, że przy małej prędkości sa-
mochód zużywa więcej paliwa i emituje więcej 
spalin, w tym dwutlenku węgla. W rzeczywisto-
ści jest dokładnie odwrotnie. Oto kilka faktów 
przemawiających za tym: odkąd w Niemczech 
wprowadzono strefy tempo 30, o 12% zmniej-
szyła się liczba zmian biegów i o 14% zmalał 
udział hamowań, co pozwoliło zaoszczędzić 
12% paliwa. To oznacza oszczędności w kiesze-
niach kierowców. W austriackim Grazu, gdzie 

– z wyjątkami głównych ulic – w mieście od 
1992 roku obowiązuje prędkość 30 km/h, emi-
sja groźnych dla zdrowia tlenków azotu na tere-
nach zabudowanych zmalała o 24%. 

Czy strefa spotęguje korki w centrum?
Nie. Doświadczenia innych miast dowodzą, 
że jest wręcz przeciwnie. Wprowadzenie stre-
fy skutkuje usprawnieniem i upłynnieniem ru-
chu samochodowego. Z początku może to być 
zaskoczeniem dla kierowców, którzy zetkną się 
z tego typu rozwiązaniem po raz pierwszy, ale 
generalne tendencje pokazują, że mimo niższej 
prędkości, ruch aut odbywa się szybciej. 

Co się stanie z głównymi ulicami prze-
lotowymi? Będzie trzeba na nich jeździć 
wolniej?
Nie. Główne ulice, mające charakter ważnych 
ciągów komunikacyjnych, nie są zaliczane do 
Strefy Tempo 30. Na takich ulicach nie zmieni 
się ograniczenie prędkości. Można po nich jeź-
dzić z prędkością, która obowiązywała dotych-
czas. W Katowicach są to ulice: Mikołowska,  
Korfantego od ul. Moniuszki, Kościuszki – od 
ul. Poniatowskiego, Francuska, Dudy-Gracza, 
Sokolska i Warszawska do ul. Szkolnej. 

W jakich innych miastach mogę spotkać 
strefy tempo 30?
W Polsce strefy tempo 30 są wyznaczone mię-
dzy innymi w Gdańsku, Krakowie, Pozna-
niu, Łodzi, Szczecinie, Opolu czy Radomiu. 
W miastach Europy zachodniej są stosowane 
bardzo powszechnie. Można do nich zaliczyć: 
Berlin, Graz, Wiedeń, Barcelonę, Monachium, 
Lion, Turyn, Zurich czy Helsinki. W niektó-
rych miastach strefa taka obejmuje ponad po-
łowę ulic miasta.

Katowice wprowadziły strefę uspokojonego ruchu

Katowicka Infrastruktura Wodociągo-
wo-Kanalizacyjna sp. z o.o. realizuje 
projekt „Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w mieście Katowice – Etap II 
– Faza II”. Jego celem jest budowa sie-
ci kanalizacyjnych, które pozwolą na 
zapewnienie skutecznego i efektywne-
go odprowadzania i oczyszczania ście-
ków komunalnych. Projekt dofinanso-
wany jest ze środków Funduszu Spój-
ności w ramach Programu Infrastruktu-
ra i Środowisko.

Utrudnienia w ruchu 
Poniżej przedstawiamy zakres utrudnień 
w ruchu, które wystąpią we wrześniu. 
utrudnienia będą dotyczyć następujących 
dzielnic i ulic Katowic:

Janów
Po zakończeniu budowy kanalizacji przy ul. 
Oswobodzenia, od budynku numer 73 do 

numeru 85, odtwarzane będą nawierzch-
nie ulic i chodniki. 

Kostuchna
Prowadzona będzie budowa kanalizacji 
przy ul. armii Krajowej, od numeru 193 do 
227. inwestycja realizowana będzie w po-
boczu chodnika. utrudni to ruch pieszych 
w tym rejonie. 

Dąbrówka mała
Kontynuowane będą roboty budowy kana-
lizacji przy ul. Grzegorzka między budyn-
kami numer 23, 25 oraz 27. Powodować 
będzie to utrudnienie dla ruchu pieszych 
w tym rejonie.

Panewniki
Budowana będzie kanalizacja przy ul. wiet-
namskiej, od numeru 59, w kierunku 59L, 
do ul. Gromadzkiej. w związku z tym ulica 
zamykana będzie etapami.

Piotrowice
Kończone będą prace budowy kanaliza-
cji przy ul. Skrzypów, od numeru 1 do 13. 
utrudnieniem w poboczu ul. Szewskiej bę-
dzie komora przewiertowa, a także wykop 
w związku z budową kanalizacji do pose-
sji usytuowanych między ulicami Szewską 
a Zdrową.  

murcki
w ulicy Samsonowicza rozpoczną się ro-
boty budowy kanalizacji w rejonie budyn-
ków numer 25, 27 oraz 29. Prace wyko-
nywane będą też w przyległych drogach 
osiedlowych. 

Dąb
Punktowe zajęcie jezdni związane z bez-
wykopową renowacją kanalizacji tzw. rę-
kawem wykonywane będzie przy ulicach: 
Bukowej – od boiska do ul. agnieszki, 
Krzyżowej – od ul. agnieszki do ul. Kotla-
rza, Szczecińskiej – od ul. Kotlarza do ul. 

Józefowskiej, Dębowej –  od ul. Lipowej do 
ul. Szpitalnej.

w związku z utrudnieniami spowodowany-
mi realizacją budowy i przebudowy syste-
mu kanalizacyjnego miasta Katowice pro-
simy mieszkańców o wyrozumiałość.

Bieżące informacje o projekcie można uzy-
skać na stronach internetowych www.kiwk.
katowice.pl i  www.faza2-kanalizacja-katowi-
ce.pl, a także kontaktując się z nami pod ad-
resem e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl lub pod 
numerem telefonu 32 350 00 75. 

informacje dotyczące procedury przyłą-
czania się do sieci kanalizacyjnej znajdują się 
na stronach internetowych:  www.kiwk.katowi-
ce.pl oraz  www.wodociagi.katowice.pl, a tak-
że pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub 32 
788 24 00. Serdecznie zapraszamy do odwie-
dzenia naszego profilu na Facebooku: www.
facebook.com/katowicka.infrastruktura.  

 (kiwk)

| przeBudOwa kanalizacji| 
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Każdy głosujący będzie dysponował trze-
ma punktami na projekty lokalne i trzema 
na ogólnomiejskie, które może rozdzielić na 
jeden (3 punkty), dwa (2 i 1 punkt) lub trzy 
wybrane przez siebie projekty (po 1 punkcie 
na każdy). Wprowadzony został także próg 
minimalnego poparcia, jakie musi zdobyć 
w głosowaniu dany projekt, żeby mógł zostać 
zrealizowany. W przypadku projektów lokal-
nych będzie on wynosił 45 punktów, a dla 
ogólnomiejskich 135 punktów. Ten zabieg 
ma zapobiec rekomendowaniu do realizacji 
tych zadań, które na etapie głosowania uzy-
skały nikłe poparcie społeczności. 

Głosować mogą osoby zameldowane 
w Katowicach na pobyt stały lub czasowy, któ-
re mają ukończone 16 lat i wylegitymują się 
dokumentem ze zdjęciem i numerem PESEL. 
Każdy uprawniony może zagłosować jeden raz 
na projekty z wykazu pozytywnie zweryfiko-
wanych wniosków, wypełniając osobiście kar-
tę do głosowania i wrzucając ją do urny, znaj-
dującej się w punkcie do głosowania. 

Tym razem mieszkańcy mogą głosować 
we wszystkich wyznaczonych punktach. Na-
leży jednak pamiętać o tym, że w przypad-
ku zadań lokalnych głos można oddać tyl-
ko na projekty zgłoszone dla jednostki po-
mocniczej właściwej dla miejsca zameldowa-
nia (np. mieszkaniec Koszutki może zagło-
sować w punkcie na Załężu, ale na projek-
ty lokalne tylko dla Koszutki). Przed przystą-
pieniem do głosowania warto się upewnić, do 
której jednostki pomocniczej jest przypisany 

|Budżet OBywatelski katOwice 2016|

Zagłosuj i zdecyduj, na co miasto wyda 20 mln zł! 
nasz adres. Wykaz 22 jednostek z podziałem 
na ulice znajduje się na stronie: www.BO.Ka-
towice.eu, w dzielnicowych punktach informa-
cyjnych oraz w punktach do głosowania. Aby 
głos był ważny, należy na karcie czytelnie wpi-
sać imię, nazwisko, adres zameldowania, nr PE-
SEL oraz podpisać znajdujące się tam oświad-
czenie. Żeby prawidłowo zagłosować, trzeba 
także wpisać numery ID projektów, które wy-
bieramy oraz ilość przyznanych im punktów. 
Numery warto zanotować wcześniej na kartce 
i zabrać ją na głosowanie, albo sprawdzić przed 
odebraniem karty w katalogu zadań dostęp-
nym w punkcie do głosowania. Projekty wyło-
nione do realizacji poznamy do 30 września. 

Zrealizowane zostaną te zadania, które 
otrzymały najwięcej głosów i osiągnęły próg 
minimalnego poparcia, aż do wyczerpania 
puli środków przewidzianych dla danej jed-
nostki pomocniczej. Oznacza to, że jeśli zwy-
cięski projekt nie wykorzystuje całej puli, re-
alizowane będą kolejne projekty, które zdo-
były najwięcej głosów i mieszczą się w kwo-
cie pozostałej do dyspozycji.

 (bp)

Na wszystkie pytania odpowiada:
Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice
(pok. 107, I piętro), tel. 32 259 33 05
budzetobywatelski@katowice.eu
http://www.katowice.eu/urzad-miasta/budzet-
obywatelski
https://www.facebook.com/katobudzet
https://twitter.com/bokatowice

Budżet Obywatelski Katowice 
2016: Lista punktów do głoso-
wania z podziałem na jednostki 
pomocnicze. 

JP nr 1 Śródmieście
Filia nr 1 mBP, ul. Ligonia 7 
Filia nr 4 mBP, ul. Poniatowskiego 14 
Filia nr 30 mBP, ul. rybnicka 11 
Filia nr 35 mBP, ul. Słowackiego 20 
Filia nr 13 mBP, ul. młyńska 5 
centrum na mariackiej, ul. mariacka 10 
Szkoła Podstawowa nr 15, ul. adamskiego 24 

JP nr 2 Załęska hałda–Brynów część 
zachodnia 
Filia nr 32 mBP, ul. Grzyśki 19a 
Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Gallusa 5 

JP nr 3 Zawodzie
Filia nr 24 mBP, ul. roździeńskiego 88a 
Filia nr 31 mBP, ul. marcinkowskiego 13 
Zespół Szkół nr 1, ul. Staszica 2 

JP nr 4 
os. Paderewskiego–muchowiec 
Filia nr 23 mBP, ul. Paderewskiego 65 

JP nr 5 Brynów część wschodnia–os. 
Zgrzebnioka 
Filia nr 8 mBP, ul. Brynowska 53a 
Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Kukułek 2a 

JP nr 6 Ligota–Panewniki 
Filia nr 7 mBP, ul. Franciszkańska 25 
mOSir „Zadole”, ul. wczasowa 8 
Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Zielona 5 
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Panewnic-
ka 127 
Gimnazjum nr 23, ul. medyków 27 

JP nr 7 Załęże 
Filia nr 3 mBP, ul. Gliwicka 93 
młodzieżowy Dom Kultury, ul. Gliwicka 214 
Szkoła Podstawowa nr 22, ul. wolskie-
go 3 

JP nr 8 os. witosa
Filia nr 12 mBP, ul. witosa 18b 
XV Liceum Ogólnokształcące, ul. Obro-
ki 87 

JP nr 9 os. Tysiąclecia
Filia nr 14 mBP, ul. Piastów 20 
Filia nr 25 mBP, ul. Bolesława chrobrego 2 

JP nr 10 Dąb 
Filia nr 17 mBP, ul. Krzyżowa 1 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, 
ul. Sportowa 29 

JP nr 11 wełnowiec–Józefowiec 
Filia nr 6 mBP, ul. Bytomska 8a 
hala Sportowa, ul. Józefowska 40 

JP nr 12 Koszutka 
Filia nr 11 mBP, ul. Grażyńskiego 47 
iV Liceum Ogólnokształcące, ul. Kato-
wicka 54 
Szkoła Podstawowa nr 36, ul. iłłakowi-
czówny 13 

JP nr 13 Bogucice
Filia nr 16 mBP, ul. wajdy 21 
Filia nr 22 mBP, ul. Słowiańska 1 
Filia nr 33 mBP, ul. markiefki 44a 

JP nr 14 Dąbrówka mała
Filia nr 20 mBP, ul. Strzelców Bytomskich 21b 
Zespół Szkół Budowlanych, ul. Techni-
ków 5

JP nr 15 Szopienice–Burowiec 
Filia nr 19 mBP, ul. Obrońców westerplatte 10 
Filia nr 36 mBP, ul. gen. hallera 28 

JP nr 16 Janów–Nikiszowiec 
Filia nr 21 mBP, ul. Zamkowa 45 
Oddział mhK – Dział etnologii miasta,   
ul. rymarska 4 
Ośrodek Tenisowy, ul. Szopienicka 1

JP nr 17 Giszowiec 
Filia nr 15 mBP, ul. Przyjazna 7a 
Gimnazjum nr 16, ul. wojciecha 9 

JP nr 18 murcki 
Filia nr 26 mBP, ul. Samsonowicza 27 
Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Bielska 14 

JP nr 19 Piotrowice–Ochojec 
Filia nr 9 mBP, ul. Jankego 183
Filia nr 10 mBP, ul. radockiego 70a 
V Liceum Ogólnokształcące, ul. Janke-
go 65 

JP nr 20 Zarzecze 
mDK „Południe”, ul. Stellera 4 

JP nr 21 Kostuchna
Filia nr 27 mBP, ul. Szarych Szeregów 62 
mDK „Południe”, ul. T. Boya-Żeleńskiego 83 
Gimnazjum nr 18, ul. wantuły 11 

JP nr 22 Podlesie
Filia nr 28 mBP, ul. uniczowska 36 
mDK „Południe” ul. Sołtysia 25 

Godziny otwarcia:
Punkty zlokalizowane w filiach miejskiej 
Biblioteki Publicznej, miejskich i młodzie-
żowych domów kultury, muzeum historii 
Katowic i mOSir czynne będą 18 (piątek) 
i 21 (poniedziałek) września w godzinach 
od 8.00 do 19.00, a 19 i 20 (sobota i nie-
dziela) września w godzinach od 9.00 do 
17.00. Punkty w szkołach oraz centrum 
na mariackiej czynne będą 19 i 20 wrze-
śnia w godzinach od 9.00 do 17.00.

Budżet Obywatelski Katowice 2016 to 
inicjatywa skierowana do wszystkich za-
meldowanych w Katowicach mieszkań-
ców, którzy ukończyli 16 lat i posiadają 
własny pomysł na wydanie pieniędzy lub 
chcą poprzeć inicjatywę innych. w ra-
mach procesu uprawnieni mieszkańcy 
mogli zgłaszać projekty zadań publicz-
nych o charakterze lokalnym i ogólno-
miejskim. Zarejestrowane wnioski zosta-
ły poddane weryfikacji, która ostatecznie 
potwierdziła możliwość realizacji zgło-
szonych inwestycji. wyłonione w trybie 

głosowania projekty zostaną zrealizowa-
ne w przyszłym roku budżetowym. Druga 
edycja Budżetu Obywatelskiego została 
uruchomiona Zarządzeniem nr 127/2015 
Prezydenta miasta Katowice z 17 marca 
2015 roku w sprawie określenia zasad 
i harmonogramu realizacji Budżetu Oby-
watelskiego na rok 2016, z którym moż-
na zapoznać się na stronie Budżetu Oby-
watelskiego: www.BO.Katowice.eu. Znaj-
dują się tam również informacje dotyczą-
ce zasad zgłaszania i weryfikacji projek-
tów oraz głosowania.

|głOsuj| 

|cO tO jest Budżet OBywatelski?| 

Na dzień 6 września 2015 roku zo-
stało zarządzone referendum 
ogólnokrajowe. 

Na terenie miasta Katowice zostało utwo-
rzonych 169 lokali obwodowych komisji do 
spraw referendum, tożsamych z lokalami wy-
borczymi przy ostatnich wyborach prezydenta 
RP. Będą one otwarte w godzinach od 6.00 do 
22.00. W dniu referendum Urząd Miasta za-
pewnia przewóz dla osób niepełnosprawnych 
uprawnionych do udziału w referendum. Do 

dyspozycji będą przeznaczone samochody, w 
których jest możliwość przewozu również 
osób poruszających się na wózkach inwalidz-
kich. Szczegółowe informacje będą dostępne 
w dniu referendum w godzinach od 8.00 do 
20.00 pod numerem telefonu: 32 259 32 16.

Szczegółowe informacje dotyczące zbliża-
jącego się referendum dostępne są na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Katowice: kato-
wice.eu.

 (umk)

Ogólnokrajowe referendum
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|rjp nr 14| |naprzód janów zaprasza|

|kampania spOłeczna |

|festiwal Organizacji pOzarządOwych, 11–12 wrzeŚnia|

Jesteśmy przeciw dopalaczowym 
zbrodniom. Jesteśmy za życiem 
wolnym od narkotyków. Dołącz do 
nas i powiedz innym: Dopalacze 
kradną życie! Działaj! Twórz! Żyj!

Tymi słowami paktu antydopalaczowe-
go przedstawiciele mediów, środowisk na-
ukowych, instytucji i organizacji pozarzą-
dowych, sportowców połączyli się w walce 
z niebezpiecznymi substancjami. Zainicjo-
wana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych kampania społeczna „Dopalacze krad-
ną życie”, wykorzystując możliwości me-
diów społecznościowych, ma uświadomić 
młodym ludziom, ale także rodzicom czy 
nauczycielom, niebezpieczeństwo związane 
z ich zażywaniem.

Dopalacze to rodzaj  nowych narkoty-
ków, działających na ośrodkowy układ ner-
wowy, mogących doprowadzić do nieod-
wracalnych, wielonarządowych uszkodzeń. 
Jak bardzo są niebezpieczne, pokazały wy-
darzenia z lipca br., kiedy do szpitali na 
skutek zatruć trafiło kilkaset osób. Część 
z nich zmarła. Nowe narkotyki sprzedawane 

są często jako np. sole do kąpieli, nawozy 
do roślin, pochłaniacze wilgoci, talizmany 
czy kleje. Trzeba sobie uświadomić, że za-
życie dopalaczy zagraża zdrowiu i życiu! 
Często prowadzi do utraty przytomności, 
zaburzenia świadomości, zatrzymania od-
dechu, zaburzeń pracy serca, nadmiernego 
pobudzenia psychoruchowego, również do 

nieodwracalnych uszkodzeń nerek, wątro-
by, a nawet zgonu. 

Kiedy podejrzewamy u kogoś objawy za-
trucia dopalaczami, należy bezwzględnie we-
zwać pogotowie ratunkowe, dzwoniąc pod 
numer 112. Do czasu przybycia pogotowia na-
leży pozostać przy poszkodowanym i udzielić 
mu pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Wraz z dopalaczami pojawia się pogor-
szenie funkcjonowania społecznego, kon-
flikty w rodzinie, problemy w szkole. Uży-
wanie nowych narkotyków może prowadzić 
do uzależnienia. Wówczas doświadcza się 
głodu substancji, a zaprzestanie ich używa-
nia zwykle jest bardzo trudne. Prowadzenie 
pojazdów po zażyciu nowych narkotyków 
to przestępstwo, śmiertelna pułapka stwa-
rzająca zagrożenie dla wszystkich użytkow-
ników dróg. Dopalacze zawierające środ-
ki psychoaktywne z dniem 1 lipca br. uzna-
wane są za narkotyki. Za ich sprzedaż lub 
produkcję grozi nawet 10 lat pozbawienia 
wolności. 

Aktualności dotyczące akcji, informa-
cje o działaniach policji oraz zdjęcia osób, 
które dołączyły do inicjatywy, można zna-
leźć na profilu kampanii „Dopalacze krad-
ną życie” na Facebooku: facebook.com/do-
palaczekradnazycie.

 (podinsp. małgorzata biernaCka, kmp 
W katoWiCaCh)

We wrześniu tego roku już po raz 
kolejny odbędzie się Festiwal Or-
ganizacji Pozarządowych. Będzie 
to szczególne wydarzenie zarówno 
dla katowickich organizacji dzia-
łających w III sektorze, jak i dla 
mieszkańców miasta. 

Festiwal Organizacji Pozarządowych to 
świetna okazja dla organizacji społecznych 
do zaprezentowania siebie – nie poprzez 
plakaty, ulotki i stronę internetową, ale po-
przez ciekawe działania. 

Co z tego będą mieć mieszkańcy Kato-
wic? Mamy nadzieję, że w sposób kreatywny 
i ciekawy spędzą tę wrześniową sobotę. Bę-
dzie na nich czekało miasteczko organizacji 

pozarządowych, które 12 września w godzi-
nach 12.00–18.00 powstanie w parku przy 
pomniku Powstańców Śląskich. Na sce-
nie będą prezentowały się osoby i zespoły 
związane z Katowicami. W centrum odbę-
dzie się gra miejska, w której udział będzie 
możliwy dla każdego chętnego. Odwiedza-
jąc poszczególne strefy miasteczka, katowi-
czanie będą mieli okazję do bezpośredniego 
kontaktu z organizacjami pozarządowymi 
i udziału w ciekawych warsztatach przygo-
towanych przez nie. Szczegółowy program 
już wkrótce będzie dostępny na www.fopka-
towice.pl! 

Wydarzenie to również okazja do 
rozmowy, do powiedzenia o swoich 

zainteresowaniach, pasjach, ale też do przed-
stawienia ważnych i bardzo różnorodnych 
tematów, którym na co dzień poświęcają się 
ludzie organizacji. Dzięki festiwalowi kato-
wickie organizacje zyskują również okazję 
do wzięcia udziału w bloku szkoleniowo-
warsztatowym skrojonym na ich miarę. Taki 
blok odbędzie się 11 września w Centrum 
Informacji Naukowej i Bibliotece Akade-
mickiej, która jest partnerem festiwalu. Jed-
nak nie samym działaniem ludzie żyją. Bę-
dzie również czas na integracyjne spotkanie 
– wspólne rozmowy, wymianę doświadczeń 
i zwyczajne pobycie ze sobą.

Tegorocznymi organizatorami wyda-
rzenia są: Miasto Katowice, Stowarzyszenie 

Wspierania Organizacji Pozarządowych 
„Most”, Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw 
Lokalnych, fundacja Piaskowy Smok, Re-
gionalne Centrum Wolontariatu oraz Klub 
Uczelniany AZS Uniwersytetu Śląskiego. 
Organizatorzy festiwalu mają jednak na-
dzieję, że w jego przygotowania włączy się 
szereg katowickich organizacji i aktyw-
nych mieszkańców – to w końcu wydarze-
nie o nich i dla nich!

Festiwal Organizacji Pozarządowych 
jest współfinansowany ze środków budżetu 
Miasta Katowice.

 (Wps)

Dopalacze kradną życie

Okazja do zaprezentowania siebie

Klub Naprzód Janów z pomocą mia-
sta organizuje w niedzielę 5 wrze-
śnia w parku Bolina już po raz dru-
gi piknik rodzinny z zespołem Na-
przód  Janów. Wystąpią: Raz Dwa 
Trzy, grupa Mejkap, duet smyczkowy 
Need For Strings oraz Orkiestra KWK 
„Wieczorek”.

Podczas imprezy przewidziano mnóstwo 
atrakcji dla dzieci i dorosłych. Jedną z nich bę-
dzie mecz piłkarski rozegrany pomiędzy dru-
żynami Urzędu Miasta Katowice oraz Na-
przód Janów.

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie 
do Janowa, zaczynamy już o godzinie 14.00. 
Wstęp wolny.

 (mł)

RJP 14 Dąbrówka Mała zaprasza na 
spotkanie poświęcone koncepcji po-
łączenia tramwajowego Milowic, Dą-
brówki Małej, Bogucic z centrum Ka-
towic. Prelekcję poprowadzi dr Ja-
kub Halor – specjalista ds. ekonomi-
ki transportu. Spotkanie odbędzie się 
15 września o godz. 17.30 w Szkole 
Podstawowej nr 47 przy ul. Grzegorz-
ka 4 w Dąbrówce Małej. 

RJP nr 14 prężnie działa. Okazja do spo-
tkań z sąsiadami, wspólne oglądanie filmu, 
integracja lokalnej społeczności. Takie cele 

Tramwajem do centrum
towarzyszyły pierwszej projekcji filmu pod 
chmurką w Dąbrówce Małej, która odbyła się 
8 sierpnia. Licznie przybyli mieszkańcy obej-
rzeli film „Jeszcze dalej niż Północ”, uznany 
za jedną z najlepszych francuskich komedii. 
Ze względu na duże zainteresowanie projek-
cją podobne inicjatywy będą kontynuowane 
w przyszłości. Rada czeka na propozycje ko-
lejnych filmów, które chcieliby obejrzeć miesz-
kańcy i sympatycy dzielnicy. Propozycje moż-
na kierować na adres dabrowka_mala@kato-
wice.eu.

 (rjp nr 14)

Piknik rodzinny
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XV konferencja naukowa w mhk

8 wrZeŚNia

Otwarcie konferencji
Willa Goldsteinów, pl. Wolności 12a

9.15 – Wystąpienie prezydenta Miasta Kato-
wice Marcina Krupy 

9.30 – referat wprowadzający: Katowice sie-
dzibą wielkich przedsiębiorstw górnośląskiego 
przemysłu (prof. UE dr hab. Alojzy Czech) 

10.00–12.00 – dyskusja panelowa
Moderator: prof. dr hab. Ewa Chojecka. Udział 
biorą: prof. dr hab. n. med. Jan Duława, prof. dr 
hab. Tomasz Falęcki, Marcin Krupa – prezydent 
Katowic, Krystyna Siejna – przewodnicząca 
Rady Miasta Katowice, Robert Talarczyk – dy-
rektor Teatru Śląskiego w Katowicach, prof. dr 
hab. Jerzy Wyrozumski, prof. dr hab. Leszek 
Żabiński.

12.00 – przerwa

Górny Śląsk i Katowice 
w świadomości Polaków 
i w kontaktach zewnętrznych
Muzeum Historii Katowic, 
ul. ks. J. Szafranka 9

14.00 – Pamięć 1945 roku (dr hab. Zygmunt 
Woźniczka)  

14.20 – Katowice i autonomiczne woje-
wództwo śląskie w świetle interpelacji posel-
skich w Sejmie Śląskim w latach 1922–1939 
(prof. dr hab. Józef Ciągwa)

14.40 – Śląsk a Galicja (prof. dr hab. Piotr 
Franaszek) 

15.00 – Dzieje Katowic z perspektywy Opa-
wy i Czech (prof. PhDr. Zdenék Jirásek, Csc.)

15.20 – Katowice i Ostrawa – miasta iden-
tyczne (prof. PhDr. Aleš Záőicky, Ph.D.)

15.40 – dyskusja
16.00 – przerwa

Początki miasta Katowice 
w dokumentacji źródłowej

16.20 – Nadanie statusu miejskiego Katowi-
com i jego skutki w świetle akt pruskiego Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych (Ministerium 
des Innern) w Berlinie (dr Zdzisław Jedynak)

16.40 – Nadanie herbu miastu Katowicom 
w świetle akt Archiwum Urzędu Heraldycznego 
w Berlinie (mgr Przemysław Nadolski)

Przywracanie pamięci
17.00 – Męczeństwo ks. Emila Szramka jako 

przejaw cywilizacji śmierci i kryzysu kultury 
Europy Zachodniej (ks. abp dr Damian Zimoń)

17.20 – Od Grundmanna do Szurmana – 

znani i mniej znani ewangelicy tworzący histo-
rię miasta Katowice (ks. bp Marian Niemiec)

17.40 – dyskusja

9 wrZeŚNia

Przywracanie pamięci (cd.)

9.00 – Edward Gierek w 1981 r. w świetle 
wspomnień Wiesława Kiczana (prof. dr hab.  
Andrzej Małkiewicz, dr Radosław Domke)

9.20 – Starania o przywrócenie pamięci 
o Wojciechu Korfantym (mgr Jadwiga Lipoń-
ska-Sajdak)

Katowice jako ośrodek kultury 
i życia naukowego

9.40 – Zjazdy literackie w Katowicach, 
1922–1989 (prof. dr hab. Krystyna Heska- 
-Kwaśniewicz)  

10.00 – Wkład polonistów – nauczycieli i dy-
daktyków w wychowanie językowe uczniów 

śląskich w okresie międzywojennym i powo-
jennym na przykładzie Katowic (prof. dr hab. 
Helena Synowiec)

10.20 – przerwa
10.40 – Katowickie czasopisma społecz-

no-kulturalne. Stały czy efemeryczny element 
życia kulturalnego miasta? (dr hab. Katarzyna 
Tałuć)

11.00 – „Kulturalne Katowice” na łamach 
„Gościa Niedzielnego” (prof. UE dr hab. Alek-
sandra Pethe)

11.20 – Profesor Andrzej Kunisz – założy-
ciel pierwszego w Katowicach ośrodka badań 
nad antykiem (prof. UŚ dr hab. Tadeusz Alek-
sandrowicz)

11.40 – Henryk Rechowicz i jego wpływ na 
kształtowanie się środowiska naukowego Ka-
towic (dr Maciej Fic)

12.00 – dyskusja
12.20 – przerwa
12.40 – Ponad 115 lat tradycji szkolnictwa 

w zakresie budownictwa i architektury w Ka-
towicach – osobowości i ich dorobek (dr inż. 
Ryszard Nakonieczny)

13.00 – Wpływ przemysłu górniczo-hutni-
czego na rozwój urbanistyczno-architektonicz-
ny Katowic i osad inkorporowanych do miasta 
w latach 1924–1975 (dr Lech Szaraniec)

13.20 – przerwa
14.20 – Przerwana tradycja. Środowisko 

artystyczne Katowic po 1945 roku (dr hab. 
Barbara Szczypka-Gwiazda)

14.40 – Katowicki nazareńczyk – malarz 
Otto Kowalewski (mgr Ryszard Szopa)

15.00 – „Ćwierć wieku wysiłku” – katowic-
kie obchody jubileuszu Związku Towarzystw 
Kobiet w 1927 roku (dr hab. Aleksandra Skrzy-
pietz)
  

Varia
15.20 – Katowicki zwierzyniec w świetle 

źródeł archiwalnych i prasowych (dr Przemy-
sław Piwowarczyk)

15.40 – Katowice 2030 – kreowanie przy-
szłości miasta (prof. dr hab. Andrzej Klasik)

16.00 – dyskusja i zakończenie konferencji
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kulturalny

XV konferencja naukowa w mhk

ul. ks. J. Szafranka 9, ul. rymarska 4, 
ul. Kopernika 11/2, ul. Kościuszki 47

tel. 32 256 18 10
e-mail: mhk@mhk.katowice.pl
www.mhk.katowice.pl

|    Muzea |  

uL. SZaFraNKa 9
tel. 32 256 18 10
W niedziele – wstęp bezpłatny.

XV Konferencja Naukowa 
„Półtora wieku dziejów Katowic. 
Przywracanie historycznej 
pamięci” 
8–9 września

Wykład dr. Jacka Kurka 
„Miasto i czas”
17 września, godz. 16.30, wstęp wolny

Wernisaż wystawy Bellmer/
Visat
18 września, godz. 17.00
Wystawa czynna: 18 września 2015–17 
lutego 2016

Oprowadzanie kuratorskie 
po wystawie Bellmer/Visat
19 września, godz. 11.00

Wydawnictwa artystyczne 
Georgesa Visata 
19 września, godz. 12.00

Spotkanie z Armelle Visat i Yannickiem Minous 
z Galerii GSN (Francja)

Weekend „Kultura+60” – 
wycieczka dla seniorów
26 września, godz. 9.00

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej 
„Z dziejów Katowic”, przejazd i zwiedzanie Od-
działu Etnologii oraz dzielnicy Nikiszowiec, prze-
jazd i zwiedzanie Śląskiego Centrum Wolności 
i Solidarności (Izba Pamięci Kopalni „Wujek”)

Kurs na sztukę – zajęcia dla 
licealistów chcących przystąpić 
do matury z historii sztuki 
14, 21, 28 września, godz. 16.30

Koszt – 5 zł

uL. rymarSKa 4

tel. 32 353 95 59
W niedziele – wstęp bezpłatny.

Kuratorskie oprowadzanie dla 
dzieci po wystawie „Wiejskie 
korzenie, miejski szyk. Jak 
Francek z Podlesia górnikiem na 
Nikiszu został”
5 września, godz. 12.00
Wystawa czynna do 27 września.

Prowadzenie: Bożena Donnerstag i Justyna Ja-
rosz.

Warsztaty „Robimy kukiełki – 
Dorkę i Francka
9 września, godz. 16.30

Prowadzenie: Luna Art.
Zapisy tel. 32 353 95 59

Recital w wykonaniu Barbary 
Lubos-Święs
13 września, godz. 16.00

W repertuarze m.in. utwory Marka Grechuty, 
Agnieszki Osieckiej, Ewy Demarczyk i Jacka 
Kaczmarskiego. Wystąpią: Barbara Lubos-Święs 
– wokalistka, Adam Snopek – pianista. 

Wstęp wolny. Wejściówki do odbioru 
w: Muzeum Historii Katowic – 

Nikiszowiec oraz w MDK „Szopienice-
Giszowiec”, ul. Hallera 28.

Wykład „Od wsi do miasta” – 
dr Jacek Siebel 
16 września, godz. 17.00

Warsztaty poetyckie dla 
piszących do szufIady: „Dalsze 
losy Francka i Dorki”
23 września, godz. 16.30

Prowadzenie – Bożena Donnerstag i Michał Musioł.

„Muzyka jest kobietą” – 
recital w wykonaniu Wioletty 
Białk
26 września, godz. 16.30

Koncert najpiękniejszych arii operetkowych oraz 
piosenek z teatru i estrady. Wystąpią: Wioletta 
Białk – wokalistka,  Ewa Zug – pianistka. 

Wstęp wolny. Wejściówki do odbioru w: 
Muzeum Historii Katowic – Nikiszowiec 

oraz w MDK „Szopienice-Giszowiec”, 
ul. Hallera 28.

uL. KOPerNiKa 11

tel. 32 745 17 28, 514 499 614
W piątki – wstęp bezpłatny.

Niezwykłe zdjęcie
8 września, godz. 13.00–15.00

Przyjdź do nas z własnym kostiumem lub skorzy-
staj z naszych zasobów, przebierz się, a zrobimy 
ci bezpłatnie zdjęcie w naszych pięknych wnę-
trzach! Zdjęcia wysyłamy elektronicznie. 

Finisaż wystawy „Lalka – 
Forma – Figura” połączony 
z prelekcją Michała Tramera 
pt. „Zarys dziejów i specyfika 
teatru lalkowego” i prezentacją 
animacji lalek
11 września, godz. 17.00

Spotkanie z cyklu „Wieczór 
z muzami”
22 września, godz. 17.00

Wieczór autorski Jacka Durskiego.

Wernisaż wystawy „Wschód–
–Zachód–Nieskończoność” 
Aleksandra Janickiego
25 września, godz. 17.00
Wystawa czynna do 24 października.

Multimedialna wystawa inspirowana słynną serią 
Ukyo-e autorstwa Hiroshige: „Tokkaido – Droga 
wschodniego morza.

uL. KOŚciuSZKi 47
tel. 32 728 85 57
W czwartki – wstęp bezpłatny.

Wernisaż wystawy „Dwaj 
Panowie z Tytanu”
2 września, godz. 16.00

Wernisaż wystawy „30- 
-lecie Towarzystwa Polsko– 
–Japońskiego im. Akiry 
Kurosawy w Katowicach” 
25 września, godz. 16.00

Oprowadzanie kuratorskie 
w ramach programu „60+ 
kultura”
27 września, godz. 12.00

Wieczór poezji Jerzego 
Granowskiego
30 września, godz. 17.00

Muzeum Śląskie zwiedziło 
ponad 100 tysięcy gości 

Muzeum Śląskie w Katowicach odnotowało 
kolejny rekord – od momentu udostępnienia 
pięciu wystaw stałych, stanowiących unikal-
ne połączenie tematyki historii, sztuki profe-
sjonalnej, plastyki nieprofesjonalnej i sce-
nografii teatralnej, zobaczyło je ponad 100 
tysięcy osób. Instytucja przygotowała także 
atrakcyjną ofertę biletową oraz pakiety dla 
rodzin z dziećmi. 
 
Przygotowane przez Muzeum Śląskie propo-
zycje skierowane są do wszystkich, którzy 
pragną zobaczyć nie tylko niezwykłe podziem-
ne wystawy w dziennym świetle, ale również 
ekspozycje prezentowane w dotychczasowej 
siedzibie, mieszczącej się w centrum Kato-
wic przy al. Korfantego 3. Bilet – pozwalający 
dodatkowo zobaczyć ekspozycję pokazywaną 
w dawnym magazynie odzieży, Centrum Sce-
nografii Polskiej Oddziale Muzeum Śląskiego, 
posiadającym unikatową w skali kraju kolekcję 
scenografii teatralnej i filmowej – można nabyć 
za 27 zł (bilet normalny) i 18 zł (bilet ulgowy). 
Osoby, które chciałyby zobaczyć ekspozy-
cje w Muzeum Śląskim, Centrum Scenografii 
Polskiej i połączyć to z wizytą w Muzeum Gór-
nośląskim w Bytomiu, zapraszamy do zakupu 
wspólnego biletu w cenie 30 zł (bilet normal-
ny), 22 zł (ulgowy), 75 zł (rodzinny). Bilety są 
ważne 3 miesiące od daty zakupu.

Muzeum Śląskie przygotowało również 
liczne ulgi i pakiety, zarówno dla osób in-
dywidualnie zwiedzających, jak i dla grup, 
a specjalnie do rodziców z dziećmi adreso-
wany jest bilet w cenie 62 zł, który uprawnia 
do zwiedzania wystaw rodziny liczące nawet 
do 10 osób. Do skorzystania z niego nie jest 
wymagane posiadanie Karty Dużej Rodziny. 
Osób poszukujących pomysłu na prezent 
dla najbliższych na pewno zainteresuje abo-
nament roczny uprawniający do bezpłatne-
go całorocznego darmowego wstępu bez 
konieczności stania w kolejkach, zarówno 
w siedzibie Muzeum przy ul. T. Dobrowolskie-
go 1, jak i przy al. W. Korfantego 3. 

Miłośników wspaniałych widoków na 
pewno zainteresuje wjazd na 40-metrową wie-
żę wyciągową szybu kopalnianego, do której 
dobudowano panoramiczną windę pozwalają-
cą zwiedzającym dotrzeć do górnej platformy, 
skąd rozciąga się widok na park i panoramę 
miasta. Aby skorzystać z tej wyjątkowej i cie-
szącej się niesłabnącą popularnością atrakcji, 
wystarczy kupić bilet w cenie 5 zł. Muzeum 
Śląskie przypomina także o możliwości bez-
płatnego zwiedzania wszystkich wystaw 
w każdy wtorek. 

al. w. Korfantego 3
ul. T. Dobrowolskiego 1
tel. 32 258 56 61 do 3

e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl
www.muzeumslaskie.pl

aleje przy Hucie Marta
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Galeria sztuki 
Współczesnej 

BWa 

al. wojciecha Korfantego 6
tel./fax 32 259 90 40, 259 93 24

e-mail: galeria@bwa.katowice.pl  
www.bwa.katowice.pl

|    WystaWy |  

ul. Józefowska 102
tel./fax 32 207 01 00, 32 207 01 80

e-mail: oddzial.katowice@ipn.gov.pl
www.ipn.gov.pl

Otwarcie Centrum 
Edukacyjnego IPN w Katowicach 
„Przystanek Historia” 
im. Henryka Sławika
16 września 2015 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Ka-
towicach od piętnastu lat prowadzi rozległą 
działalność edukacyjno–wystawienniczą, która 
stanowi duże wsparcie zarówno dla szkół na 
różnym poziomie kształcenia, jak i dla instytu-
cji zajmujących się edukacją i kulturą. Wiedza 
o szerokiej ofercie Instytutu Pamięci Narodo-
wej, z której można bezpłatnie korzystać, nie 
zawsze dociera do wszystkich osób, instytu-
cji czy urzędów. Stąd zrodził się pomysł, by 
zaprosić Państwa na inaugurację działalności 
„Przystanku Historia”, nowego punktu na roz-
ległej mapie inicjatyw edukacyjnych IPN. Li-
czymy, że zdobyte informacje pozwolą nam na 
podjęcie owocnej i długotrwałej współpracy. 

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Na-
rodowej w Katowicach zaprasza na uroczyste 
otwarcie Centrum Edukacyjnego IPN w Ka-
towicach „Przystanek Historia” im. Henryka 
Sławika, które odbędzie się 16 września 2015 
r. o godz. 10.00 w Katowicach, przy ul. św. 
Jana 10. W programie: wystąpienie dr. An-
drzeja Sznajdera, dyrektora Oddziału IPN w Ka-
towicach, oraz prelekcja prof. Antoniego Dud-
ka (Rada IPN, UKSW) nt. „Czy jest potrzebna 
polityka historyczna państwa?”. O godz. 12.00 
w „Przystanku Historia” rozpocznie się prezen-
tacja oferty edukacyjnej IPN przeznaczona dla 
starostów powiatowych, prezydentów i bur-
mistrzów miast, wójtów gmin, kierowników 
i naczelników wydziałów edukacji i promocji, 
dyrektorów ośrodków kultury i bibliotek pu-
blicznych z terenu województwa śląskiego.

W programie prezentacja oferty edukacyj-
nej:

Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” 
– nowe miejsce, nowe możliwości
Wystawy IPN – oferta prezentacji 
Rocznice ważnych wydarzeń
Edukacja – lekcje, warsztaty i projekty eduka-
cyjne IPN 
Konkursy, rajdy, turnieje gier planszowych
Projekt „Miejsca Pamięci”
Notacje – zbieranie relacji świadków historii

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przy-
bycia na adres: ewelina.janota@ipn.gov.pl 
lub pod numerem telefonu 32 207 03 14. 

Dożynki 2015
6 września 

12.00–15.00
Korowód dożynkowy
Msza św. (parafia Matki Boskiej Częstochow-
skiej w Katowicach-Podlesiu), obrzędy dzięk-
czynne z udziałem zespołu regionalnego Pod-
lesianki.

LGKS 38 Podlesianka, ul. Sołtysia 25
15.00–15.30 – Prezentacja zespołów dzie-

cięcych MDK „Południe”
15.00–16.00 – Orkiestra Dęta KWK „Murcki-

Staszic Ruch Boże Dary” pod dyrekcją Szcze-
pana Kurzei

16.00–17.30 – Kapela góralska Hajduk
17.30–19.00 – Kabaret Antyki
19.00–20.30 – Krywań
20.40 – Pokaz sztucznych ogni
21.00–22.20 – Paweł Stasiak z zespołem 

Papa D

Honorowy patronat Prezydenta Miasta Kato-
wice Marcina Krupy.

SPeKTaKLe

Maraton „Klimakterium... 
Menopauzy szał i już!”
25 września, godz. 19.00 

26 września, godz. 16.00

W programie: „Klimakterium 1… i już!”, „Kli-
makterium 2, czyli menopauzy szał”

Bilety:  75 zł normalne, 65 zł ulgowe 
i grupowe (> 20 osób). Bilet na maraton 

(Klimakterium 1 + 2): 100 zł

Ticketportal.pl, Biletyna.pl, Kupbilecik.
pl. Rezerwacje: bow@ck.art.pl, tel. 32 609 

03 31, 32 609 03 32 oraz Anna Sekuła: 
604 900 717. 

Maraton zagramy również w listopadzie!

Teatr w centrum... uwagi
28 września–14 października

Przegląd Teatrów Niezależnych
Informacje: anna.szerszen@ck.art.pl, 32 609 
03 18. 
Rezerwacje: bow@ck.art.pl, 32 609 031/32.
W programie: 

Teatr Gry i Ludzie – Gottfried August Bürger, 
„Przygody Barona Münchhausena”
28 września, godz. 18.00

Teatr Żelazny – Jacek Chmielnik, „Romanca”
29 września, godz. 18.00

Teatr Czwarta Scena – Snack Story
30 września, godz. 18.00

Kabaret   
Czesław Jakubiec Comedy
27 września, godz. 18.00

Występy Czesława Jakubca w Centrum Kultury 
Katowice to wyjątkowa okazja do rodzinnego 
wyjścia z domu. W czasie, gdy dorośli bawią 
się, obserwując występy tego doskonałego teno-
ra, dzieci mają okazję wziąć udział w warsztatach 
muzyczno-plastycznych. Nie trzeba ponosić żad-
nych dodatkowych opłat. Dobra zabawa dla dzie-
ci od lat 5 dostępna jest w ramach biletów na ten 
kabaret. Pokój Sztuki Dziecka. Informacje: bow@  
ck.art.pl, 32 609 03 31, 32 609 03 32. 

Bilety: 20 zł, 30 zł. Ticketportal.pl, 
Biletynakabarety.pl, Kupbilecik.pl. 

Rezerwacje: bow@ck.art.pl, tel. 32 609 03 31/32.

Centrum na Mariackiej
wtorek–niedziela w godz. 14.00–21.00

Poznaj swój głos – warsztaty emisji głosu – 
1, 8, 15, 22 września, godz. 18.00 
Prowadzenie: Aneta Woszczyńska.

Joga śmiechu – ćwiczenia fizyczno-odde-
chowe
9, 16, 23 września, godz. 18.00 
Prowadzenie: Agnieszka Szotek, Jadwiga Konca.

Ćwiczenia kinezjologiczne (tzw. gimnastyka 
mózgu)
10, 17 września, godz. 18.00
Prowadzenie: Zofia Rusin.

Sokrates Cafe – Świat bez wartości? Czym 
jest prawdziwa wartość w dzisiejszym świecie. 
18 września, godz. 18.00
Pierwsze z serii spotkań otwartego klubu dys-
kusyjnego dla tych, którzy nie boją się myśleć 
i szukać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. 
Spotkanie poprowadzą: Bartosz Buśkiewicz, 
Marta Okarmus.

Drogocenne – projekt Teatru Miazga
25 września, godz. 19.00 
„Drogocenne” to projekt oparty na teatrze 
ruchu przedstawiający historię niewidomej 
dziewczyny, która dzięki pomocy dobrych du-
chów poznaje otaczający ją świat.

Na wszystkie wydarzenia organizowane 
w tym miejscu wstęp wolny. Kontakt, 

informacje: dawid.tuziak@ck.art.pl, bow@
ck.art.pl, tel. 32 609 03 18/31/32.

Ośrodek Edukacji Kulturowej
Z okazji 20. rocznicy działalności Ośrodka Edu-
kacji kulturowej, zapraszamy na  dzień otwarty 
– 26 września. Udział we wszystkich zajęciach 
tego dnia będzie bezpłatny.

W programie między innymi: różne rodzaje 
zajęć hatha-jogi; w tym joga śmiechu, pokaz ćwi-
czących osób powyżej 70 lat, zajęcia z tai-chi, 
qi gongu, warsztaty szkoły malowania od „koloru 
do formy”, metamorfozy w tańcu, zajęcia z dra-
my, śpiewu archaicznego oraz wykłady. 

Szczegółowy program na początku 
września. Informacje: jozef.blacha@

ck.art.pl, tel. 608 021 631, 32 609 03 02.

Wykład z psychologii 
analitycznej C.G. Junga 
Participation mystique – 
w relacjach
26 września, godz. 18.00, sala 41

Prowadzenie: Józef Blacha – analityk jungowski.

Warsztaty ekspresji twórczej

Bezpłatne zajęcia edukacyjno-artystyczne dla 
dzieci i młodzieży. Warsztaty odbywają się od 
poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy) 
w godzinach od 10.00 do 12.00 i od 12.00 
do 14.00. Zajęcia są bezpłatne! Wszystkie ma-
teriały potrzebne do realizacji warsztatów za-
pewnia Galeria. Prowadzenie: Aneta Zasucha.

W celu rezerwacji terminu i ustalenia 
szczegółów warsztatów prosimy 

o kontakt: Dział Programowy – Edukacja 
Artystyczna, tel. 32 259 90 40 wewn. 

13 lub Aneta Zasucha tel. 510 853 090; 
edukacja@bwa.katowice.pl

Do sztuki gotowi, start! 
5 września, godz. 10.00

Tym razem projekt CzujCzuj zaprosi na warsz-
taty „Bajko-myśli”. 

Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy: 
tel. 32 259 90 40 wewn. 13 lub Aneta 

Zasucha: 510 853 090;  
edukacja@bwa.katowice.pl

Dla dzieci    
Rodzinne Matinée
7, 14, 21, 28 września, godz. 11.00, Sala 
Grudniowa

Muzyka klasyczna jest zbyt dynamiczna, aby 
więzić dzieci w fotelach, dlatego proponujemy 
cykl koncertów, w czasie których najmłodsi nie 
tylko słuchają muzyki i poznają jej historię, ale 
przede wszystkim nie są do niczego zmuszani. 
Wysoki poziom artystyczny sprawia, że jest to 
interesujące wydarzenie także dla dorosłych.
Prowadzenie: Zdzisław Smucerowicz.

Nowość! Konkurs plastyczny 
pt. „Malowanie muzyki”
W tym roku wszystkie dzieci wraz z opieku-
nami zapraszamy do udziału w muzycznym 
konkursie plastycznym. Co tydzień, na zakoń-
czenie Matinée, zadajemy plastyczną „pracę 
domową” nawiązującą do tematu spotkania. 
Szczegółowe informacje oraz regulamin kon-
kursu dostępne na www.ck.art.pl.

Klub Sztuk
warsztaty kaligrafii: 12 i 13 września, od 

godz. 10.00 do 14.00, bilet na jeden warsztat: 
69 zł, karnet na 2 warsztaty: 125 zł. Prowadze-
nie: Ewa Landowska.

warsztaty haftu koralikowego: 26 września, 
od godz. 10.00 do 14.00, bilet: 69 zł. Prowa-
dzenie: Katarzyna Biedrycka.pl. Sejmu Śląskiego 2 

tel. 32 609 03 22
e-mail: info@ck.art.pl 

www.ck.art.pl 
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centrum sztuki 
Filmowej

ul. Sokolska 66
tel. 32 258 05 08 (program), 

e-mail: kasa@kosmos.katowice.pl
www.kosmos.katowice.pl

ul. 3 maja 7
tel. 32 258 74 32

e-mail: kino@swiatowid.katowice.pl
www.swiatowid.katowice.pl

Retrospektywa Xaviera Dolana
4–10 września

Przedstawiamy Państwu ulubieńca widzów 
i krytyków, cudowne dziecko współczesnego 

kina – Xaviera Dolana. Okrzyknięty głosem 
młodego pokolenia Kanadyjczyk tworzy opo-
wieści o ludzkich emocjach, poszukiwaniu 
seksualnej tożsamości. Jak bumerang wraca 
też u Dolana wątek toksycznych relacji z matką 
znany mu z autopsji.

4 września na ekrany polskich kin wchodzi 
dramat z Xavierem Dolanem, tym razem przed 
kamerą, „Pieśń słonia”. Pokazom filmu w kinie 
Kosmos towarzyszyć będzie retrospektywa 
twórczości reżysera.

National Theatre Live 
– retransmisja spektaklu 
z Londynu „Każdy”
11 września, godz. 19.00

Reżyseria: Rufus Norris
Obsada: Chiwetel Ejiofor, Dermot Crowley, 
Sharon D Clarke, Paul Bullion 
czas trwania: 90 min
„Każdy” to nowa, współczesna odsłona śre-
dniowiecznego moralitetu, w którym Każdy 
zadaje pytanie, czy jedynie w obliczu śmierci, 
spraw ostatecznych, jesteśmy w stanie zrozu-
mieć, czym jest nasze życie i jaką ma wartość. 
Powstała w XV wieku sztuka stanowi kamień 
milowy angielskiej dramaturgii i nawiązuje 
do motywu zetknięcia ze spersonalizowaną 
Śmiercią pojedynczego człowieka, który jest 
jednocześnie każdym i nikim, każdym z nas 
i wyimaginowaną jednostką ludzką. 
Bilety: 32 zł normalny, 28 zł ulgowy, 24 zł 

grupowy (dla 10 osób)

Operowe lato – retransmisja 
z Metropolitan Opera w Nowym 
Jorku
19 września, godz. 18.00 

Córka pułku (Donizetti)
Dyrygent: Marco Armiliato
Reżyseria: Laurent Pell
Obsada: Natalie Dessay, Felicity Palmer, Juan 
Diego Flórez, Alessandro Corbelli, Marian Sel-
des
czas trwania: 150 min
Komiczna opera pełna wokalnych popisów 
i żywiołowej akcji. Akcja opery rozpoczyna 

Premiery

Od 4 września

Mur (reż. Dariusz Glazer, Polska 2014)

Od 11 września
Karbala (reż. Krzysztof Łukaszewicz, Polska 

2015)
Płomień (reż. Syllas Tzoumerkas, Grecja/

Holandia/Niemcy 2014, 83')
Prawie jak matka (reż. Anna Muylaert, Bra-

zylia 2015, 114')

Od 18 września 
Czy naprawdę wierzysz? (reż. Jon Gunn, 

USA 2015, 115')
Młodość (reż. Paolo Sorrentino, Francja/

Szwajcaria/Wielka Brytania/Włochy 2015, 
118')

Od 25 września
Cierpienia młodego Edoardo (reż. Duccio 

Chiarini, Iran/Wielka Brytania/Włochy 2015, 
86')

W piwnicy (reż. Ulrich Seidl, Austria 2014, 
90')

45 lat (reż. Andrew Haigh, Wielka Brytania 
2015, 99')

wyDarZeNia

„Żołnierska” premiera filmu 
„Karbala” z udziałem grup 
żołnierskich w „pustynnych” 
uniformach!
11 września, godz. 20.15  

Impreza „towarzysko-filmowo-
-plenerowa” pn. „Żegnaj lato na 
rok!”
22 września, godz. 18.15  

W programie m.in. przedpremierowy seans filmu 
„45 lat” oraz „letnio-jesienny” poczęstunek! Ze 
względu na fabułę filmu oraz stare, dobre  rytmy 
muzyczne, które towarzyszyć będą imprezie, za-
praszamy szczególnie pokolenie… 60+.

2. Festiwal Filmowy Kino 
Dzieci – zanurzmy się w filmie!
26 września–4 października

Program festiwalu podzielony będzie na sekcje. 
Najważniejsza z nich, czyli konkurs, to osiem 
pełnych metraży, które nie były pokazywane 
wcześniej w polskich kinach. Filmy konkurso-
we wyświetlane będą we wszystkich miastach 
festiwalowych. Wśród filmów konkursowych 
znajdzie się między innymi norweska animacja 
„Hokus-pokus, Albercie Albertsonie”, której 
główny bohater doskonale znany jest polskim 
czytelnikom serii książek autorstwa Gunil-
li Bergström. Widzowie będą mogli również 
obejrzeć nagrodzony na jednym z najważniej-
szych festiwali animacji w Annecy brazylijski 
film „Chłopiec i świat”. W konkursie znajdzie 
się również holenderski film „Życie według 
Nino”. Więcej: www.kinodzieci.pl.

się w tyrolskiej wiosce, w obozie francuskich 
grenadierów. Wśród żołnierzy znajduje się 
markietanka Maria, nazywana „Córką pułku”. 
Jako mała dziewczynka została znaleziona 
przez żołnierzy na polu bitwy. Grenadierzy, nie 
mogąc dotrzeć do jej rodziny, zabrali ją ze sobą 
i otoczyli opieką. Najbardziej troszczył się o nią 
sierżant Sulpicjusz.

Bilety: 35 zł normalny, 30 zł ulgowy

Klasyka filmowa w kinie 
Kosmos   
Filmoteka Polska
23 września, godz. 18.00

Trzecia część nocy (reż. Andrzej Żuławski, Pol-
ska 1971, 101')

Bilety: 10 zł

Komicznie kosmicznie
14 września, godz. 18.00

Miłość blondynki (reż. Miloš Forman, Czecho-
słowacja 1965, 90')

28 września, godz. 18.00
Noc w Casablance (reż. Archie Mayo, USA 
1946, 85')

Bilety: 10 zł

Filmoteka Konesera
15 września, godz. 18.00

Miłość Swanna (reż. Volker Schlöndorff , Fran-
cja, Niemcy, 1984, 110')

29 września, godz. 18.00
Co za radość żyć (reż. René Clément, Francja/
Włochy, 1961, 132')

Bilety: 10 zł

Czwartek z kryminałem 
17 września, godz. 18.00

Incydent (reż. Larry Peerce, USA 1967, 107')
24 września, godz. 18.00

Wielki sen (reż. Michael Winner, Wlk. Brytania, 
1978, 99')

Bilety: 8 zł

muzeum izba Pamięci Kopalni „wujek”
ul. wincentego Pola 65

tel. 32 208 55 33, 32 601 21 08
e-mail: sekretariat@scwis.org.pl

muzeum@scwis.org.pl

W ramach obchodów 150-lecia miasta Katowice, 
ŚCWiS wspólnie z Miastem Ogrodów oraz Sto-
warzyszeniem Pokolenie przygotowało wystawę 
„Katowice – Miasto wolności”. Składa się ona 
z plansz ze zdjęciami znanych śląskich fotore-
porterów, którzy dokumentowali ważne, burzliwe 
i tragiczne wydarzenia w czasie ostatniej dekady 
PRL-u. Wystawa będzie prezentowana we wrze-

śniu na katowickim rynku.  
Ponadto ŚCWiS po raz kolejny bierze udział 

w Europejskich Dniach Dziedzictwa. 12 września 
o godz. 10.00 odbędzie się pokaz filmu „Taka jest 
historia” o pierwszych 16 miesiącach istnienia 
(do stanu wojennego) Śląsko-Dąbrowskiej „Soli-
darności”. Na godz. 11.00 zaplanowana jest wy-
cieczka po kopalni „Wujek”. Górnicy, którzy brali 
udział w historycznym strajku w grudniu 1981 r., 
będą oprowadzać zwiedzających po miejscach 
związanych z pacyfikacją i śmiercią 9 górników.

13 września organizowana jest X edycja 
biegu sztafetowego do grobu ks. Jerzego Popie-
łuszki. Biegacze wyruszą sprzed pomnika Krzyża 
Dziewięciu Górników. 

Na 21 września przygotowaliśmy spotkanie 
z Tadeuszem Jedynakiem, jednym z sygnatariu-
szy Porozumień Jastrzębskich, i projekcję filmu 
„Taka jest historia”. 23 września zapraszamy 
do ŚCWiS na spotkanie autorskie z Romanem 

Graczykiem autorem książki „Od uwikłania do 
autentyczności. Biografia polityczna Tadeusza 
Mazowieckiego”.

Zapraszamy również całe rodziny do udziału 
w organizowanej przez ŚCWiS gry miejskiej – 
26 września. W trakcie gry uczestnicy będą mo-
gli zapoznać się z historią oraz miejscami związa-
nymi z pacyfikacją KWK „Wujek”. Szczegóły na 
naszej stronie www.scwis.org.pl.

Wstępem do udziału w grze może być wizyta 
w Muzeum Izbie Pamięci Kopalni „Wujek”. 

W muzeum odbywa się cykl historycznych 
lekcji, które są prowadzone przez świadków hi-
storii – uczestników strajku w 1981 r. w kopalni 
„Wujek”. Projekt skierowany jest do młodzieży 
ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych, ale także do pojedynczych 
zwiedzających. 

Jeden z najważniejszych elementów ekspo-
zycji to specjalnie wykonana makieta o wymia-

rach 420 cm na 230 cm, przedstawiająca w skali 
1:100 teren objęty działaniem milicji i wojska 
w grudniu 1981 r. Na makiecie znajduje się ponad 
pół tysiąca figur: robotników i cywilów; żołnierzy 
i milicjantów biorących udział w pacyfikacji ko-
palni „Wujek” oraz kilkaset modeli: budynki, czoł-
gi, wozy bojowe, wagony kolejowe, urządzenia 
kopalniane. Diorama utrzymana jest w kolorysty-
ce zimowej, zgodnie z realiami historycznymi 16 
grudnia 1981 r. 

Dokładny program lekcji muzealnych można 
znaleźć na stronie www.scwis.org.pl w zakładce 
„Oferta edukacyjna”. Zapraszamy również do 
odwiedzenia naszej nowej strony internetowej: 
www. prlopozycja.pl. 

Wstęp bezpłatny. Wtorki i czwartki od godz. 
9.00 do 17.00; środy, piątki i soboty od 

godz. 9.00 do 15.00. Rezerwacje: tel. 32 208 
55 33, e-mail: biuro@scwis.pl
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tel. 32 253 82 21
e-mail: biuroateneum@o2.pl
www.ateneum.art.pl

ul. chopina 8
tel. 792 785 085

e-mail: rezerwacje@teatrrawa.pl
www.teatrrawa.pl
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tel. 695 677 247 
e-mail: oh@orkiestrahistoryczna.pl

orkiestrahistoryczna.pl

Przetrawione – wernisaż prac 
Joanny Klepadło 
12 września, godz. 17.00

Soup City. Ostatnia sprawa 
Charliego Brokuła, J. Kasprzak
14, 15 września, godz. 18.00
16 września, godz. 11.00

Pierwszy człowiek świata, 
M. Wojtyszko (prapremiera)
19 września, godz. 19.00

20 września, godz. 16.00

Kabaret Ponurego Żartu, 
D. Charms
26 września, godz. 19.00

Pierwsza w naszym regionie i dynamicznie roz-
wijająca się orkiestra muzyki dawnej – {oh!} Or-
kiestra Historyczna w tym miesiącu bierze udział 
w kolejnym międzynarodowym projekcie. W efek-
cie trwającej od zeszłego roku współpracy z cze-
skimi partnerami i zrealizowaniu kilku wspólnych 
przedsięwzięć przyszedł czas na zdecydowanie 
największe w dotychczasowym partnerstwie 
wydarzenie. Katowicka {oh!} została zaproszona 
do udziału w niezwykle prestiżowym i jedynym 

w swoim rodzaju wydarzeniu – wraz z solistami 
z Czech, Słowacji, ale również Holandii i Austrii za-
inauguruje działalność nowo powstałego Narodo-
wego Instytutu Teatru i Tańca w Czechach, którego 
inicjatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa 
w Czechach. Artyści wykonają wspólnie operę 
„Didone abbandonata” Domenico Sarriego w zre-
konstruowanym historycznym Teatrze Muzycz-
nym przy Zamku Valtice, którego estrada również 
tym samym będzie inaugurowana. Zamek Valtice 

był siedzibą rodziny Liechtensteinów, to przepięk-
na pałacowa rezydencja, będąca dziś na „Liście 
światowego dziedzictwa UNESCO”.

Po występach w Valticach w dniach 12–13 
września cały zespół wykonawczy wyruszy w tour-
née obejmujące także Brno oraz po polskiej stronie 
Gliwice i Warszawę. Udział {oh!} Orkiestry Histo-
rycznej w tym wyjątkowym wydarzeniu współfi-
nansowany jest przez Urząd Miasta w Katowicach. 
Operę „Didone abbandonata” katowiccy melomani 

SceNa aTeNeum
ul. św. Jana 10

Amelka, Bóbr i Król na dachu
6 września, godz. 16.00
25, 29 września, godz. 9.30
26 września, godz. 18.00 (6. Metropolitalna 
Noc Teatrów) 

O Smoku Grubeloku  
11 września, godz. 9.30 i 11.30 

(W ramach obchodów 150. urodzin Miasta 
Katowice)
12, 20 września, godz. 16.00

22 września, godz. 9.30

Najmniejszy bal świata
15 września, godz. 9.30 i 11.30 

Krawiec niteczka
18, 30 września, godz. 9.30

19 września, godz. 16.00

Tylko jeden dzień
23, 24 września, godz. 9.30

Warsztaty z ruchu scenicznego
26 września, godz. 19.00–20.00 

Prowadzenie: Ewelina Ciszewska 
(6. Metropolitalna Noc Teatrów) 

GaLeria „aTeNeum”
ul. 3 Maja 25

Afrykańska przygoda
13 września, godz. 11.30
30 września, godz. 17.00

Naranaszi, czyli czarodziejski 
owoc
16, 17 września, godz. 9.30 

Wystawa lalek ze zbiorów 
Teatru Ateneum
26 września, godz. 16.00–19.30 

(6. Metropolitalna Noc Teatrów) 

Czytanie teatru – 
dla dorosłych   
Krzysztof Bizio: Lament w Galerii
26 września, godz. 20.30–21.45, 22.30–
23.45 

(6. Metropolitalna Noc Teatrów) 

PracOwNie TeaTraLNe
ul. Andrzeja 21a (w podwórzu)

Zwiedzanie pracowni 
oraz warsztaty plastyczne
26 września, godz. 17.00–19.00 

(6. Metropolitalna Noc Teatrów) 

Dyrekcja teatru zastrzega sobie praw zmian 
w repertuarze.

DuŻa SceNa

Western 
4 września, godz. 19.00 (prapremiera)
5, 6 września, godz. 19.00

Co robią Ślązacy na Dzikim Zachodzie? Ziemi 
obiecanej szukają w Ameryce? Dlaczego po-
rzucili swoją piątą stronę świata i czarne ogro-
dy? Ślązak jest gotowy na wszystko. A czy 
Państwo są gotowi na ostatni spektakl o Ślą-
sku, a w dodatku na western? 

Czarny ogród
11, 12 września, godz. 18.00

13 września, godz. 17.00

Tosca, G. Puccini  
gościnnie Opera Śląska
15 września, godz. 18.00

Piąta strona świata
20, 21 września, godz. 19.00
23 września, godz. 19.00 (otwarcie 
Festiwalu Nowej Scenografii)

Chłopcy kontra Basia – 
koncert   
Muza w Śląskim
27 września, godz. 19.00

Ludowe fascynacje, improwizacje jazzowe 
i charyzmatyczna wokalistka. Zespół ma za 
sobą także istotne realizacje teatralne, głów-
nie opracowując muzykę do spektakli Eweliny 
Marciniak. 

SceNa KameraLNa

Piękni dwudziestoletni
3–6 września, godz. 19.00

Chłopiec z łabędziem
11, 12 września, godz. 19.00

Śmieszny staruszek
18 września, godz. 19.00 (premiera)
19 września, godz. 19.00 (premiera 
prasowa)
20 września, godz. 16.00

„Śmieszny staruszek” Tadeusza Różewicza to 
przewrotna komedia w dwóch odsłonach, któ-
rą przez lata grali wybitni aktorzy na scenach 
w całej Polsce. 

Monodram reżyseruje Ewa Wyskoczyl. 

Małe zbrodnie małżeńskie
25, 26 września, godz. 19.00

Oskar i Pani Róża
29, 30 września, godz. 10.00

SceNa w maLarNi

Dubbing Street
19 września, godz. 19.30

Studium Wiedzy o Teatrze  
R. Talarczyk, R. Urbacki
22 września, godz. 14.30

Śląskie Laboratorium 
Pedagogiki Teatru – Debata
22 września, godz. 17.00

ul. rynek 10
tel. 32 258 7251/2 

e-mail: teatrslaski@teatrslaski.art.pl
www.teatrslaski.art.pl

Dubbing Street 
22, 23 września, godz. 19.30

Ostatnie tango w Paryżu
30 września, godz. 19.30

Wystawa „Grupa Janowska. 
Malarstwo”    
Cykl Galeria Foyer
11 września, godz. 17.00, Foyer I balkonu

Jednym z największych prywatnych kolek-
cjonerów sztuki nieprofesjonalnej na Śląsku 
jest Gerard Trefoń, właściciel galerii „Barwy 
Śląska”. Z okazji 150. urodzin Katowic w Te-
atrze Śląskim zostaną zaprezentowane obrazy 
twórców związanych z Grupą Janowską, po-
chodzące właśnie z tej kolekcji. 

Niebo nad Katowicami
11 września, godz. 22.00

Schody przed Teatrem
Zapraszamy na specjalny koncert na placu Te-
atralnym, w którym dla mieszkańców miasta 
wystąpią aktorzy teatru. 

Morfina
24, 25, 26 września, godz. 19.00, Szyb 
Wilson

Nie z tej ziemi!  
Metropolitalna Noc Teatrów
26 września, godz. 18.00 

Interaktywny spacer po Nikiszowcu
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ul. 3 maja 31a
tel. 32 258 90 49

e-mail: ipium@silesia.art.pl
www.silesia.art.pl
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ul. Sokolska 2
tel. 32 258 62 61

e-mail: sekretariat@filharmonia-slaska.eu
www.filharmonia-slaska.eu

The meeting – classic & jazz: 
When I Fall in Love
6  września, godz. 17.00, sala koncertowa 
im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Mateusz Walach – dyrygent 
Ewa Uryga – wokal, kierownictwo muzyczne
Brian Fentress – wokal 
Piotr Wrombel – piano
Dariusz Ziółek – bas
Grzegorz Poliszak – perkusja 
W programie: najpopularniejsze przeboje z re-
pertuaru takich gwiazd jak Whitney Houston,  
Stevie Wonder, Lionel Richie, Roberta Flack oraz 
światowe standardy muzyki jazzowej w aranża-
cji Krzysztofa Herdzina i Dariusza Zbocha.

Inauguracja 71. sezonu 
artystycznego Filharmonii 
Śląskiej    
WTC In Memoriam
11 września, godz. 19.00, sala koncertowa 
im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska 

Śląska Orkiestra Kameralna i Chór Filharmonii 
Śląskiej
Robert Kabara – dyrygent
Elżbieta Kolorz – sopran
Tomasz Dziwisz – tenor
Michał Schoppa – bas
Adam Eibin – organy 
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
Program:
Krzysztof Penderecki – De Profundis z Siedmiu 
bram Jerozolimy
Krzysztof  Penderecki – Agnus Dei
Johannes Brahms – Geistliches Lied op. 30 na 
chór mieszany i organy
Franz Schubert – Msza G-dur D.167

Inauguracja 71. sezonu 
artystycznego Filharmonii 
Śląskiej
18 września, godz. 19.00, sala koncertowa 
im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska 

Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii Ślą-
skiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent 
Soyoung Yoon – skrzypce 
Bernadetta Grabias – mezzosopran
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
Program:
Jean Sibelius – Koncert skrzypcowy d-moll op. 47
Siergiej Prokofiew – Aleksander Newski op. 78

Prapremiera Piotr Moss 
Tenebroso (MKiDN)
25 września, godz. 19.00, sala koncertowa 
im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Wojciech Michniewski – dyrygent 
Łukasz Długosz – flet
Program:
Claude Debussy – Popołudnie fauna
Piotr Moss – Tenebroso koncert na flet i orkie-
strę (prawykonanie w ramach priorytetu „Zamó-
wienia kompozytorskie”)
Hector Berlioz – Symfonia fantastyczna op.14

Filharmonia Konesera
26 września, godz. 16.00, sala kameralna, 
Filharmonia Śląska

Jan Stanienda – skrzypce 
Chopin Piano Quintet w składzie:
Krzysztof Stanienda – fortepian
Roksana Kwaśnikowska – skrzypce
Magdalena Lech – skrzypce
Maria Stanienda – altówka
Michał Zieliński – wiolonczela
Program:
Johannes Brahms – Kwintet fortepianowy f-moll 
op. 34
Ernest Chausson – Koncert na fortepian, skrzyp-
ce i kwartet smyczkowy D-dur op. 21 

Chopin & Kenner 
30 września, godz. 18.00, sala koncertowa 
im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Rafał Janiak – dyrygent 
Kevin Kenner – fortepian
Program:
Fryderyk Chopin – I Koncert fortepianowy 
e-moll op. 11
Recital solowy Kevina Kennera
Po koncercie spotkanie melomanów z Kevinem 
Kennerem.

pl. wolności 12a
tel. 32 206 97 97

e-mail: biuro@camerata.silesia.pl
www.camerata.silesia.pl

FeSTiwaL JuBiLeuSZOwy

25 lat Zespołu Śpiewaków 
Miasta Katowice Camerata 
Silesia
5 września, godz. 19.30, sala koncertowa 
NOSPR

część I
Kompozytorzy dla Cameraty Silesia: Krzysztof 
Baculewski, Aleksander Gabryś, Ryszard Gabryś, 
Henryk Mikołaj Górecki, Stanisław Krupowicz, 
Sabina Myrczek, Joanna Wnuk–Nazarowa, Mar-
cin Rupociński, Przemysław Scheller, Paweł Szy-
mański, Paweł Tomaszewski
Wykonawcy: Zespół Śpiewaków Miasta Katowice  
Camerata Silesia
Instrumentaliści NOSPR 
Aleksander Gabryś – kontrabas
Sabina Myrczek – wokal
Adam Tadel – kontrabas
Wojciech Myrczek – wokal
Przemysław Scheller – didgeridoo
Paweł Tomaszewski – fortepian

część II
Leszek Możdżer  – Psalmy
Wykonawcy: Zespół Śpiewaków Miasta Katowice  

Cykl koncertów 
„Przed wielkim konkursem”  
Czas na muzykę
8, 16 września, godz. 17.00, Biblioteka 
Śląska, sala Parnassos, pl. Rady Europy 1

Przed wielkim konkursem
Uczestnicy XVII Międzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w War-
szawie 
W programie: kompozycje Fryderyka Chopina.

Cykl koncertów „Muzyka 
w kościołach Katowic”

Exsultate, Jubilate
13 września, godz. 19.00, kościół pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, ul. Misjonarzy Obla-
tów 12
Iwona Socha – sopran
Marek Toporowski – organy
Grażyna Brewińska – słowo
W programie: utwory wokalno-instrumentalne 
G. Rossiniego, W.A. Mozarta, P. Königa, J.S. Ba-
cha, J. Haydna, E. Köhlera

Z biblijnej skarbnicy
27 września, godz. 17.00, kościół pw. Świętych 

Apostołów Piotra i Pawła, ul. Mikołowska 32
Zespół wokalny Conteto Core
Maria Piotrowska-Bogalecka – dyrygent
Magdalena Makaruk – słowo
W programie: J.H. Schein, H. Schütz, T. Tallis, 
L. da Viadana, J. Pachelbel, E. Bogusławski.

„Mamo, tato, chodźmy 
na koncert!”   
Opowieść o Fryderyku Chopinie
20 września, godz. 16.00, Polskie Radio, 
studio koncertowe, ul. Ligonia 29

prof. Andrzej Jasiński – fortepian
Ziemowit Świtalski – fortepian
W programie: kompozycje Fryderyka Chopina
Bezpłatne wejściówki dostępne w Biurze 

Silesii, ul. 3 Maja 31a oraz telefonicznie 
(wewn. 23) od 7 września w godz. 10.00–

14.00. Zapraszamy dzieci od lat 6 wraz 
z rodzicami.

Międzynarodowy Kurs 
Mistrzowski w Tarnowicach 
Starych   
Kopalnia Sztuki Wokalnej
21 września, godz. 17.00, Polskie Radio, 
studio koncertowe, ul. Ligonia 29 

Wyróżnieni uczestnicy kursu – śpiew
Marek Rzepka – kierownictwo artystyczne
W programie: najbardziej znane arie operowe 
i operetkowe oraz pieśni.

Na koncerty wstęp wolny, za wyjątkiem 
sali kameralnej NOSPR (bilety – 1 zł).
Pełny kalendarz koncertów dostępny 

w  biurze Silesii i na www.silesia.art.pl.

Camerata Silesia
Leszek Możdżer – fortepian
Zohar Fresco – instrumenty perkusyjne
Olo Walicki – kontrabas
Adam Pierończyk – saksofon
Anna Szostak – dyrygent

Koncert 
12 września, godz. 19.30, Sala koncertowa 
NOSPR,

Program: Paco Peđa Misa Flamenca 
oraz utwór napisany na 150-lecie Miasta Katowice 
oraz na 25-lecie Cameraty Silesia (prawykonanie)
Wykonawcy: Paco Peđa Flamenco Dance Com-
pany, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Came-
rata Silesia
Dyrygent: Anna Szostak

Koncert
26 września, godz. 19.30, Sala NOSPR 

Program:
Grzegorz Gerwazy Gorczycki  
Bartłomiej Pękiel 
Henry Purcell
Arcangelo Corelli 
Georg Friedrich Händel

Wykonawcy: London Baroque
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata 
Silesia
Dyrygent: Anna Szostak
Bilety na koncerty jubileuszowe dostępne 

w kasach NOSPR.

mogą pamiętać z zeszłorocznego spektaklu, który 
odbył się w Centrum Kultury Katowice im. Krysty-
ny Bochenek. W tym roku wśród solistów znajdą 
się m.in. Laila Cathleen Neuman (Holandia), Armin 
Gramer (Austria), Roman Hoza (Czechy), Micha-
ela Kušteková (Słowacja) i Jakub Kubin (Czechy). 
{oh!} Orkiestra Historyczna zagra w poszerzonym 
składzie, w którym również znajdą się czescy arty-
ści na czele z lutnistą Janem Ôižmáőem. To kolejny, 
po występach w Pradze, Ankarze, Stambule, Altenie 
i Brühl, zagraniczny projekt {oh!}, która zgodnie ze 
swoim celem staje się kulturalną wizytówką miasta 
Katowice. Zespół bardzo szybko został zauważony 
i doceniony na polskim rynku muzycznym, będąc 
regularnie zapraszanym na najważniejsze krajowe 
festiwale, zdobywając uznanie zarówno słuchaczy, 
jak i krytyków.

Utrzymując silne więzi z Katowicami i tutejszy-
mi instytucjami kultury od początku wspierającymi 
działalność zespołu, Orkiestra może realizować 
ambitne programy, współpracując gronem arty-
stów zagranicznych. Jeszcze w tym roku ukażą 
się pierwsze nagrania płytowe {oh!}: z muzyką ze 
zbiorów jasnogórskich oraz solowymi koncertami 
skrzypcowymi i klawesynowymi ze zbiorów Bi-
blioteki w Dreźnie, nagranymi dla wytwórni DUX.

Najbliższa okazja, by posłuchać orkiestry 
w Katowicach, będzie już w październiku, kiedy za-
gra pierwszy w sezonie 2015/2016 koncert mu-
zyki dawnej w nowej siedzibie NOSPR. Wcześniej 
melomani mogą odwiedzić Gliwice, gdzie opera 
„Didone abbandonata” zabrzmi 21 września w ra-
mach Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej 
„All'improvviso”. 

    (am)
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ul. Kossutha 11 
tel. 32 254 60 98

e-mail: sekretariat@mbp.katowice.pl
www.mbp.katowice.pl

Biblioteka 
Śląska

pl. rady europy 1
tel. 32 20 83 740

e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl

Piknik w parku przy Bibliotece 
Śląskiej
5 września, godz. 10.00–18.00, park przy 
Bibliotece Śląskiej

Celem imprezy jest promocja zdrowia, literatu-
ry, sportu i rekreacji, zdrowej żywności oraz in-
tegracja mieszkańców Katowic. Przypomnimy 
sobie zabawy naszych rodziców i dziadków, 
poszukamy w starych księgach, jakie tajemni-
cze receptury wykorzystywali nasi przodkowie 
w trosce o swoje zdrowie, urodę i dobre samo-
poczucie. Umożliwimy uczestnikom bezpłatny 
udział w badaniach profilaktycznych (mammo-
grafia, badanie antropometryczne) oraz wykła-
dach dotyczących profilaktyki raka piersi i raka 
szyjki macicy oraz zdrowego odżywiania. Będą 
także stoiska z miodami, wyrobami artystycz-
nymi osób niepełnosprawnych oraz literaturą 
z zakresu profilaktyki i zdrowego trybu życia. 
Zaproponujemy również warsztaty z chustą 
Klanza, warsztaty rękodzieła oraz treningi: pi-
lates, joga i mało znany dotąd smovey! Będą 
także zdrowe potrawy z grilla, woda z saturato-
ra dla wszystkich i konkurs z nagrodami! 

W ramach pikniku zorganizowana zosta-
nie kolejna edycja Narodowego Czytania pod 
patronatem prezydenta RP, zachęcająca do 
ponownego odkrycia najwybitniejszych dzieł 
polskiej literatury. W tym roku zapraszamy do 
wspólnej lektury „Lalki” Bolesława Prusa – 
przypomnimy sobie fragmenty dzieła dotyczą-
ce zdrowia i rekreacji.

Współorganizatorem wydarzenia jest Pol-
skie Radio Katowice.

Włosi z Krymu. Zapomniane 
ludobójstwo. (Gli italiani 
di Crimea. Il genocidio 
dimenticato) – wystawa i panel 
dyskusyjny
21 września, godz. 18.00, sala Parnassos

Pożegnanie wakacji 
29 sierpnia, godz. 12.00–17.00  

1. Festyn Rodzinny na zakończenie akcji Lato 
z Książką 2015. W programie m.in. zabawy spor-
towe, quizy literackie, ścianka wspinaczkowa, 
pokazy ratowników Państwowej Straży Pożarnej 
i WOPR, malowanie twarzy, konkursy z nagroda-
mi i wiele innych atrakcji. 

Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Bogucice

Kresowianie w Katowicach, 
katowiczanie na Kresach
2 września, godz. 17.00

Spotkanie z Antonim Wilgusiewiczem, wicepreze-
sem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 

Południowo-Wschodnich, oddział w Katowicach. 
Spotkanie współorganizowane z RJP nr 12 Kato-
wice-Koszutka. 
Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47, Koszutka

Narodowe Czytanie. Bolesław 
Prus „Lalka” 
5 września, godz. 12.00–19.00, 
Park im. T. Kościuszki, Brynów 

„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 r. 
przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
ogólnopolska akcja publicznego czytania 
największych polskich dzieł literackich. Miejska 
Biblioteka Publiczna w Katowicach oraz 
Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów 
włączają się w Narodowe Czytanie „Lalki” 
Bolesława Prusa. 

Dla uczestników wydarzenia przygotowaliśmy 
konkursy i quizy tematyczne, gry historyczne, 
możliwość przejażdżki trycyklem, fotościankę 
retro z garderobą kostiumów z epoki, koncert 
kwartetu smyczkowego Apotheosis, występ Ka-
taryniarza Śląskiego, kiermasz książek, wystawy 
tematycznie związane z twórczością Bolesława 
Prusa i XIX-wieczną Warszawą. Ponadto będzie 
można wziąć udział w warsztatach lalkarskich 
i warsztatach czerpania papieru oraz wymianie 

książkowej. Najmłodsze dzieci zapraszamy do 
zabawy w archeologa i odkrywania skarbów „Fa-
raona”. 

Dzień Dobrych Wiadomości – 
zajęcia literackie dla dzieci
8 września, godz. 16.00

Filia nr 21, ul. Zamkowa 45, Janów

The Last Frontier. Wyprawa 
życia na Alaskę
9 września, godz. 18.00

Relacja z podróży Sebastiana Bielaka, fotografa, 
podróżnika i nauczyciela akademickiego.

Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Bogucice

Dyskusyjny Klub Książki
21 września, godz. 17.30

Spotkanie autorskie z Moniką Oleksą.
Prowadzenie: Beata Kotas.

Filia nr 25, ul. Chrobrego 2, 
os. Tysiąclecia

30 września, godz. 17.00
Spotkanie autorskie z Magdaleną Grzebałkowską.
Filia nr 14, ul. Piastów 20, os. Tysiąclecia

Galilea – Ziemia Święta 
oczami pielgrzyma
24 września, godz. 17.00

Spotkanie z podróżnikami Alicją i Januszem Mu-
rzynowskimi.

Filia nr 27, ul. Szarych Szeregów 62, 
Kostuchna

Czarnobyl na własne oczy
30 września, godz. 17.00

Relacja Aleksandry Kaczmarek z podróży do Kijo-
wa, Prypeci i Czarnobyla, połączona z prezentacją 
zdjęć z miejsca katastrofy elektrowni jądrowej.
Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21b, 

Dąbrówka Mała

150-lecie Katowic – pisemna 
zgaduj-zgadula w rocznicę nadania 
praw miejskich
11 września, godz. 8.00–19.00

Filia nr 6, ul. Bytomska 8a, Wełnowiec- 
-Józefowiec

70-lecie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach
15 września, godz. 17.00

Pocztówka z Biblioteki – gry, zabawy i konkursy 
dla dzieci. 

Filia nr 6, ul. Bytomska 8a, Wełnowiec- 
-Józefowiec

Warsztaty umiejętności. 
Szczęśliwi ludzie czytają książki 
i piją kawę
22 września, godz. 16.00

Spotkanie dla dorosłych Czytelniczek Filii nr 21.
Filia nr 21, ul. Zamkowa 45, Janów

Barwy jesieni – zajęcia 
literackie dla dzieci 
na podstawie książki 
„W Karzełkowie jesień złota” 
Andrzeja Sobczaka
24 września, godz. 16.30   
Filia nr 31, ul. Marcinkowskiego 13, Zawodzie

Sleeveface – okładkowe alter ego
7 września–31 października

Wystawa fotografii Mileny Michałowskiej. 
Filia nr 30, ul. Rybnicka 11, Śródmieście
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Młodzieżowy 
Dom Kultury

ul. Gliwicka 214, ul. Tysiąclecia 5
tel. 32 254 11 27 

e-mail: mdkkatowice@poczta.onet.pl
            mdk.tysiaclecie@poczta.fm

www.mdkkatowice.pl,
www.mdktysiaclecie.pl

uL. TySiącLecia 5

Koncerty dla młodzieży 
gimnazjalnej i licealnej przy 
współpracy z IPiUM „Silesia”
17 września, godz. 9.00, 10.00 

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca 
,,Tysiąclatki” na katowickim 
rynku 
25 września

Młodzieżowy Dom Kultury w Katowicach 
obiekt przy ul. Tysiąclecia 5 zaprasza wszyst-
kie dzieci i młodzież na zajęcia: Zespołu 
Pieśni Tańca „Tysiąclatki” dzieci, młodzieży 
i studentów (w grupach wiekowych), Teatru 
Tańca (tańce narodowe Europy i świata), 
tańca nowoczesnego, zespołów wokalnych 

dla dzieci i młodzieży, plastyczne dla dzieci 
i młodzieży, rękodzieła i origami oraz dekora-
cji wnętrz, Dziecięcego Klubu Eksperymen-
tów, instrumentalne (gra na gitarze), nauki 
języków obcych (j. angielski, j. niemiecki), 
integracyjne z elementami j. angielskie-
go (dla klas I–III), informatyczne i grafiki 
komputerowej, teatralne, klubu odkrywców 
przyrody, kapeli ludowej (skrzypce, klarnet, 
kontrabas, trąbka, akordeon), taneczno-wo-
kalne dla przedszkolaków w wieku 5 i 6 lat, 
w grupie organizacji imprez i uroczystości, 
Zespołu Kameralnego „Santarello”, Koła 
Młodych Szachistów.

Informacje w MDK Katowice, ul. 
Tysiąclecia 5, tel. 32 250 48 31, e-mail: 

mdk.tysiaclecie@poczta.fm, www.
mdktysiaclecie.pl, www.tysiaclatki.karin.pl.

Zapisy od 1 do 15 września 
w godz. od 15.00 do 20.00.

Ogłaszamy nabór do nowych 
chłopięcych grup tańca!

I grupa (chłopcy w wieku 8–10 lat) 
II grupa (chłopcy w wieku 11–14 lat)

Zapisy przyjmujemy w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Katowicach przy ul. 

Tysiąclecia 5, od 1 września w godz. od 
15.00 do 20.00. Kontakt: mdk.tysiaclecie@

poczta.f,m tel./fax 32 250 48 31.

uL. GLiwicKa 214 

Koncerty edukacyjne 
dla dzieci przedszkolnych 
i szkolnych z dzielnicy Załęże 
i os. Tysiąclecia przy współpracy 
z IPIUM „Silesia”
9 września, godz. 9.00, 10.00, 11.00

VII Załęski Festyn Rodzinny
12 września, godz. 9.00–22.00, plac 
kościelny parafii pw. św. Józefa w Załężu, 
boisko przy ul. Żeliwnej, kompleks boisk 
„Orlik” MDK ul. Gliwicka 214

W programie: warsztaty i pokazy edukacyjne, 
parada mażoretek, animacje dla dzieci, konkursy 
i quizy z nagrodami, występy artystów, turnieje 
piłkarskie dla młodzieży i dorosłych. Patronat 
honorowy: Prezydent Miasta Katowice 

Pożegnanie lata – piknik 
w plenerze
19 września, teren sportowo-rekreacyjny 
MDK

W programie m.in.: zabawy ruchowe z anima-
torami, sztuka recyklingowa dla dzieci, występy 
artystyczne. 

II etap rekrutacji do kół 
i zespołów MDK na rok szkolny 
2015/2016 
Wzór deklaracji można pobrać w sekretariacie lub na 
stronie internetowej placówki: www.mdkkatowice.pl 
w zakładce: harmonogram. Składanie dokumentów, 
weryfikacja wniosków – do 15 września.

Trwa również sezon w kompleksie wielofunk-
cyjnych boisk sportowych „Moje boisko Orlik”. 
Zabawa i aktywność fizyczna dzieci, młodzieży 
i dorosłych, zajęcia sportowe pod okiem do-
świadczonego animatora sportu, możliwa rezer-
wacja boiska, by zagrać w piłkę z przyjaciółmi.

Robert Holeczek mistrzem 
Polski modeli latających na 
uwięzi 

Podczas rozegranych w dniach od 19 do 21 
czerwca Mistrzostw Polski Modeli Samolotów 
Latających na Uwięzi Robert Holeczek zdobył 
tytuł w narodowej klasie modeli prędkościowych 
w klasach F2A Rodeo 2,5. Podopieczny Pawła 
Prausa, wychowanek zespołu modelarstwa lot-
niczego „Eskadra”, rywalizował w konkurencji 
F2A Rodeo w kategorii senior. Zawody odbyły 
się na lotnisku Kruszyn Aeroklubu Włocławskie-
go. Wzięło w nich udział 33 najlepszych pilotów 
modeli samolotów na uwięzi z całej Polski. Dru-
gi wychowanek Pawła Prausa – Paweł Baron 
został w tej samej konkurencji sklasyfikowany 
na miejscu czwartym.

Sukcesy podopiecznych 
„Studia piosenki”
Adrianna Wójcikowska dzięki zaproszeniu Fun-
dacji Inicjatyw na rzecz Niepełnosprawnych Pro 
Omnibus z Ciechocinka reprezentowała Polskę 
na Festiwalu „Złoty Ptak” w Winnicy na Ukrainie. 
Natalia Gruca za interpretację piosenek: „Tango 
Tandresse” i „Modlitwa III (Pozwól mi)” zajęła 
drugie miejsce w Wojewódzkim Konkursie Pio-
senki „Polihymnia” w Będzinie. Dziewczęta ćwi-
czą pod okiem Aleksandry Stano.

Organizatorzy: Societe Dante Alighieri Katowi-
ce, Biblioteka Śląska, Włoski Instytut Kultury 
w Krakowie.

Wystawa historyczno-fotograficzna w ję-
zyku polskim i włoskim przedstawia losy 
mniejszości włoskiej na Krymie, od wielkiej 
migracji niczym do ziemi obiecanej po maso-
we deportacje do łagrów i walkę o tożsamość 
narodową. Kuratorzy: Stefano Mensurati i Giu-
lia Giacchetti-Boico.

Panel dyskusyjny „Włosi z Krymu” – głos 
zabiorą zaproszeni goście z Polski i z zagrani-
cy. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie. 

Spotkania podróżnicze 
w Bibliotece Ślaskiej – Festiwal 
Slajdów Podróżniczych 
w Katowicach
25 września, sala Parnassos

Organizatorzy: Śląskie Stowarzyszenie Podróż-
nicze „Garuda” i Biblioteka Śląska.

Z prelekcją wystąpi m.in. Kazimierz Lu-
dwiński z dziećmi Nel i Noem, którzy w marcu 
2014 roku w Gdyni otrzymali za swoją podróż 
nagrodę Kolosa.

Szczegółowy program dnia festiwalowego 
na stronie www.bs.katowice.pl.

Śląski Wawrzyn Literacki 2014 
– uroczystość wręczenia nagrody 
28 września, godz. 17.00, sala Parnassos

W tegorocznym plebiscycie Czytelników Bi-
blioteki Śląskiej na Książkę Roku 2014 naj-
więcej głosów (49,56%) oddano na publikację 
Magdaleny Grzebałkowskiej „Beksińscy. Por-
tret podwójny”.

Magdalena Grzebałkowska ukończyła hi-
storię na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1998 r. 
pracuje w „Gazecie Wyborczej”. Mieszka w So-
pocie. Autorka, laureatka nagrody Grand Press, 
pracy nad nagrodzoną książką poświęciła dwa 
i pół roku. Odwiedziła Sanok, rodzinne miasto 
bohaterów. Rozmawiała z przyjaciółmi Beksiń-
skich, czytała ich osobistą korespondencję. 
Efektem jest niezwykła opowieść, nie tylko 
biograficzna, ale przed wszystkim o rodzinnych 
emocjach – miłości, jej poszukiwaniu i nieumie-
jętności wyrażenia oraz o samotności.

Rozmowę z laureatką poprowadzi dr Ur-
szula Glensk – badaczka literatury związana 
z Uniwersytetem Wrocławskim, a nagrodę 
wręczą dr hab. Dariusz Nowacki – prowadzący 
spotkania Klubu Dobrej Książki oraz prof. zw. 
dr hab. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Ślą-
skiej.

Wszechnica PAU
29 września, godz. 17.00, sala Parnassos

Gościem Wszechnicy PAU będzie prof. dr hab. 
n. med. Andrzej Więcek, który wygłosi wykład 
„Otyłość a choroby nerek”. 

Spotkanie poprowadzi dr hab. Zygmunt 
Woźniczka. 

Kawiarenka Kulturalno- 
-Literacka   
„Jaka rzeczywistość, taka 
filozofia czy jaka filozofia, takie 
czasy?”
30 września, godz. 17.00, sala 
Benedyktynka

Najwybitniejsi filozofujący powieściopisarze 
a cytat Witkacego: „Jest w człowieku pewne 
nienasycenie istnieniem samym”. Prelegent: 
prof. Dariusz Kubok, dyrektor Instytutu Filozofii 
Uniwersytetu Śląskiego. Autor studium myśli 
Parmenidesa z Elei zatytułowanego „Prawda 
i mniemania”. Profesor Kubok nawiązuje do 
tradycji filozofii antycznej, uznając za główne 
środki nauczania ironię oraz pytania sokratej-
skie.

Prowadzenie spotkania: dr Lucyna Smy-
kowska-Karaś.

Konwersatorium Biblioteki 
Śląskiej – cykl zajęć dla 
seniorów
Dział Integracyjno-Biblioterapeutyczny 
Biblioteki Śląskiej, ul. Ligonia 7

Wojciech Kilar i jego muzyka – prelekcja po-
święcona twórczości jednego z najwybitniej-
szych śląskich kompozytorów
10 września, godz. 12.00

Róże z krepiny – warsztaty artystyczne
16 września, godz. 10.30

„Amsterdam wczoraj i dziś” – wir tualne 
zwiedzanie. Zapraszamy na wizytę w stoli-
cy Holandii. Zwiedzimy plac Dam z pałacem 
królewskim i Muzeum Figur Woskowych Ma-
dame Tussaud, a także Muzeum Vincenta van 
Gogha. Wycieczkę zakończymy spacerem 
wzdłuż słynnych amsterdamskich kanałów, 
które znajdują się na „Liście światowego 
dziedzictwa UNESCO”. Podczas zwiedzania 
skorzystamy z zasobów Internetu i materia-
łów archiwalnych ze zbiorów Biblioteki Ślą-
skiej.

E-learningowe kursy języka angielskie-
go, niemieckiego i włoskiego oraz kursy 
specjalistyczne (doskonalący pamięć oraz 
fotograficzny). W ramach Konwersato-
rium Biblioteki Śląskiej można we własnym 
tempie ćwiczyć umiejętności lingwistycz-
ne, zgłębiać tajniki fotografii albo trenować 
swoją pamięć. Biblioteka udostępnia sprzęt 
komputerowy, dzięki któremu uczestnicy 
mogą uczyć się samodzielnie – korzystając 
z multimediów zamieszczonych na platfor-
mie e-learningowej.
29 września, godz. 12.00

Zapisy pod numerem telefonu 32 251 42 
21 wewn. 233, 234.
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MDK „Koszutka”

ul. Grażyńskiego 47, ul. Krzyżowa 1
tel. 32 258 99 77, 32 258 99 200, 

e-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl
filiadab@mdkkoszutka.pl

www.mdkkoszutka.pl

FiLia „KOSZuTKa”
ul. Grażyńskiego 47

Salon Artystyczny: Janek 
z Węgla
14 września, godz. 17.00

Uroczysty wieczór, w którym swój udział zapo-

wiedzieli członkowie najbliższej rodziny „Kyk-
sa”, przyjaciele artyści, przedstawiciele władz 
miasta i wierni mu do końca słuchacze.

Europejskie Dni Dziedzictwa 
2015    
Elementarz Bajtla – śladem 
dawnych tradycji śląskich
18 września, godz. 9.30 i 11.30 

Zajęcia dla dzieci szkolnych prowadzone będą 
metodą storyline, podczas których uczestni-
cy przeniosą się do czasów, gdy śląska wieś 
pełna była strachów i straszków, przesądów 
i symboli, a na życie mieszkańców wpływ mia-
ły wróżby i przepowiednie. Uczestnicy odkryją 
też na nowo zapomniane już śląskie obrzędy 
i zwyczaje doroczne.

Wstęp wolny, zapisy 

Talenty Katowic na urodziny 
Miasta
20 września, godz. 17.00

Wystąpią laureaci programu Młodzi Twórcy 
Kultury:
Michał Orlik – skrzypce
Wojciech Kaszuba – trąbka
Antoni Olesik – marimba
Dariusz Noras – fortepian
Koncert współorganizowany z IPiUM „Sile-
sia”.  

W rytmie mojego miasta. 
Miasto wyobrażone
21 września, godz. 17.00 

Wernisaż prac architektonicznych Sławomi-
ra Kaczora. Wystawa zorganizowana w 150. 
rocznicę urodzin Miasta Katowice. W dniu 
otwarcia wystawy odbędzie się spotkanie z au-
torem prac oraz z gośćmi specjalnymi, prof. dr 
hab. Jolantą Szulakowską-Kulawik z Akademii 
Muzycznej w Katowicach i z dr. Lechem Sza-
rańcem. Wydarzeniu towarzyszyć będą część 
artystyczna w wykonaniu Magdaleny Jeż (po-
ezja) i Krzysztofa Andrzeja Pustelnika (gitara) 
oraz drobny poczęstunek.

Wyspa Szczęśliwych Dzieci
28 września, godz. 17.00 

Spotkanie z Kazimierzem Ludwińskim, podróż-
nikiem, który wraz ze swoimi dziećmi – Nel 
i Noem – opłynął ziemię katamaranem. Ich 
rejs trwał 9 lat. Spotkanie będzie połączone ze 
sprzedażą książki pod tym samym tytułem au-
torstwa Kazimierza Ludwińskiego. 
Spotkanie poprowadzi Gabriela Łęcka.

Spektakl „Sympozjum 
Naukowe”
30 września

Spektakl opowiada o spotkaniu, które miało 
prowadzić do powstania elitarnej grupy dzia-
łającej w imię humanitarnych wartości. Utrzy-
many jest w tonie groteskowym i w sposób 
dowcipny opowiada o niezaspokojonych am-
bicjach i chęci władzy. 

W scenariuszu wykorzystano fragmenty 
dramatu Ireneusza Iredyńskiego „Ofiara w bó-
stwo przemieniona”. Scenariusz i reżyseria: 
Anna Nowak.

Zapisy
Jeśli pragniesz, aby Twoje dziecko rozwijało się 
twórczo, dobrze się przy tym bawiąc, zapisz je 
na zajęcia w MDK „Koszutka”:

Studium Muzyczne: sekcja nauki gry na piani-
nie i keyboardzie (pod kier. Szymona Kopca – za-
pisy i spotkania organizacyjne 2 września, godz. 
15.00–19.00 lub pod kier. Ingeborgi Domirskiej 
– zapisy i spotkania organizacyjne 1 września, 
godz. 15.00–19.00); sekcja nauki gry na gita-
rze (pod kier. Pawła Kality – zapisy i spotkanie 
organizacyjne 2 września, godz. 15.00–19.00); 
sekcja nauki gry na pianinie dla najmłodszych 
(pod kier. Ewy Rybak – zapisy i spotkanie orga-
nizacyjne 2 września, godz. 17.00);

Plastyka: malowanie farbami olejnymi, 
akwarelami, rysowanie pastelami, węglem, fi-
gury z masy solnej, origami oraz rzeźby. Gwa-
rantujemy udział w wielu konkursach plastycz-
nych, zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich 
(rozpoczęcie zajęć 3 września, godz. 16.00);

Tap-Dance (zespół stepu amerykańskiego) 
– dla dzieci i dorosłych zainteresowanych ste-
pem prowadzimy zespoły Tap-Dance Mini (gr. 
początkująca – zajęcia organizacyjne 3 wrze-
śnia, godz. 16.00); Tap-Dance Junior (6–12 
lat; zajęcia organizacyjne 1 września, godz. 
18.00), Tap-Dance (13–19 lat; zajęcia organi-
zacyjne 1 września, godz. 17.00), Tap-Dance 
Club (dorośli; zajęcia organizacyjne 1 wrze-
śnia, godz. 19.00). Więcej: www.tapdance.
katowice.pl.

inne zespoły taneczne – taniec nowoczesny 
i dyskotekowy, hip-hop, house, funky, pop, 
cramp, locking, wacking. Dla młodszych dzie-
ci pragnących zostać adeptami sztuki tańca 
mamy zespoły: „Mały Pam Pam” (ok. 6 lat) 
i „Pam Pam” (8–13 lat) – spotkanie organiza-
cyjne 7 września o godz. 17.00. Dla starszych 
dziewczyn (14–20 lat) zainteresowanych tań-
cami dancehall, house, funky i jazz prowa-
dzimy zespół „Bang (zajęcia organizacyjne 7 
września, godz. 17.00).

Laboratorium Praktyk Teatralnych „Creato-
rium” – to grupa, w szeregach której uczestni-
cy poznają współczesne formy rozmowy z wi-
dzem, nowoczesne, wymowne i sugestywne 
inscenizacje teatralne wykonywane w autor-
skich aranżacjach. Jest dedykowana zarówno 
dla młodzieży, jak i dorosłych. Zajęcia organi-
zacyjne 3 września, w godz. 16.30–19.30.

Logopedia – 2 września o godz. 15.30  roz-
poczynają się indywidualne zajęcia dla dzieci 
mających problemy z nauką, czytaniem, mó-
wieniem i nieśmiałością. Dzięki nim każde 
dziecko ma szansę poprawić swoje zdolności 
komunikacyjne i szkolne

dziecięca grupa teatralna „Tęczowy Domek” – 
zajęcia organizacyjne: 1 września o godz. 16.00.

FiLia „DąB”
ul. Krzyżowa 1
tel. 608 549 089

Galeria za Szybą                  
A.P. Pol „Światłografie – 
kompozycje abstrakcyjne 
i aluzyjne”
1 września, godz. 18.00 

Wernisaż wystawy Andrzeja Pola, czynnego 
twórczo artysty, wieloletniego (1975–1997), 
byłego pracownika cieszyńskiego Wydziału 

Artystycznego, który od 1997 roku przebywa 
na emeryturze.

W obiektywie – spotkania 
z kulturą różnych regionów 
świata i Polski 
9 września, godz. 17.00 

Spotkanie Gramy dla Nepalu. Opowieść Gon-
glady Yolandy – Jolanty Wieteskiej o podróży 
grupy przyjaciół do Nepalu w grudniu 2014 r.

Obchodzimy 150. urodziny 
Katowic
12 września, godz. 17.00 

Koncert plenerowy Daniela Gałązki z zespołem. 
Skład zespołu: Daniel Gałązka – śpiew, gitara, 
autor muzyki, Marek Konatkowski – bas, Artur 
Skrzypczak – perkusja, Maciej Regulski – gita-
ra solowa, Piotr Brymas – autor tekstów

Gra miejska w ramach 
projektu „Opowieści stąd”
27 września, godz. 10.00

Nasz dębowy skrzat Zaszybek zaprasza chętnych 
rodziców wraz z dziećmi na poszukiwania ścież-
ką dzielnicowych skarbów. Będzie zagadkowo, 
emocjonująco i z przygodą. W tym dniu będzie 
możliwość odkrycia skarbów Dębu, Wełnowca 
i Józefowca. Przewidziano atrakcyjne nagrody. 

Zapisy i informacje w sekretariacie 
placówki.

Koncert „Retro z uśmiechem”
26 września, godz. 17.00

Inauguracja nowego cyklu koncertów w wyko-
naniu  Tercetu Pasjonata i gości. 
Skład Tercetu: Irmina Barczewska-Garus – 
śpiew, Zbigniew Garus – śpiew, Danuta Rajchel 
– śpiew, Anita Sułkowska – akompaniament.

Od września zapraszamy bardzo serdecznie dzieci, 
młodzież i dorosłych do udziału w zajęciach propo-
nowanych w ramach naszych przestrzeni: 

Przestrzeń tańca: gimnastyka z elementa-
mi jazzu, latino (7–11 lat), hip-hop (dzieci od 
11 lat), taniec, rytmika, balet (4–5 lat, 6–9 
lat), videoclip (7–11 lat), grupa pokazowa dla 
młodzieży, tradycyjne tańce użytkowe dla do-
rosłych, taniec towarzyski dla dorosłych grupa 
początkująca i zaawansowana, breakdance 
(7–11 lat, powyżej 11 lat grupa początkująca 
i zaawansowana), salsa cubana (dorośli – gru-
pa początkująca i zaawansowana), latynoskie 
tańce użytkowe (dorośli), zumba (panie);

Przestrzeń ruchu: aikido dla młodzieży i do-
rosłych, poranna gimnastyka dla seniorów, 
joga dla kręgosłupa, flowin; 

Przestrzeń twórcza: warsztaty fotograficzne 
dla młodzieży i dorosłych, zajęcia plastyczne, 
grupa malarska Filar;

Przestrzeń nauki: język angielski dla dzieci 
młodszych, starszych i dorosłych, turniej bry-
dża sportowego;

Przestrzeń muzyki: nauka gry na gitarze, 
pianinie i keyboardzie;

Przestrzeń interdyscyplinarna: Akademia 
Malucha – rodzinka na macie (dla rodziców 
z dziećmi w wieku 2–3 lat);

Przestrzeń teatru: zajęcia teatralne dla mło-
dzieży i dorosłych; 

nowość – Joga Gongu (16 września, godz. 
17.00).

wySTawy 

Ekspresja krajobrazem 2015
10–30 września, Galeria Akwarela

Wystawa prac plastycznych powstałych pod-
czas plenerów organizowanych dla dzieci przez 
firmę artystyczną Kreativ–Art. 

Ojciec i Syn
11 września–9 października, Sala 
Marmurowa
Wernisaż: 11 września, godz. 17.00, Sala 
Marmurowa

Wystawa malarstwa Stanisława i Karola Mazusiów.

Wystawa fotografii „Nie robię 
na Kato”
14–30 września, Galeria Korytarzowa, III p.

Ponadto...
Kursy tańca w nowym roku szkolnym: tańca to-
warzyskiego, rock and rolla użytkowego, tanga 
argentino, stepowania (nowość).

Nauka tańca dla dzieci, młodzieży i doro-
słych w wieku od 6 do 100 lat! Grupy począt-
kujące i zaawansowane. Miejsce zajęć: sala 
marmurowa (II p.). Szczegółowe informacje: 
www.taniec-kosubek.pl, www.facebook.com/
tanieckosubek, tel. 508 652 777.

ul. mikołowska 26
tel. 32 251 85 93

e-mail: pm@pm.katowice.pl
www.pm.katowice.pl
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MDK „szopienice 
–Giszowiec”

ul. gen. hallera 28
tel. 32 256 84 53

e-mail: sekretariat@mdk.katowice.pl
www.mdk.katowice.pl

ul. markiefki 44a, ul. marcinkowskiego 13
tel. 32 203 05 17, 32 255 32 44

e-mail: sekretariatmdk@
mdkbogucice-zawodzie.pl

www.mdkbogucice-zawodzie.pl

DZiał „BOGucice”
ul. Markiefki 44a

Wystawa przedszkolaków 
„Baśnie letnie”
do 21 września, godz. 8.00–20.00, Galeria 
Młodego Twórcy – hol główny I piętro

Wystawa plastyczna dzieci z okolicznych 
przedszkoli współpracujących z MDK „Bogu-
cice-Zawodzie”. Wstęp wolny.

Wycieczka Koła nr 6 PZERiI – 
Kamień Śląski
9 września, godz. 8.00

Szczegółowych informacji udziela zarząd Koła 
podczas spotkań (czwartki w godz. 13.00–
15.00).

Dancing Bogucicki – zabawa 
taneczna
11 września, godz. 17.00–21.00, sala 
widowiskowa

Zapraszamy na dancing. Jak zawsze czeka nas 
zabawa przy znanych i lubianych hitach. Im-
preza dla samotnych, singli, par i wszystkich, 
którzy lubią tańczyć.

Wstęp: 30 zł/os. (w cenie: zimna 
płyta, napoje, kawa, herbata, słodka 

niespodzianka). Bilety należy zakupić 
przed zabawą

GROMADKA i GRAtka
14 września, godz. 17.00–19.00, sala 
widowiskowa

Kontynuacja dotychczasowego MDK-owego 
salonu gier i zabaw. Zabawy, gry i zajęcia świe-
tlicowe dla wszystkich chętnych mieszkańców 
Bogucic oraz okolic – w przedziale wiekowym 
od najmłodszych do najstarszych.

Bajkowy Poranek dla Juniora
17 września, godz. 11.00, sala 
widowiskowa

Zapraszamy bogucickie przedszkolaczki na 
pokaz bajek w ramach projektu „Kulturowy ty-
giel filmowy”. 

Wstęp bezpłatny. Liczba miejsc 
ograniczona – obowiązują telefoniczne 

zgłoszenia udziału

Konwent uczestników 
programu „Domy Kultury + 
Inicjatywy Lokalne” 
18 września, godz. 11.00, sala muzyczna 

Spotkanie współorganizowane z Narodowym 
Centrum Kultury w Warszawie i Centrum Aktyw-
ności Lokalnej w Warszawie. Impreza zamknięta. 

Warsztaty kabaretowe
19 września, godz. 13.00–17.00, 
sala widowiskowa

Profesjonalne warsztaty dla początkujących 
grup kabaretowych prowadzone przez Jacka 
Łapota – znanego i cenionego artystę kaba-
retowego, założyciela i członka kabaretu Długi 
oraz kabaretu KaŁaMaSz. Zajęcia skierowane 
do laureatów tegorocznego Wojewódzkiego 
Przeglądu Kabaretów Amatorskich „Kabare-
ściak 2015”. Warsztaty zamknięte.

Bogucice – proszę o uśmiech
19 września, godz. 17.30, sala 
widowiskowa

Występ obiecujących młodych kabaretów – 
kabaretu młodzieżowego „Ententa” z Katowic 
oraz kabaretu „Pod Napięciem” z Gdańska – 
laureatów wielu nagród. Gościnnie wystąpi 
także Jacek Łapot – znany szerokiej publicz-
ności z wieloletniej działalności w szeregach 
kabaretu Długi oraz kabaretu KaŁaMaSz. 

Wstęp: 10 zł/os.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego
21 września, godz. 17.30, sala 
widowiskowa

Miłośników filmów serdecznie zapraszamy na 
kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmo-

uL. GeN. J. haLLera 28

tel. 32 256 84 53

„Degradacja” – wystawa 
malarstwa i rysunku autorstwa 
Joanny Knapek
do 23 września, Galeria Antrakt MDK 
„Szopienice-Giszowiec”

Koncert Katowickiego Chóru 
Gospel Sound
6 września, godz. 18.00, kościół 
św. Antoniego, Dąbrówka Mała, 
al. Niepodległości

Pożegnanie Lata – piknik 
rodzinny połączony z jarmarkiem 
garażowym
11 września, godz. 15.00–19.30

W programie: zabawy sportowe, ognisko, jar-
mark garażowy, plenerowe warsztaty plastycz-
ne.

Nikiszowieckie Lato 2015: 
„Świat w obłokach” – recital 
w wykonaniu Barbary Lubos-Święs
13 września, godz. 16.00, MHK – Dział 
Etnologii Miasta, ul. Rymarska 4

W repertuarze m.in. utwory Marka Grechuty, 
Agnieszki Osieckiej, Ewy Demarczyk i Jacka 
Kaczmarskiego.
Wystąpią:
Barbara Lubos-Święs – wokal 
Adam Snopek – pianista
Wejściówki do odbioru w Muzeum Historii 

Katowic – Nikiszowiec oraz w MDK 
„Szopienice-Giszowiec”, ul. Hallera 28

„Samorząd. demokracja. 
wolność. Ja, ty, my = samorząd”
15 września–15 października

Wystawa organizowana z okazji 25-lecia sa-
morządu terytorialnego w Galerii Antrakt Miej-
skiego Domu Kultury. 

Dzień Burowca – piknik 
rodzinny 
19 września, godz. 12.00–20.00

Impreza plenerowa organizowana na skwerze 
im. H. Krzysztofiaka, jako wspólny projekt RJP 
nr 15 „Szopienice-Burowiec”, MDK oraz Buro-
wiec – Inicjatywa Mieszkańców.

W programie: cykl plenerowych animacji 
dla całej rodziny (zabawy z klaunami, wielkie 
bańki, balonowe figurki, warsztaty tworzenia 

eko-zabawki), występ kabaretu Antyki, występ 
teatru ognia „Mocni razem”, występy zaprzy-
jaźnionych zespołów MDK, lokalnych, przed-
szkoli i szkół.

„Buty” – musical w wykonaniu 
grupy teatralnej „Akad” 
z Młodzieżowego Domu Kultury 
w Jaworznie
20 września, godz. 17.00

Koncerty umuzykalniające 
dla dzieci w wieku szkolnym 
i przedszkolnym organizowane 
wspólnie z IPiUM „Silesia”
22 września, godz. 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00

„Muzyka jest kobietą” – 
recital w wykonaniu Wioletty 
Białk
26 września, godz. 16.30, MHK – Dział 
Etnologii Miasta, ul. Rymarska 4

Koncert najpiękniejszych arii operetkowych 
oraz piosenek z teatru i estrady.
Wystąpią: 
Wioletta Białk – wokalistka, 
Ewa Zug – pianistka

Wejściówki do odbioru w filii MHK 
w Nikiszowcu oraz w MDK „Szopienice- 

-Giszowiec”, ul. Hallera 28

uL. OBr. weSTerPLaTTe 10 

tel. 32 256 99 77

„Jarzębina, kasztany, 
żołędzie” – jesienne warsztaty 
plastyczne dla przedszkolaków
2–3 września, godz. 10.30

„Wspomnienia z wakacji” – 
wystawa plastyczna uczestników 
zajęć akcji „Lato w Mieście 
2015”
4–30 września, balkon sali widowiskowej 
filii 1

Spotkanie organizacyjne 
dotyczące zajęć stałych 
organizowanych w filii nr 1
7 września, godz. 17.00

MDK proponuje: zajęcia z tańca nowoczesne-
go dla dzieci i młodzieży, rytmikę dla najmłod-
szych, aerobik dla dorosłych, zajęcia plastycz-
ne dla dzieci i dorosłych, zabawy z j. angiel-
skim dla najmłodszych.

„Świat z papieru” – warsztaty 
orgiami dla uczniów szkół 
gimnazjalnych
9 września, godz. 11.30

VII Szopienicki Turniej Gry 
w Piłkarzyki dla młodzieży 
i dorosłych
11 września, godz. 17.00

Obowiązują wcześniejsze zapisy do 4 września 
2015 r. w sekretariacie filii nr 1. Liczba miejsc 
ograniczona. 

„Zabawy z wyobraźni” 
– warsztaty artystyczne 
dla uczniów szkół podstawowych
17 września, godz. 11.30

Muzyczne kartki z wakacji
21 września, godz. 12.15

Koncert umuzykalniający skierowany do dzieci 
w wieku szkolnym i przedszkolnym organizo-
wany wspólnie z IPiUM „Silesia”.

„Żołnierze wyklęci w szponach 
propagandy” – spotkanie 
autorskie z Mariuszem Soleckim
25 września, godz. 14.00 

PL. POD LiPami 1, 3-3a

tel. 32 206 46 42

Orfeusz w piekle 
4 września, godz. 19.00

Na scenie MDK będzie można zobaczyć naj-
nowszą interpretację operetki Jacques'a Offen-
bacha w reżyserii Dariusza Niebudka. W rolach 
głównych wystąpią śpiewacy Teatru Muzycz-
nego Arte Creatura.

Bilety: 30 zł

Pożegnanie lata 
13 września, godz. 17.00

W progamie m.in. koncert Orkiestry Dętej KWK 
„Murcki-Staszic” i kino plenerowe. 

Baśnią po mapie – warsztaty 
literacko-plastyczne dla 
przedszkolaków
15, 16 września, godz. 10.00

Więcej informacji na naszej stronie interneto-
wej: www.mdk.katowice.pl
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wego w ramach realizacji projektu Kulturowy 
Tygiel Filmowy. Spotkanie połączone będzie 
z projekcją filmową.

Wystawa przedszkolaków 
„Baśnie jesienne”
23 września–20 grudnia, godz. 8.00–20.00, 
Galeria Młodego Twórcy – hol główny 
I piętro

Najnowsza wystawa prac plastycznych przy-
gotowanych przez bogucickich przedszkola-
ków. 

Wycieczka Koła Seniorów 
„Bogucice” – Mirów
23 września, godz. 8.00

Szczegółowych informacji udziela zarząd koła 
podczas spotkań (wtorki w godz. 12.00–
14.00).

Spotkanie Koła Miłośników 
Historii Bogucic
24 września, godz. 18.00, sala klubowa

Serdecznie zapraszamy wszystkich, których 
wielką pasją jest historia naszej dzielnicy, jej 
tradycja i tożsamość, na kolejne spotkanie Koła 
Miłośników Historii Bogucic. Tematem spotka-
nia będzie najstarsza historia naszej dzielnicy.

Koncerty umuzykalniające 
dla dzieci
25 września, godz. 8.30, 9.30, 10.30, sala 
widowiskowa

Koncerty muzyki klasycznej dla dzieci ze szkół 
podstawowych przygotowane przez Instytucję 
Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” 
w Katowicach. 
Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują wcze-
śniejsze zapisy.

Wstęp: 2 zł/os.

Barwy Ziemi – Indie
25 września, godz. 17.00, sala 
widowiskowa

W programie: projekcja filmu produkcji Bolly-
wood. 

Wstęp wolny. Obowiązują wcześniejsze 
zapisy

„Ulica. Podwórko. Dom” – 
projekt realizowany wspólnie 
z Centrum Scenografii Polskiej
26 września, godz. 10.00

W programie: spektakl plenerowy.

Barwy Ziemi – Indie
26 września, godz. 16.00, MDK „Bogucice-
-Zawodzie”

W programie: warsztaty m.in. zdobienia dłoni 
henną, taneczne oraz joga.

Wstęp wolny.

Liczba miejsc ograniczona – obowiązują 
wcześniejsze zapisy

Barwy Ziemi – Indie
26 września, godz. 18.00, sala 
widowiskowa

W programie: koncert.

Gospel Celebration – występ 
chórów gospel
27 września,  godz. 18.00, sala 
widowiskowa

Gospel Celebration to wspólna nazwa sześciu 
koncertów, które odbędą się równocześnie 
we wspomnianym terminie w kilku miastach 
w Polsce, m.in.: Jaworznie, Katowicach, No-
wym Sączu i Tarnowie. Będą to koncerty lo-
kalnych oraz występujących gościnnie chórów 
gospel. W Miejskim Domu Kultury „Bogucice-
Zawodzie” w ramach tego projektu siły połączą 
dwa śląskie chóry – Katowicki Gospel Sound 
oraz chorzowski Z Miłości.

Stacja rękoDZIEŁO – warsztaty 
twórcze dla dorosłych
28 września, godz. 17.00, galeria „G44A”

Po raz kolejny zapraszamy wszystkich miłośni-
ków rękodzieła na warsztaty twórcze. Propo-
nujemy warsztaty tworzenia biżuterii z butelek 
PET.
Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Kosz:t 15 zł/os.

Spektakl teatralny dla dzieci 
pt. „Na tropie zaginionej 
opowieści”
30 września, godz. 10.00, sala 
widowiskowa

Przedstawienie teatralne dla przedszkolaków w 
wykonaniu teatru „Trip” o tym, że stare, zaku-
rzone książki wcale nie muszą być nudne, a 
wszędobylskie mole książkowe nie zawsze są 
ramolowate. 

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują 
wcześniejsze zapisy.

Wstęp: 3 zł/os.

Zapisy do sekcji i klubów 
działu „Bogucice”
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału 
w zajęciach naszych sekcji, oferujących m.in. 
naukę gry na różnych instrumentach (gitara, 
pianino), zajęcia taneczne dla dzieci i młodzie-
ży, balet dla dzieci, kurs języka angielskiego dla 
dzieci i osób dorosłych, zajęcia karate dla dzie-
ci, studio piosenki „Singers”, zajęcia teatralne 
dla dzieci i młodzieży, teatr kukiełkowy, szachy, 
modelarstwo, zajęcia plastyczne dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, zajęcia rekreacyjne dla 
dorosłych (nordic walking, zajęcia fitness), 
spotkania koła seniorów, zajęcia sekcja skata 
oraz sekcji gry petanque.

Zgłoszenia osób zainteresowanych 
udziałem w zajęciach sekcji działu 

„Bogucice” przyjmujemy pod numerem 
telefonu: 32 203 05 17 (wewn. 2). lub 
e-mailem: bogucice@mdkbogucice-

zawodzie.pl.

Zapisy na kurs komputerowy 
dla seniorów na sezon 
2015/2016
Prowadzimy zapisy telefoniczne na kurs kom-
puterowy – grupa początkująca. Kurs potrwa 
od października. Zajęcia raz w tygodniu, kurs 
obejmuje około 20 zajęć, w czasie których 
uczymy m.in. budowy komputera, pisania tek-

stów, obsługi pendrive'a i podstawowej obsługi 
Internetu. Zakończenie kursu zaplanowane na 
kwiecień. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

DZiał „ZawODZie”
ul. Marcinkowskiego 13a

I Dni Zawodzia 
3 września, godz. 10.00–21.00, MDK 
i parafia Opatrzności Bożej na Zawodziu

Zapraszamy wszystkich na 3-dniowe obchody, 
podczas których, w pierwszym dniu, odbędą 
się m.in.: 

12.00–14.00: Urząd Miasta Katowice – od-
krywamy tajemnice! Uczniów SP nr 31 opro-
wadza radny Rady Miasta Katowice – Maciej 
Biskupski; 

14.00–16.00: gry, konkursy i zabawy współ-
organizowane z Filią nr 31 MBP; 

16.00–16.30: podsumowanie konkursu pla-
stycznego i konkursu fotograficznego pt. „Moje 
miasto Katowice”, otwarcie wystawy pokon-
kursowej, wręczenie dyplomów i nagród; 

16.30–17.00: pokaz sztuk walki w wykona-
niu Sekcji Karate Kyokushin; 

17.00–18.00: koncert inaugurujący I Dni 
Zawodzia: Orkiestra Komendy Policji w Kato-
wicach; 

18.00–18.30: „Światła, mroki i cienie” – wy-
stawy fotografii Wojciecha Kukuczki, projekcja 
filmu; 

18.30–18.45: koncert Chóru Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach; 

18.45–19.00: koncert Chóru Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach z Akordeonistami; 

19.00–20.00: koncert Zespołu Akordeoni-
stów „Katowice-Kleofas” MDK „Bogucice-Za-
wodzie”;

20.00–20.30: pokaz tańca z ogniem w wy-
konaniu grupy OKB/Stowarzyszenie „Mocni 
razem”. 

Wstęp wolny. Szczegółowy program na 
stronie internetowej: www.mdkbogucice-

zawodzie.pl.

4 września, godz. 10.00–21.00: MDK 
i parafia Opatrzności Bożej na Zawodziu

9.00–11.00: gry, konkursy i zabawy współ-
organizowane z Filią nr 31 MBP; 

11.00–12.00: Bajkowy Poranek Filmowy 
dla dzieci i młodzieży organizowany w ramach 
Projektu „Kulturowy tygiel filmowy”, współfi-
nansowanego przez Filmotekę Narodową; 

12.00–12.45: odczyt/wykład prof. dr. hab. 
Alojzego Czecha pt. „Jak Zawodzie stało się 
dzielnicą akademicką”; 

12.00–18.00: turniej skata sportowego 
oraz turniej szachowy – podsumowanie gry, 
wręczenie dyplomów i pucharów Prezydenta 
Miasta Katowice; 

14.00–17.00: turnieje sportowe rozgrywane 
w ośrodku sportowym „Słowian” (piłka nożna, 
tenis, frisbee), podsumowanie gry, wręczenie 
dyplomów i pucharów Prezydenta Miasta Ka-
towice;

15.00–18.00: warsztaty gier komputero-
wych/wystawa komputerów/animacje kompu-
terowe współorganizowane z Muzeum Historii 
Komputerów i Informatyki; 

17.00–17.30: pokaz mody i fryzur współ-
organizowany z Zespołem Szkół nr 1 im. J. 

Ziętka; 
17.30–18.15: Koncert Śląskiego Ludowego 

Zespołu Śpiewaczego „Zawodzianki”; 
18.30–20.00: panel dyskusyjny nt. aktywno-

ści obywatelskiej (uczestniczą: Agnieszka Rze-
pecka, Grzegorz Wójkowski, Maciej Biskupski, 
Wiesław Fudalewski, prof. UŚ Robert Pyka); 

20.00–21.00: koncert zespołu młodzieżo-
wego Sąsiedzi.  

5 września, godz. 19.30–21.00

koncert Eleni
Wstęp wolny 

Origami dla dziecięcych 
rączek – warsztaty dla dzieci
10 września, godz. 16.00, sala nr 1

Koncert na cztery ręce – 
koncert kameralny z cyklu 
„Salon muzyczny Tadeusza 
Trzaskalika zaprasza”
15 września, godz. 17.30, sala 
widowiskowa

Po wakacyjnej przerwie zapraszamy miłośni-
ków muzyki klasycznej na swoistą ucztę w wy-
konaniu Ayaki Meiwy z Japonii i gospodarza 
Salonu Tadeusza Trzaskalika. 

Krople deszczu – wernisaż 
wystawy prac Adama Waltera 
Meisnerowicza w ramach cyklu 
„Imaginacje”
15 września, godz. 18.45, galeria 
„Na Piętrze”

Znany zawodziańskiej publiczności artysta 
i społecznik zaprezentuje swój dorobek arty-
styczny w postaci prac malarskich. Wernisaż 
towarzyszy koncertowi z cyklu „Salon mu-
zyczny Tadeusza Trzaskalika zaprasza”. 

Zawodziańskie gierki – 
piłkarzyki, ping-pong, bierki
18 września, godz. 17.00, sala 
widowiskowa

Pożegnanie lata – festyn 
rodzinny 
19 września, godz. 15.00, ogród Działu 
„Zawodzie”

W programie: festyn rodzinny połączony ze 
spotkaniem miłośników muzyki rozrywkowej, 
warsztatami wokalnymi, warsztatami tańca 
irlandzkiego, koncertem orkiestry dętej i wie-
czorną projekcją filmową. 

Kreatywny Przedszkolak – 
warsztaty plastyczne dla dzieci 
22 września, godz. 10.00, sala nr 1

Wstęp: 2 zł/os.

Kram z pomysłami – warsztaty 
rękodzielnicze dla młodzieży 
i osób dorosłych
23 września, godz. 17.30, sala nr 1

Warsztaty rękodzieła, artystyczne oraz różno-
rakich technik (decupage, iris folding, filcowa-
nie).

Wstęp: 20 zł/os.
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MDK „Ligota”

ul. Franciszkańska 33 
tel. 32 252 32 34 

e-mail: mdk@mdkligota.dt.pl 
www.mdkligota.dt.pl

ul. Boya-Żeleńskiego 83
tel. 32 209 47 72

e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
www.mdkpoludnie.com

Gorąco zapraszamy do wszystkich naszych 
placówek na zajęcia stałe. Proponujemy 
m.in.: zajęcia teatralne, plastyczne, rzeźbiar-
skie, taneczne, zajęcia fitness, klub brydżo-
wy i skatowy, kursy komputerowe dla senio-
rów, próby chórów, kursy językowe i wiele 
innych. Zapisy na wszystkie zajęcia stałe 
prowadzą biura MDK „Południe”. Szczegóły 
na: www.mdkpoludnie.com. 

uL. GeN. JaNKeGO 136

Rośliny inwazyjne – czy należy 
się ich bać?
10 września, godz. 17.30

Otwarty Klub Przyrodnika prowadzony przez 
Łukasza Fuglewicza rozpoczyna spotkania 
po wakacyjnej przerwie. Pierwsza prelekcja 
została opracowana na życzenie słuchaczy 
klubu i dotyczyć będzie roślin inwazyjnych, 
bardzo ekspansywnych, zagrażających 
bioróżnorodności, a często również czło-
wiekowi. Porozmawiamy m.in. o barszczu 
sosnowskiego, nawłociach oraz roślinach 
uprawianych w naszych ogródkach.

Album z podróży. Meksyk
11 września, godz. 18.00                                                                                                         

Spotkaniem inaugurujemy opowieść o wiel-
kiej meksykańskiej przygodzie. Najpierw 

naszkicujemy skomplikowaną historię tego 
kraju oraz jej wpływ na barwną indiańską 
kulturę. Zajmiemy się też wierzeniami Indian 
prekolumbijskich oraz okresem konkwisty 
hiszpańskiej. 
Prowadzenie: Iwona Żelazowska. 

Krystyna Rakowska – 
malarstwo
18 września, godz. 18.00

Mimo ukończenia matematyki jej pasje ar-
tystyczne zawsze były silne. Być może wy-
kształcenie ma wpływ na formę jej obrazów: 
wystudiowaną i precyzyjną.

Talenty Katowic na urodziny 
Miasta
20 września, godz. 17.15

Zapraszamy na koncer t współorganizowany 
wraz z IPiUM „Silesia”  w wykonaniu lau-
reatów programu „Młodzi Twórcy Kultury”: 
Agnieszki Sawickiej – skrzypce, Agnieszki 
Porzuczek – for tepian oraz Jana Porzuczka  
– for tepian. W programie: kompozycje m.in. 
N. Paganiniego, G. Bacewicz, K. Szymanow-
skiego, J. Sibeliusa.

Tradycje domu żydowskiego
25 września, godz. 17.00

Śląsk zawsze był miejscem wielokulturo-
wym. Kultura żydowska, mimo istnienia 
tutaj od wieków, pozostawała hermetyczna 
i nieznana w kontekście sztuki i zwyczajów. 
Spotkanie pozwoli nam poznać barwne tra-
dycje żydowskiej rodziny, związane zarów-
no z przeżywaniem dnia powszedniego, jak 
i świąt religijnych. Prelekcję multimedialną 
poprowadzi Jarosław Banyś. Wyjątkowym 
wydarzeniem będzie recital Aurelii Krząkały, 
która wprowadzi nas muzycznie w temat.

 Wstęp wolny

uL. KOłODZieJa 42

Akcja Odkrywka  
Medyczne historie. Apteka 
i szpital w Murckach
12 września, godz. 9.00 (zbiórka na rynku 
w Murckach)

Po wakacyjnej przerwie wracamy na murc-
kowskie szlaki. Tym razem Bar tłomiej Zator-
ski zabierze nas na zaskakująco pasjonującą 
wycieczkę śladami murckowskich lekarzy 
i aptekarzy!

Jarosław Kassner – malarstwo
20 września, godz. 18.00 

Otwarcie wystawy malarstwa Jarosława Kas-
snera. Autor jest jednym ze współtwórców 
Grupy Artystów nieprofesjonalnych „Grota” 
działającej w Świętochłowicach. Maluje od 
dziecka. Szczególne miejsce w jego twórczo-
ści zajmuje Śląsk i wszystko, co z nim związa-
ne. Od kilku lat bierze udział w Art Naif Festival 
na Nikiszowcu.

Klub Miłośników Murcek 
Zespoły taneczne i teatralne 
w dawnym Klubie Górniczym
24 września, godz. 18.00

Koncert z cyklu „Niedziela 
z muzyką” z okazji 150. rocznicy 
urodzin Miasta Katowice
6 września, godz. 18.00, sala kameralna 
im. prof. K. Szafranka

Wystąpi gitarzysta Tomasz Szwed.

Spotkanie Samopomocowej 
Grupy Wsparcia dla osób 
opiekujących się ludźmi 
starszymi, niepełnosprawnymi 
i przewlekle chorymi 
8 września, godz. 18.00, Galeria Pod 
Łukami

„Żyj kolorowo” – warsztaty 
rękodzielnicze skierowane 
dla osób 60+
9 września godz. 10.00–14.00,sala 
kameralna im. prof. K. Szafranka

Warsztaty realizowane przez Stowarzyszenie Pro-
mocji Kobiet Aktywnych SPinKA w Katowicach, 
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktyw-
ności Społecznej Osób Starszych ASOS na lata 
2014–2020. 

Zajęcia nieodpłatne, obowiązują 
wcześniejsze zapisy

|    MDK |  

uL. STeLLera 4

Zarzecze na starej fotografii – 
wystawa
do 30 września

Wystawa dokumentalna, dzięki której lepiej 
poznamy historię tej jeszcze do niedawna 
rolniczej dzielnicy Katowic. 

uL. SOłTySia 25

Spotkanie Miłośników Godki 
i Pieśni Śląskiej
9 września, godz. 18.00, Izba Regionalna, 
ul. Uniczowska 36

Otwarte spotkania dla wszystkich, którzy 
chcą pogodać i pośpiewać po śląsku. 

Tomasz Kawka – fotografia
Od 13 września

Autor wystawy próbuje w formie fotorepor-
tażu przedstawić dynamicznie zmieniającą 
się w ostatnich latach architekturę Katowic. 
Często w jego obiektywie spotyka się to, co 
nowe, z tym, co odchodzi – siedziba NOSPR 
i właśnie rozbierany budynek DOKP. Wysta-
wę można oglądać do 15 października.

Dancing Zawodziański – 
zabawa taneczna
25 września, godz. 17.00, sala 
widowiskowa

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy lu-
bią tańczyć, na kolejny dancing. Zabawa przy 
dźwiękach największych przebojów minionych 
lat i współczesnych szlagierów, przeznaczona 
dla singli, osób samotnych, par i miłośników 
tańca

Wstęp: 30 zł/os. (w cenie: zimna płyta, 
napoje, kawa, herbata, ciastko). Bilety 

należy zakupić przed zabawą

XVII Zawodziańska Noc Gier 
Planszowych
26/27 września, godz. 19.00, sala nr 10

Wszyscy pełnoletni miłośnicy planszówek 
mogą oddać się swojej pasji i stanąć w szran-
ki, rywalizując między sobą o zwycięstwo. 
Szczegóły pod numerem tel. 32 255 32 44.

Nocny Maraton Filmowy 
w ramach projektu „Kulturowy 
Tygiel Filmowy”
26/27 września, godz. 20.00, sala 
widowiskowa

W ramach projektu współfinansowanego przez 
Filmotekę Narodową zapraszamy na nocną 
przygodę w towarzystwie dzieł Stanisława Ba-
rei. 

Koncerty solistyczno- 
-kameralne współorganizowane 
z IPiUM „Silesia” 
28 września, godz. 8.50, 9.50, 10.50, sala 
widowiskowa

Koncerty dla dzieci w wieku szkolnym, które 
uczą, bawią i sprawiają, że młodzi słuchacze 
poznają muzykę klasyczną.

Wstęp: 2 zł/os.

Turystyka wzbogaca – 
warsztaty dla seniorów 
29 września, godz. 12.00, sala 
widowiskowa

Po wakacyjnej przerwie, wspólnie z pracow-
nikami filii nr 31 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach, zapraszamy na warsztaty dla se-
niorów – tym razem podróże dalekie i bliskie. 

Kolejny sukces Śląskiego 
Ludowego Zespołu Śpiewaczego 
„Zawodzianki”
Na półmetku wakacji, w słoneczny weekend 
1–2 sierpnia, Śląski Ludowy Zespół Śpie-
waczy „Zawodzianki”, działający w Miejskim 
Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Kato-
wicach, wyśpiewał sobie 2. miejsce podczas 
VII Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów 
Folklorystycznych w ramach IX Folkloriady 
Jurajskiej w Żarkach-Letnisku, organizowanej 
przez Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza 
Gniatowskiego w Poraju. Tamtejszy Amfiteatr 
rozbrzmiewał śpiewem 35 zespołów biorą-
cych udział w konkursowych zmaganiach. 
Nasz zespół zaprezentował program złożony 
z dawnych śląskich pieśni ludowych. Jury 
przeglądu, przyznając nagrodę „Zawodzian-
kom”, szczególnie podkreśliło walory arty-
styczne programu, w tym wysoki poziom 

wykonania, charakteryzujący się dbałością o 
stroje ludowe i gwarę śląską. Autorem pro-
gramu artystycznego „Zawodzianek” jest 
instruktor Stanisław Wodnicki – założyciel 
zespołu i jego kierownik, a prezesem zespołu 
jest Helena Folwaczna.

Zapisy do sekcji i klubów 
działu „Zawodzie”
Od września standardowo rozkręcamy ama-
torski ruch artystyczny i edukację artystycz-
ną! Ruszają nabory do poszczególnych sekcji 
w dziale „Zawodzie”. Nie przegap swojej szan-
sy! U nas możesz nauczyć się gry na gitarze, 
pianinie, perkusji czy akordeonie. Możesz 
dołączyć do prężnie działających i rozpozna-
walnych w regionie zespołów wokalnych oraz 
muzyczno-instrumentalnych. Możesz rozła-
dować drzemiącą w tobie energię na parkie-
tach sal baletowych dzięki udziałowi w sek-
cjach tanecznych, możesz też udoskonalić ję-
zyk obcy. W naszej ofercie każdy znajdzie coś 
dla siebie. Mało tego – będą również działania 
skierowane do mam z dziećmi, a nawet ca-
łych rodzin. Nie zwlekaj i już dziś zapoznaj się 
z ofertą MDK „Bogucice-Zawodzie”.

Szczegóły: Dział „Zawodzie” 32 255 32 
44; zawodzie@mdkbogucice-zawodzie.pl.
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4 sierpnia Katowice po raz szósty gości-
ły kolarzy rywalizujących w największym 
wyścigu organizowanym w naszym kra-
ju, czyli w Tour de Pologne. Dzięki rela-
cjom medialnym imprezę w Katowicach 
znów zobaczył cały świat.

Pierwszy na mecie w Katowicach był Met-
teo Pelucchi, zwyciężając kolejny etap wyści-
gu, został także najlepszym sprinterem 72. 
Tour de Pologne. Żółtą koszulkę lidera utrzy-
mał Marcel Kittel. Wśród Polaków wspaniałą 
ucieczką popisał się Marcin Białobłocki, który 
zdecydował się na długi, samotny odjazd, zo-
stał jednak wchłonięty przez peleton na ostat-
nich kilometrach. 

Jak zwykle na całej trasie i przed Spodkiem 
zebrały się tysiące osób, wspaniale kibicując 
kolarzom. W tym roku zawodnicy w trzecim 

etapie pokonali aż 166 kilometrów, jadąc z Za-
wiercia do Katowic. – Miasto na stałe wpisa-
ło się w trasę Tour de Pologne. W Katowicach 
zawsze mamy wspaniałych kibiców i wielkie 
kolarskie emocje – mówił dyrektor general-
ny TdP Czesław Lang, dziękując prezydentowi 
Marcinowi Krupie za wspaniałe zaangażowa-
nie w przygotowanie wyścigu. Prezydent za-
praszał już na kolejne edycje imprezy i dzięko-
wał mieszkańcom za gorący doping oraz wy-
rozumiałość w związku z utrudnieniami pod-
czas wyscigu.

 (red)

|kOlarskie emOcje|

72. Tour de Pologne za nami

Sobota 19 września, godz. 11.00–17.00. 
Tę datę należy bezwzględnie zapa-
miętać. Tego dnia przed katowickim 
Spodkiem oraz w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym Polski Komitet 
Olimpijski przy współpracy z Miastem 
Katowice zorganizuje Olimpijskie Poże-
gnanie Lata – wyjątkowe i jedyne w swo-
im rodzaju.

Ta wspaniała impreza nawiązuje charak-
terem do stołecznych Pikników Olimpijskich, 
które organizowane od lat przez Polski Komi-
tet Olimpijski, na stałe wpisały się w kalen-
darz największych ogólnodostępnych imprez 
o charakterze rekreacyjno-sportowym nie tyl-
ko na Mazowszu.

A będzie to wyjątkowe wydarzenie, bo tak 
upalne lato trzeba pożegnać równie gorą-
cą imprezą. Wyjątkowe, bo pierwsze, no i… 
dlatego, że olimpijskie. W programie znajdą 
się spotkania z polskimi medalistami olim-
pijskimi, warsztaty edukacyjne, skocznia 
narciarska, rampa BMX, wyścigi kolarskie, 

strefa promocyjna EURO 2016 w piłce ręcz-
nej, ale także walki bokserskie, zapasy oraz 
niespotykana nigdzie indziej ilość atrakcji, no-
wych konkurencji i dyscyplin sportowych nie 
tylko w olimpijskim wydaniu. Tam trzeba po 
prostu być!

Miejsce będzie także wyjątkowe, bo je-
śli Spodek zna już cała Polska, to imponują-
ce swoim majestatem Międzynarodowe Cen-
trum Kongresowe w sąsiedztwie przepięknej 
siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia (NOSPR) trzeba zobaczyć na 
własne oczy. 19 września nadarzy się ku temu 
doskonała okazja.

Organizatorzy zapewniają, że teren wo-
kół Spodka, MCK i NOSPR będzie miejscem 
prawdziwego święta sportu, areną rozgrywek, 
gier i pojedynków, gdzie każdy od 1 do 100 lat 
będzie mógł spróbować swoich sił w ulubio-
nych dyscyplinach sportowych, a nawet zmie-
rzyć się z mistrzami olimpijskimi.

 (Marta cHMielewSka)
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Olimpijskie pożegnanie lata
GieKSa rozpoczęła sezon zgodnie 
z oczekiwaniami. W myśl hasła: „Naj-
wyższy czas zagrać jak za dawnych lat” 
katowiczanie sprostali oczekiwaniom 
i nie zawiedli kibiców, co pokazuje, że 
będą liczyć się w walce o awans, który 
według deklaracji zarządu katowickiego 
klubu ma nastąpić w ciągu dwóch naj-
bliższych sezonów.

Już na początek los spłatał wszystkim 
figla i skojarzył dwie katowickie drużyny 
w pierwszej rundzie Pucharu Polski! Derby 
Katowic zgromadziły liczną publiczność i at-
mosfera była przednia. GieKSa, podobnie jak 
jej fani, również nie zawiodła i pewnie wy-
grała 2 : 0, dominując nad rywalem. Taki po-
czątek był solidnym zastrzykiem pozytywnej 
energii i wiary w to, że GKS wraca na wła-
ściwy tor. 

To jednak nie koniec pozytywów. Katowi-
czanie (licząc mecz pucharowy z Rozwojem) 
wygrali trzy z czterech pierwszych meczów 

w rundzie jesiennej, ogrywając także podwój-
nie Wigry Suwałki po 2 : 0 w Pucharze i w li-
dze. Legendarny obrońca Piotr Piekarczyk 
jako były obrońca GieKSy doskonale wie, jak 
ustawić defensywę, i swoje doświadczenia 
przekłada na boisko, dzięki czemu katowicki 
zespół jest trudny do przejścia.

Solidny początek sezonu to dobry progno-
styk na resztę rozgrywek 2015/2016, jednak 
pamiętajmy, że liga trwa do czerwca przyszłe-
go roku i przed Trójkolorowymi wiele trud-
nych wyzwań. Zespół zbudowany był jednak 
na solidnych graczach z doświadczeniem eks-
traklasowym i wszyscy przy Bukowej wierzą, 
że młodość w połączeniu z doświadczeniem 
wreszcie „wypali” i w tym sezonie w piłkar-
skiej części Katowic będzie dużo trójkoloro-
wej radości. Bo przy Bukowej zawsze mierzy-
my wysoko.

 (PaweŁ Swarlik)
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Występ zespołu mażoretek 
„Akcent” na VII edycji 
Załęskiego Festynu Rodzinnego 
w Załężu 
12 września, godz. 13.00

Występ zespołów wokalnych 
„Nutki” i tanecznych „Fresz” 
na Pikinku Rodzinnym
12 września, godz. 14.00, plac zabaw przy 
ul. Adwentowicza w Starej Ligocie

Koło Dziennikarsko-Literackie
14 września, godz. 18.00, Galeria Pod 
Łukami

Spotkanie z matematykiem 
i filatelistą Janem Szwadźbą 
pt. „Tysiąclecie Chrztu Polski 
na znaczkach”.

Spotkanie Koła Miłośników 
Śląskiej Pieśni
16 września, godz. 18.00, Galeria Pod 
Łukami 

Ogłoszenie wyników 
Miejskiego Konkursu 
Plastycznego „Czar Katowic” 
z okazji 150-lecia Miasta 
Katowice

17 września, godz. 17.00, Galeria Pod 
Łukami

W programie: wręczenie nagród, otwarcie wysta-
wy prac laureatów. 

Koncert Orkiestry Dętej KWK 
„Wujek” oraz występy zespołów 
wokalnych i tanecznych
19 września, godz. 11.00, pl. Miast 
Partnerskich

Wystąpią: zespoły z MDK „Ligota”, zespół „Mali 
Ligocianie” oraz Koło Miłośników Śląskiej Pieśni.

Europejskie Dni Dziedzictwa
19 września, godz. 16.00, sala kameralna 
im. prof. K. Szafranka

W programie: koncert, konkursy i zabawa. Im-
preza połączona z obchodami 150-lecia Miasta 
Katowice, 15-lecia zespołu mażoretek „Akcent” 
oraz z inauguracją roku kulturalno-oświatowego 
2015/2016.

Klub dyskusyjny
28 września, godz. 18.00, Galeria Pod 
Łukami

Spotkanie pt. „Religia i jej rola”.

Marcin Krupa, czesław Lang oraz 
zwycięzcy katowickiego etapu


