
www.katowice.eu

NASZE

Ubiegłoroczna edycja 
EEC w całości odbyła się w jed-
nej lokalizacji – w Międzynaro-
dowym Centrum Kongresowym. 

W tym roku MCK również stanie się głów-
ną areną dyskusji i spotkań liderów biznesu, 
nauki i polityki z Europy i pozostałych czę-
ści świata. Dodatkowym miejscem spotkań 
będzie Spodek, gdzie zaplanowano inaugura-
cję kongresu, a także dwudniowe European 
Start-up Days, czyli wydarzenie dla zainte-
resowanych rozwojem młodej i innowacyj-
nej polskiej przedsiębiorczości. Jak zapowia-
da organizator, każdy, kto ma obiecujący po-
mysł na biznes, będzie mógł go zaprezento-
wać przedstawicielom wielkich korporacji, 

potencjalnym inwestorom i dużym firmom 
z kapitałem na rozwój.

– Gdy mówimy o start-upach, przychodzą 
na myśl takie marki jak Uber, Xiaomi, Airbnb 
czy Dropbox. Jestem przekonany, że jednym 
z kroków do stworzenia podobnych jednoroż-
ców, czyli firm wartych co najmniej miliard do-
larów, jest zgłoszenie się do konkursu Start-up 
Challenge podczas European Start-up Days. 
Chcemy stworzyć Davos dla start-upów, 
dlatego warto być w Katowicach w dniach 
19–20 maja – zachęca Dariusz Żuk, prezes 
Business Link Poland, organizator Europe-
an Start-up Days. Autorzy 100 najciekaw-
szych projektów zgłoszonych do konkur-
su Start-up Challenge zaprezentują swoje 

pomysły na biznes na specjalnie przygoto-
wanych stoiskach. 

W zeszłym roku w kongresie wzięło udział 
ok. 7,5 tys. gości z Europy, Azji i Afryki. Z racji 
rozszerzenia powierzchni ósmej edycji wydarze-
nia o halę Spodek można spodziewać się jeszcze 
większej liczby uczestników. – Dokładamy sta-
rań, by za każdym razem kongres oferował nowe, 
atrakcyjne punkty programu i pokazywał jak naj-
więcej atutów miasta, w którym jest organizowa-
ny. W tym roku otwieramy dla uczestników kon-
ferencji, oprócz nowoczesnego MCK, także obiekt 
ikoniczny dla Katowic i zapraszamy na wybrane 
wydarzenia do Spodka – mówi Wojciech Kuśpik, 
inicjator EEC, prezes Grupy PTWP.
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między 18 i 20 maja odbędzie się w Katowicach ósma edycja Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress, EEC). 
Część wydarzeń po raz pierwszy zostanie zorganizowana w spodku. 
Zapowiadają się również inne nowości.

O eurOpejskiej gOspOdarce 
w katOwicach

Ciąg dalszy na – s. 6

Miasto

Miasta partnerskie
W tym roku mija 20 lat od podpisania umowy 
o współpracy Katowic i Ostrawy. O efektach 
tych kontaktów opowiadają prezydenci Mar-
cin Krupa i Tomáš Macura. 

WięCej – s. 3

Budżet obywatelski
Już tylko do 13 maja są przyjmowane wnio-
ski do Budżetu Obywatelskiego Katowi-
ce 2017. Ewentualnej pomocy w przygoto-
waniu dokumentu można szukać w punkcie 
konsultacyjnym.

WięCej – s. 2

Pierwsza rada miasta
Minął już jubileuszowy dla Katowic rok, kiedy 
obchodziły 150. rocznicę nadania praw miej-
skich. W roku 2016 świętować możemy jed-
nak nadal, w marcu 1866 roku odbyły się bo-
wiem wybory do pierwszej katowickiej rady.

WięCej – s. 5

Kultura

Galeria Artystyczna 
2016
Katowiczanie wybrali, a prezydent Marcin 
Krupa poparł i zaakceptował! We wrześniu 
w Galerii Artystycznej przy placu Grunwaldz-
kim pojawi się rzeźba Teofila Ociepki. 

WięCej – s. 2

Odnowiono 100-letnie 
polichromie
Rewitalizacja zabytkowego gmachu główne-
go Akademii Muzycznej im. Karola Szyma-
nowskiego w Katowicach z 1901 roku dobie-
gła końca. Efektem prac jest m.in. nowa sala 
koncertowa z organami oraz odnowione po-
nad 100-letnie wielobarwne polichromie.

WięCej – s. 7

Piknik rodzinny
Wymiana elektrośmieci na sadzonki, warsz-
taty sadzenia roślin i pokazy sprzętu pomaga-
jącego utrzymać Katowice w czystości. Zna-
my pierwsze szczegóły. Spotkajmy się 22 maja 
w Katowickim Parku Leśnym podczas Leśne-
go Pikniku Rodzinnego.

WięCej – s. 8
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|Galeria artystyczna 2016|

Biuro Prasowe urzędu miasta Katowice
rynek 13 (pok. 107, I piętro)

tel. (32) 259 33 05, (32) 259 31 42  
       (32) 259 31 43

budzetobywatelski@katowice.eu
Bo.Katowice.eu
www.facebook.com/katobudzet
https://twitter.com/bokatowice

|na pytania odpowiada| 

Ociepka na placu Grunwaldzkim

|budżet obywatelski|

Katowiczanie wybrali, a prezydent 
Marcin Krupa poparł i zaakcepto-
wał! We wrześniu w Galerii Arty-
stycznej przy placu Grunwaldzkim 
pojawi się rzeźba Teofila Ociepki. 

Znaczące wyróżnienie wydaje się ze 
wszech miar uzasadnione. Ociepka jest nie 
tylko najsłynniejszym (obok Nikifora) ma-
larzem prymitywistą. To wciąż żywa „ener-
getyczna” sztuka, emanująca przedziwnym 
połączeniem śląskości z wątkami metafizy-
ki i tajemniczą symboliczną aurą. To tak-
że kamień węgielny fenomenu, jakim była 
(i po 70 latach jest nadal!) legendarna Gru-
pa Janowska, błyszcząca tak świetnymi na-
zwiskami jak Paweł Wróbel, Ewald Gawlik, 
Eugeniusz Bąk czy Erwin Sówka.

Ten amator, samouk, górnik kopalni 
„Giesche” (obecnie „Wieczorek”) do dziś 
intryguje mistyczną „podszewką” swych 
prac. Jak wiadomo, Ociepka od czasu I woj-
ny światowej żywo interesował się okulty-
zmem. Został członkiem Loży Różokrzy-
żowców i uzyskał nawet status Mistrza Nauk 

Tajemnych! Ale to wszystko byłoby zaled-
wie ciekawostką, gdyby nie zdumiewające 
nałożenie owych ezoterycznych fascynacji 
na rdzennie już śląskie wierzenia, legendy 
i podania. To wszystko zachował i wyniósł 
z rodzinnego domu, gdzie opowiadania 
o utopcach, Meluzynie i Jaroszkach prze-
nikały się z mrokiem baśni Grimmów, jar-
marczną literaturą i samoistną górniczą mi-
tologią.  Słowem, nie wystarczał mu nigdy 
świat realny, świat, który mógł zobaczyć 
i dotknąć. Podejrzewał istnienie jakiejś in-
nej rzeczywistości.

I to właśnie wytworzyło ów zadziwiający 
konglomerat metafizyki, folkloru i rdzenne-
go konkretu. Przede wszystkim jednak miał 
po prostu malarski talent, wyobraźnię i nie-
bywałą odwagę kolorystyczną, co przesadzi-
ło o ogólnopolskim, a w końcu międzynaro-
dowym sukcesie. W tym miejscu nie sposób 
nie wspomnieć o nie mniej legendarnej Iza-
beli „Czajce” Stachowicz, żydowskiej pisar-
ce, skandalistce i muzie artystów (po woj-
nie mieszkała przy ulicy Królowej Jadwigi 

Do 13 maja przyjmowane są wnio-
ski do Budżetu Obywatelskiego Ka-
towice 2017. Projekt można zgłosić 
na wypełnionym aktualnym formu-
larzu, dostarczając go osobiście do 
Punktu Konsultacyjnego w Biurze 
Prasowym Urzędu Miasta Katowi-
ce (pok. 107, Rynek 13), przesyłając 
pocztą na powyższy adres z adnota-
cją na kopercie: Budżet Obywatelski 
lub wysyłając w wersji elektronicz-
nej za pomocą Elektronicznej Skrzyn-
ki Podawczej. 

W Punkcie Konsultacyjnym można uzy-
skać pomoc w prawidłowym wypełnie-
niu wniosku w godzinach od 7.30 do 15.30. 
W dniach 4, 9, 10, 11, 12 maja będzie on czyn-
ny do godz. 17.30, a w ostatnim dniu składa-
nia projektów, 13 maja, do godz. 20.00. 

Punkt konsultacyjny czynny dłużej

Dla podkreślenia szczególnego cha-
rakteru przygotowywanego wyda-
rzenia niejednokrotnie organizatorzy 
kierują do prezydenta Katowic proś-
bę o przyznanie patronatu honorowe-
go. Niedawno zasady jego udzielania 
zostały doprecyzowane.

Prezydent Katowic może objąć patrona-
tem organizowane w Katowicach wydarzenia 

w Katowicach!), która na Ociepce pozna-
ła się natychmiast, organizując mu (1948) 
indywidualną wystawę w Warszawie i pro-
mując jako „polskiego Celnika Rousseau”, 
co zapoczątkowało jego światową karierę.  

W późnych latach 40. Ociepka wraz 
z Ottonem Klimczokiem założył Koło Pla-
styczne przy KWK „Wieczorek”, skupia-
jąc pięćdziesięciu arcyutalentowanych ma-
larzy amatorów, w większości górników. 
To właśnie dało początek  słynnej Grupie 
Janowskiej. 

Mimo wszystko nie było mu łatwo. Ta-
kie wizyjne „odlotowe” malarstwo w czasach 
socrealizmu wprawiało w silne zakłopota-
nie państwowego mecenasa. Pomijano więc 
jego okultystyczną i moralizatorską wymo-
wę (ciągły motyw walki dobra ze złem), eks-
ponując natomiast wątki  baśniowe.  

Ale Ociepka malował swoje. I przewo-
dził janowskim kompanom. Pamiętam do-
skonale, z jaką atencją i podziwem wyra-
żał się o nim po latach niezapomniany Pa-
weł Wróbel:  – Chopie, to był richtig gryfny 

O zasadach trzeciej edycji Budżetu Oby-
watelskiego pisaliśmy w kwietniowym wyda-
niu „Naszych Katowic”. Wszystkie informa-
cje dotyczące procedury można znaleźć rów-
nież na stronie internetowej www.BO.Katowi-
ce.eu.

 (bp)

karlus, ale najsampierw majster, majster 
nad majstry!

Cezurą w życiu Teofila Ociepki był rok 
1959. Wystąpił z Grupy Janowskiej i wyje-
chał do Bydgoszczy. Do żony. Za jej namo-
wą zerwał kontakty nie tylko z przyjaciół-
mi, ale również z okultyzmem. Malował na-
dal i to coraz bardziej efektownie („pale-
ozoliczne” pejzaże, baśniowe stwory, pre-
historyczna fauna), wciąż robiła wrażenie 
jego migotliwa jaskrawa kolorystyka, ale 
z wolna zanikał autentyczny charakter prac 
wcześniejszych, „oddychających” śląskim 
powietrzem, kiedy nawet najbardziej osza-
łamiające wizje miały w sobie wdzięk jakiejś 
dziwnej szczerości...  

Zmarł w 1978 roku. W Bydgoszczy.
Rzeźba Teofila Ociepki, która stanie na 

placu Grunwaldzkim w Katowicach, nie 
tylko upamiętni wielce oryginalnego arty-
stę, ale symbolicznie podkreśli również ma-
riaż metafizyki i gęstej materialności. Czy-
li klasyczny wręcz fenomen śląskiej sztuki 
i kultury.

 (Maciej SzczawińSki)

o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopol-
skim lub międzynarodowym. Swojej patronac-
kiej aprobaty może też udzielić innym przed-
sięwzięciom, które miałyby szczególne znacze-
nie dla miasta i jego mieszkańców, np. w kon-
tekście kreowania pozytywnego wizerunku. 

Co ważne, prezydent nie udzieli patronatu 
dla wydarzeń o charakterze komercyjnym oraz 
dla tych, podczas których przeprowadzane są 

zbiórki pieniędzy. Wyjątkiem mogą być sytuacje 
dotyczące eventów dających gwarancję wysokie-
go poziomu merytorycznego i nienastawionych 
bezpośrednio na zysk oraz uznawanych za szcze-
gólnie użyteczne dla miasta i jego mieszkańców.

Z wnioskiem, którego wzór można pobrać ze 
strony Katowice.eu, organizator musi zwrócić się 
do prezydenta w terminie nie później niż 30 dni 
przed planowanym wydarzeniem. Wypełniony 

|patronat prezydenta|

Zasady przyznawania honorowego patronatu
wniosek należy złożyć w kancelarii Urzędu Mia-
sta przy ul. Rynek 1 lub przesłać pocztą pod ad-
resem: Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 
4, 40-098 Katowice z dopiskiem „Patronat ho-
norowy” bądź też przekazać drogą elektroniczną 
za pośrednictwem skrzynki PeUP na platformie 
SEKAP (www.sekap.pl) lub na platformie ePU-
AP (www.epuap.gov.pl). 

Więcej informacji na stronie: Katowice.eu.
 (red)
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|wywiad| Z prezydentami Katowic i ostrawy

W tym roku mija 20 lat od podpisa-
nia umowy o współpracy Katowic 
i Ostrawy. O efektach tych kontaktów 
opowiadają prezydenci Marcin Krupa 
i Tomáš Macura. 

„Nasze Katowice”: Podsumowując wielolet-
nie wspólne działania obu miast, jak Katowi-
ce/Ostrawa ocenia/ją dotychczasową współ-
pracę z Ostrawą/Katowicami na przestrzeni 
ostatniego dwudziestolecia. Jakie są wymier-
ne efekty tych kontaktów?
Marcin Krupa: Chociaż obchodzimy w tym 
roku 20. rocznicę podpisania umowy o współ-
pracy partnerskiej, to warto pamiętać, że rela-
cje obu miast w swoich początkach sięgają lat 
50. ubiegłego wieku, a więc wzajemnych do-
świadczeń jest już bardzo dużo, a dotyczą one 
różnych obszarów życia społecznego. 

Patrząc z perspektywy minionych lat, trze-
ba powiedzieć, że partnerstwo między Katowi-
cami i Ostrawą jest bardzo owocne. Zaryzyko-
wałbym stwierdzenie, że chyba jest to najbar-
dziej wszechstronna współpraca. Często inspi-
rujemy się nawzajem – choćby przykład ulicy 
Stodolni u nich i ulicy Mariackiej u nas, mo-
del centrum powiadamiania ratunkowego czy 
współpraca służb mundurowych. Jesli chodzi 
o obszar instytucji kultury, szkół, w tym arty-
stycznych – organizowane są spotkania mło-
dych muzyków i plastyków, wspólne koncerty 
muzyki klasycznej, współpracują ze sobą klu-
by sportowe, uniwersytety, a ostatnio aktual-
na jest wymiana doświadczeń w zakresie bu-
dowy nowych obiektów muzycznych: w Kato-
wicach jest to siedziba NOSPR, a w Ostrawie 
planowana budowa nowego gmachu Filhar-
monii im. Janáčka. 

Co roku od siedmiu lat w marcu przy-
jeżdża grupa uczniów z Ostrawy, aby uczest-
niczyć w Międzynarodowych Mistrzostwach 
Kulinarnych w Katowicach – spotkaniu inte-
gracyjnym z udziałem młodzieży niepełno-
sprawnej także z innych miast partnerskich 
Katowic: Koszyc i Miszkolca, a w tym roku po 
raz pierwszy również z Kolonii. 

Przedstawiciele magistratów: Ostrawy 
i Katowic, a także Koszyc i Miszkolca uczest-
niczą każdego roku w spotkaniach miast part-
nerskich Grupy Wyszehradzkiej V4. Trady-
cja tych spotkań sięga 2003 roku, a ich celem 
są wzbogacone o współzawodnictwo sporto-
we spotkania merytoryczne, w tym wymia-
na doświadczeń w dziedzinach ważnych dla 
samorządów, a także prezentacja znaczących 
osiągnięć. 

Przyjazne stosunki można zauważyć tak-
że między mieszkańcami Katowic i Ostrawy – 
cieszą na przykład bardzo poprawne kontak-
ty między kibicami GKS Katowice a FC Baník 
Ostrava.

Należy też wspomnieć o cyklicznym, wie-
lowątkowym przedsięwzięciu realizowanym 
na szeroką skalę, jakimi są Dni Polsko-Cze-
skie, organizowane wspólnie przez oba mia-
sta od 2001 roku, naprzemiennie w  Katowi-
cach lub Ostrawie, zawsze w maju. Dni... to 
szereg imprez kulturalnych, zawody sportowe 
w wielu dyscyplinach z udziałem młodzieży, 

wystawy artystów malarzy, koncerty muzycz-
ne i szkolne konkursy: plastyczny, fotograficz-
ny, literacki czy małych form teatralnych w ra-
mach festiwalu bajek, jarmark oraz promocja 
poprzez centra informacji turystycznej obu 
miast czy zorganizowane wycieczki po regio-
nie. A wszystko po to, aby przybliżyć miesz-
kańcom Katowic i Ostrawy swoistą kultu-
rę i tradycję charakterystyczną dla tych miast 
oraz ukazać piękno regionów, w których te 
miasta są umiejscowione: Śląska, Moraw. Pro-
gram Dni... obejmuje także konkretne spotka-
nia merytoryczne z udziałem radnych, które 
w ostatnich latach dotyczyły ważnych dla obu 
stron tematów, takich jak gospodarka odpada-
mi czy bezpieczeństwo publiczne. 

W 2014 roku zostało podpisane między 
Katowicami a Ostrawą memorandum w dzie-
dzinie ochrony środowiska mające na celu ko-
ordynowanie wzajemnych działań na terenie 
obu miast, prowadzących do poprawy jako-
ści powietrza. Podpisanie dokumentu stało się 
czynnikiem sprzyjającym współpracy prowa-
dzonej przez Wydział Kształtowania Środowi-
ska Urzędu Miasta Katowice oraz Straż Miej-
ską ze stroną czeską w zakresie wymiany do-
świadczeń dla obniżenia emisji z lokalnych 
źródeł spalania paliw – tzw. niskiej emisji na 
rzecz wspierania ogrzewania ekologicznego 
opartego na sieciowych nośnikach energii. 

Tomáš Macura: Odpowiedź na to pytanie na-
suwa się sama. Trwająca od 20 lat współpraca 
świadczy o prawdziwym zaangażowaniu obu 
miast. Co daje nam współpraca z Katowica-
mi? Można wymienić dziesiątki, setki, a być 
może nawet tysiące wspólnych spotkań, pro-
jektów i kontaktów, w których biorą udział 
szkoły, instytucje kulturalne, zespoły muzycz-
ne, władze państwowe i samorządowe, różne-
go rodzaju organizacje, firmy i przedsiębiorcy. 
Najważniejszym elementem partnerstwa jest 
zdobywanie doświadczeń, wiedzy, przyjaciół 
i partnerów. Wznowienie współpracy mia-
ło właśnie na celu zainicjowanie i wspieranie 
wspólnych działań prowadzących do szeroko 
pojętego rozwoju gospodarczego, społecznego 

i kulturalnego Ostrawy i Katowic. Bardzo waż-
ną rolę odgrywa także bezpośrednia współ-
praca między naszymi miastami. Co roku 
Ostrawa razem z Katowicami, słowackimi Ko-
szycami i węgierskim Miszkolcem organizuje 
spotkania miast partnerskich, które stanowią 
świetną okazję do pogłębiania wzajemnego 
zrozumienia i przyjaźni. Regularnie odbywa-
ją się wizyty przedstawicieli władz obu miast, 
które mają na celu wymianę konkretnych do-
świadczeń w zakresie administracji lokalnej, 
samorządu terytorialnego lub rozwoju obsza-
rów metropolitalnych. W tym roku do Kato-
wic wyruszyli członkowie Komisji Kultury 
Zarządu Miasta Ostrawy, aby odwiedzić salę 
koncertową NOSPR, którą cechują bardzo do-
bre parametry akustyczne. Było to dla nas bar-
dzo inspirujące doświadczenie i mam nadzie-
ję, że niedawny pobyt członków katowickiej 
Komisji Kultury w Ostrawie był równie cieka-
wy. W ramach prac nad strategicznym planem 
rozwoju ośrodków kulturalnych w Ostrawie 
od kilku lat rozważana jest koncepcja budowy 
sali koncertowej dla Filharmonii im. Leoša Ja-
náčka. Zdobyta w Katowicach przez naszych 
radnych wiedza mieć duże znaczenie podczas 
podejmowania decyzji w tej sprawie. 

Podobnych przykładów można przytoczyć 
wiele, chciałbym jednak zwrócić uwagę jesz-
cze na inną kwestię. Mianowicie na stan śro-
dowiska, a zwłaszcza jakość powietrza, na któ-
rą wpływają obie nasze aglomeracje. To po-
ważny problem zarówno dla Ostrawy, jak 
i Katowic. Sukcesem można nazwać podpisa-
nie w 2013 roku wspólnego „Memorandum 
Miasta Statutowego Ostrawy i Miasta Katowi-
ce dotyczące wspólnego interesu poprawy czy-
stości powietrza na polsko-czeskim pograni-
czu”. To ważny krok na drodze do rozwiązania 
jednego z głównych problemów Ostrawy i Ka-
towic. Kolejne spotkania w sprawie wdrażania 
memorandum odbyły się w zeszłym roku. 

Mając na uwadze potrzebę kształtowania po-
zytywnego wizerunku obu miast, co – Pana 
zdaniem – należałoby udoskonalić w prowa-
dzonej współpracy?

Marcin Krupa: Zdecydowanie należy wzmoc-
nić przepływ informacji i to w obie strony, tak 
aby mieszkańcy Ostrawy i Katowic mogli ko-
rzystać z naprawdę bogatej oferty imprez kul-
turalnych, sportowych, festiwali, konkursów, 
przeglądów, zarówno tych o charakterze ma-
sowym, nierzadko o randze mistrzostw świata 
czy Europy, jak i kierowanych do koneserów. 
Dolny Obszar Vítkovic (Dolní Oblast Vítkovi-
ce) czy katowicka Strefa Kultury to przestrze-
nie miejskie przyciągające tysiące fanów mu-
zyki. Dużym zainteresowaniem wśród miesz-
kańców Katowic cieszył się konkurs na hasło 
promujące współpracę Katowic i Ostrawy, or-
ganizowany w kwietniu tego roku, z okazji ju-
bileuszu partnerstwa, w którym nagrodą są 
bezpłatne wejściówki na wydarzenia kultural-
ne i sportowe w maju i czerwcu w Ostrawie, 
m.in. międzynarodowy mityng lekkoatletycz-
ny „Zlatá Tretra” oraz koncert w ramach festi-
walu „Janáčkov máj”. Fundatorem nagród jest 
Miasto Ostrawa.

Tomáš Macura: Kreowanie pozytywnego wi-
zerunku naszych miast to jeden z tematów 
wspólnej deklaracji o kontynuowaniu wza-
jemnej współpracy, która zostanie podpisa-
na podczas uroczystych obchodów rocznicy 
w Katowicach. Oba nasze miasta łączą nie tyl-
ko przemysłowa przeszłość, ale także głębokie 
zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich dwu-
dziestu kilku lat. Mimo to oba miasta wciąż 
postrzegane są jako brudne, zanieczyszczone 
i mało atrakcyjne. Tymczasem to już niepraw-
da. Postęp w modernizacji naszych metropo-
lii jest niezaprzeczalny.  Nasze uczelnie tech-
niczne są na świetnym poziomie. W Ostrawie 
już działa superkomputer, który jest zalicza-
ny do czołówki tego typu urządzeń w Europie 
i na świecie. W naszych strefach ekonomicz-
nych i w parku naukowo-technologicznym 
powstają firmy stawiające na produkcję o wy-
sokiej wartości dodanej. Skutecznie zwalcza-
my nie tylko bezrobocie, ale przy współpracy 
z władzami kraju także wykluczenie społecz-
ne. W obu miastach organizowanych jest wie-
le imprez kulturalnych i sportowych o znacze-
niu ponadregionalnym. 

Nasze miasta można porównać do Kop-
ciuszka. Rzeczywistość kryje się pod war-
stwą uprzedzeń i krzywdzących stereoty-
pów. Wspólnie to możemy zmienić. Już wi-
dać pierwsze efekty. Bardzo nas cieszy zainte-
resowanie inwestorów naszym regionem, któ-
ry zdobywa czołowe miejsca w rankingach 
atrakcyjności. Osiągamy sukcesy także w in-
nych dziedzinach. Chciałbym tu podkreślić 
dwa wydarzenia: festiwal muzyczny Colours 
of Ostrava i Dni NATO & Dni Sił Powietrz-
nych Wojska Czeskiego, które co roku przycią-
gają setki tysięcy gości, w tym wielu Polaków. 
Takie wydarzenia stanowią najlepszą okazję 
do przełamania schematów. Uważam, że  po-
winniśmy sobie pomagać, wysyłając swoich 
przedstawicieli, artystów, swoje zespoły na ta-
kie imprezy. To już się zresztą dzieje, ale za-
wsze można coś zrobić lepiej.

Mamy do siebie bardzo blisko – wykorzystajmy to! 

Ciąg dalszy na – s. 4

Tomáš MacuraMarcin Krupa
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„Kolonia tańczy” to kolejna okazja do 
świętowania jubileuszu 25-lecia part-
nerstwa Katowic i Kolonii. Wydarze-
nie, w które włączają się szkoły tań-
ca i zespoły taneczne, cieszy się dużą 
popularnością. Każdego roku Ko-
lonia zaprasza liczne formacje ta-
neczne z miast, z którymi prowadzi 
współpracę.

Główną gwiazdą tegorocznej edycji „Kolo-
nia tańczy” będzie katowicki Zespół Pieśni i Tań-
ca „Tysiąclatki”, który rozpocznie i zakończy swo-
im występem to barwne wydarzenie. W założo-
nym w 1973 roku zespole występują dzieci i mło-
dzież od 5. do 25. roku życia. W swoim dorob-
ku artystycznym grupa ma szereg nagród i pre-
stiżowych wyróżnień pierwszego stopnia oraz 
kategorii „S” na ogólnopolskich, wojewódzkich 
i miejskich festiwalach oraz przeglądach w kra-
ju i za granicą: w Austrii, Hiszpanii, Francji, na 
Ukrainie, w Czechach, Słowacji, Bułgarii, na 
Węgrzech, we Włoszech i USA. Potwierdzeniem 
tych sukcesów są: szereg artykułów w prasie kra-
jowej i zagranicznej, dyplomy oraz programy 

|Miasta partnerskie| 

Tysiąclatki w Kolonii 

telewizyjne. – Cieszymy się z tego, że to właśnie 
„Tysiąclatki” będą reprezentować nasze miasto, 
przybliżając kulturę ludową naszego regionu – 
mówi Marcin Stańczyk z Wydziału Promocji ka-
towickiego magistratu. 

Tę „taneczną” imprezę, która w tym roku 
odbędzie się 30 kwietnia w czterech różnych 
miejscach kolońskiego Śródmieścia, poprzedzi 
konferencja prasowa zaplanowana na 28 kwiet-
nia. Wezmą w niej udział przedstawiciele zapro-
szonego zespołu oraz Urzędu Miasta Katowice. 
Przewiduje się też udział konsula generalnego 
RP w Kolonii.

Taniec od wieków jednoczy ludzi, jest uni-
wersalnym językiem ułatwiającym komunikację 
bez względu na wiek czy przynależność kulturo-
wą. Nie dziwi więc fakt, że ta forma sztuki zosta-
ła uhonorowana przez Komitet Tańca Między-
narodowego Instytutu Teatralnego (ang. Inter-
national Theatre Institute, ITI) pod auspicjami 
UNESCO (ITI-UNESCO), który datę 29 kwiet-
nia ustanowił Międzynarodowym Dniem Tań-
ca.  

(dz)

Jakie, Pana zdaniem, powinny być kierun-
ki przyszłej współpracy Ostrawy i Katowic, 
wziąwszy pod uwagę potrzeby, tendencje 
i dynamikę rozwoju obu miast?
Marcin Krupa: Siłą napędową naszych rela-
cji są przede wszystkim bliskie położenie, po-
dobne czynniki rozwojowe, postindustrialny 
charakter naszych miast, które ulegają ciągłym 
przeobrażeniom, oraz cele rozwojowe. Cieszy 
mnie deklaracja przedstawicieli Rady Miasta 
Katowice, organizacji pozarządowych i miesz-
kańców, aby w roku jubileuszowym przejechać 
rowerami z Katowic do Ostrawy. Sądzę, że bę-
dzie to początek nowej współpracy w tym ob-
szarze, swoiste przetarcie szlaków między na-
szymi miastami, zwłaszcza że wielu mieszkań-
ców Katowic to zapaleni rowerzyści. 

Życzyłbym sobie oraz wszystkim miesz-
kańcom Katowic i Ostrawy, aby współpraca 
między naszymi miastami nadal rozwijała się 

„Nie potrzeba nam ustawy/ ani nawet du-
żej wprawy/ by pokonać ten przetarty/ szlak 
z Katowic do ostrawy./ Czy już wszyscy 
wiecie/ że to dwudziestolecie?”. to jedno 
z wielu haseł nadesłanych do ogłoszone-
go na naszych łamach konkursu na hasło 
promujące obchody 20. rocznicy podpisa-
nia między miastami umowy o współpra-
cy. o zwycięzcach, którzy otrzymają bilety 
wstępu na wydarzenia kulturalne i sportowe 
odbywające się w ostrawie, można prze-
czytać na miejskiej stronie Katowice.eu.

 (red)

|hasło na 20. rocznicę| 

|wywiad| Z prezydentami Katowic i ostrawy

Mamy do siebie bardzo blisko – wykorzystajmy to! 
tak pomyślnie i wielopłaszczyznowo jak do tej 
pory. Aby to zagwarantować, zostanie podpisa-
na w maju tego roku podczas uroczystej sesji 
Rady Miasta Katowice deklaracja o współpracy 
obu miast. Dokument będzie miał na celu kon-
tynuację szeroko pojętego partnerstwa na dro-
dze realizacji wspólnych projektów w dziedzi-
nach promocji i komunikacji informacyjnej, 
ochrony środowiska oraz gospodarki. Deklara-
cja ta stawia sobie za cel budowanie pozytyw-
nego wizerunku obu miast, jest odnowieniem, 
a zarazem utrwaleniem umowy partnerskiej 
z 1996 roku na dalsze lata. 

Tomáš Macura: W deklaracji o kontynuowa-
niu współpracy między Ostrawą i Katowicami 
władze obu miast wyrażają chęć działania na 
rzecz wymiany doświadczeń w tematach będą-
cych obiektem wspólnego zainteresowania oraz 
intensyfikacji i rozszerzenia kontaktów między 

instytucjami i organizacjami. Wśród głównych 
tematów współpracy dokument wymienia re-
alizację wspólnych projektów, ochronę śro-
dowiska, współpracę gospodarczą, wzajem-
ną promocję wydarzeń kulturalnych i sporto-
wych poprzez miejskie środki masowego prze-
kazu oraz działania na rzecz sprawnej komu-
nikacji informacyjnej w celu zapewnienia sku-
tecznej promocji i koordynacji inicjatyw w obu 
miastach. To bez wątpienia dobry i rzeczo-
wy plan. Chciałbym sobie jednak pozwolić na 
pewne uproszczenie. Po prostu – spotykajmy 
się! Spotkanie dwóch osób jest zawsze wyda-
rzeniem niezwykle inspirującym, tym bardziej 
jeśli chodzi o osoby mieszkające w różnych kra-
jach, mające odmienne doświadczenia. I nieko-
niecznie muszą to być spotkania oficjalne. Czę-
sto widzę zaskoczenie na twarzach członków 
polskich delegacji, gdy orientują się, że obec-
ni na spotkaniach tłumacze potrzebni są tylko 

do tłumaczenia na język polski. Mieszkając 
przy granicy i oglądając polską telewizję, wielu 
ostrawian rozumie język polski. Mamy do sie-
bie bardzo blisko – wykorzystajmy to!  

Ciąg dlaszy ze – s. 3

Dni stają się coraz dłuższe, a pogoda 
rozpieszcza coraz wyższymi tempera-
turami. Aura sprzyja więc aktywnemu 
wypoczynkowi. Często wybieramy ro-
wer lub rolki. Jednak by nasze prze-
jażdżki były bezpieczne, należy przy-
pomnieć sobie kilka podstawowych 
zasad i przepisów ruchu drogowego.

Kiedy decydujemy się na przejażdżkę rowe-
rową, pamiętajmy o tym, aby dokładnie prze-
myśleć plan podróży. Należy przede wszyst-
kim sprawdzić, czy na trasie przejazdu znajdu-
ją się drogi dla rowerów. Rowerzysta ma obo-
wiązek korzystania z nich. W przeciwnym ra-
zie może mu grozić mandat karny w wysokości 
50 zł. Gdy nie ma ścieżki rowerowej, rowerzy-
ści powinni korzystać z pobocza, chyba że nie 
nadaje się ono do jazdy lub utrudnia ruch pie-
szym. Gdy więc nie ma ani drogi dla rowerów, 
ani specjalnie wyznaczonego pasa ruchu, rowe-
rzysta obowiązkowo porusza się po jezdni! Za-
bronione jest jeżdżenie rowerem po chodniku! 
Wyjątkiem są sytuacje, gdy rowerzysta opiekuje 
się dzieckiem do lat 10 jadącym rowerem albo 
brakuje drogi lub pasa dla rowerów, a na jezdni 
dozwolona jest prędkość większa niż 50 km/h, 
a chodnik ma co najmniej 2 m szerokości lub 

Zakazy i nakazy
dla rowerzystów i rolkarzy

kiedy warunki pogodowe, takie jak opady śnie-
gu, silny wiatr, ulewa czy gołoledź, zagrażają ro-
werzyście jadącemu jezdnią.

Należy też pamiętać o wyposażeniu roweru 
w hamulec, dzwonek będący sygnałem ostrze-
gawczym, i światła – białe lub żółte z przodu 
i czerwone z tyłu. Można także zamontować na 
koła roweru odblaski, ale należy pamiętać, że 
muszą być widoczne z każdego boku roweru co 
najmniej dwa światła. Rowerzysta nie ma obo-
wiązku zakładania kasku przed rozpoczęciem 
przejażdżki na rowerze, ale powinien o nim pa-
miętać dla własnego bezpieczeństwa. 

Rolkarze natomiast muszą pamiętać o  tym, 
że na drodze są traktowani jak piesi, a zatem ich 
obowiązkiem jest poruszanie się po chodniku. 
Jeżeli natomiast nie ma chodnika, powinni po-
ruszać się po jezdni lub drodze dla rowerów. 
Gdy robi się ciemno, a rolkarze jadą jezdnią, ze 
względów bezpieczeństwa powinni mieć na so-
bie odzież wierzchnią wyposażoną w elementy 
odblaskowe. Podobnie jak rowerzysta także rol-
karz nie ma obowiązku zakładania kasku. War-
to jednak pamiętać, że podobnie jak plastikowe 
ochraniacze na kolana, łokcie i dłonie ochroni 
on głowę przy niespodziewanym upadku.  

 (St. Sierż. katarzyna GajewSka-jaGiełło, ko-
Menda MiejSka policji w katowicach/red)
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|w rocznicę ukonstytuowania się pierwszej rady Miasta|
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Minął już jubileuszowy dla Katowic 
rok, kiedy obchodziły 150. roczni-
cę nadania praw miejskich. Jednak 
rozporządzenie króla pruskiego z 11 
września 1865 roku jedynie zapocząt-
kowało proces formowania się mia-
sta. Trzeba było jeszcze wyznaczyć 
granice, zliczyć mieszkańców, wybrać 
radę miasta czy wreszcie wyłonić ma-
gistrat z burmistrzem. 

W roku 2016 świętować możemy zatem 
nadal, i to już od marca, bowiem w marcu 
1866 roku, a więc 150 lat temu, odbyły się wy-
bory do pierwszej katowickiej rady. Nieprzy-
padkowo w wielu wizerunkach herbu Kato-
wic, na elewacjach, dokumentach czy pieczę-
ciach wkomponowana jest właśnie data 1866. 
Wielu uznawało bowiem, że realny byt miasto 
otrzymało dopiero po ukonstytuowaniu się 
jego władz.

Gdy 5 marca 1866 r. katowiczanie przystę-
powali do głosowania, nic już nie było jak daw-
niej. Po pierwsze zmieniły się kryteria przy-
znawania prawa głosu. Nie każdy mieszkaniec 
terenu nowego miasta stawał się automatycz-
nie obywatelem Katowic. Zgodnie z obowią-
zującą ustawą, by się nim stać, posiadać czyn-
ne i bierne prawo wyborcze, trzeba było: mieć 
pruskie obywatelstwo, mieszkać w miejscowo-
ści od przynajmniej roku, nie korzystać z po-
mocy socjalnej i co bardzo ważne, płacić po-
datki w wysokości co najmniej 4 talarów rocz-
nie. Za 4 talary można było kupić 270 kg ziem-
niaków, 12 l mleka, 3 kopy jaj, 9 kg masła czy 
15 kg mięsa i słoniny. Górnik rębacz zarabiał 

miesięcznie 13,33 talara, dlatego też wydawać 
by się mogło że 4 talary w  skali roku są niskim 
progiem podatkowym, ale miastom dano moż-
liwość jego podnoszenia – nawet do 200 tala-
rów w miastach małych. Przypuszczalnie w Ka-
towicach minimalny podatek wynosił znacznie 
więcej niż 4 talary, gdyż ostatecznie uprawnio-
nych do głosowania było zaledwie 342 katowi-
czan. Nie zapominajmy, że w tym czasie z gło-
sowania wykluczone były kobiety. W poprzed-
niej ordynacji wiejskiej głosujących było jeszcze 
mniej – 213, gdyż nawet płacący podatki miesz-
kaniec nie miał praw wyborczych, jeśli nie po-
siadał gruntów lub nieruchomości.

Miejska ordynacja zakładała w Katowicach, 
mieście liczącym 4224 mieszkańców, wybór 18 
deputowanych do rady miasta. Wyborcy po-
dzieleni zostali na trzy grupy, według wysoko-
ści płaconych podatków. Każda grupa wybie-
rała po 6 radnych. W przypadku wyboru tego 
samego kandydata w więcej niż jednej grupie 
następowały wybory uzupełniające. Zdarzy-
ło się tak już w pierwszych wyborach, kiedy to 
w dwóch grupach katowiczanie wybrali na rad-
nych Adolfa Goldsteina i Richarda Holtzego, 
późniejszego przewodniczącego rady.

Pierwsze wybory z 5 marca 1866 roku mu-
siały przebiec sprawnie, bo wnet ogłoszono 

wyniki. Wyborcy w sensie dosłownym „od-
dawali swój głos”, gdyż każdy „komisji wy-
borczej ustnie i głośno do protokołu oświad-
czyć musiał, komu chce swój głos oddać”. Wie-
my, że wnajbogatszej i średniozamożnej gru-
pie wyborczej praktycznie nie było polskich 
wyborców i kandydaci niemieccy uzyska-
li wszystkie mandaty. W trzeciej grupie – wy-
borców najuboższych – doszło jednak do star-
cia wyborczego między polskim a niemieckim 
ugrupowaniem, z którego ostatecznie Niem-
cy wyszli zwycięsko. Wybrani radni prezento-
wali różne zawody: aptekarz, kierownik pocz-
ty, 2 lekarzy, 2 rzemieślników, 2 spedytorów, 
4 przedsiębiorców i 6 kupców. Wśród nich 
8 było wyznania mojżeszowego.

Pierwsza Rada Miasta Katowice ukonsty-
tuowała się 14 maja 1866 roku podczas uro-
czystej inauguracyjnej sesji rady. Niestety, nie 
zachował się protokół z tego jakże ważnego 
dla Katowic posiedzenia, ale wiele możemy 
dowiedzieć się z pozostałych źródeł. Zebranie 
zorganizowano w hotelu Welta, pierwszym ho-
telu Katowic z 1848 roku – wytwornym, klasy-
cystycznym gmachu. Dziś stoi tam dom han-
dlowy Zenit, a po hotelu nie ma śladu, gdyż 
nie przetrwał on „wyzwolenia” miasta przez 
Armię Czerwoną w 1945 roku. Właściciel lo-
kalu – Carl Welt – został wybrany na radnego, 
zatem pozostałych wybranych kolegów gościł 
we własnych „skromnych” progach. 

Spośród 18 obranych przedstawicie-
li mieszkańców na pierwszą sesję stawiło się 
15.

Wybrano miasto

Ciąg dlaszy na – s. 6

11 kwietnia odbyła się I sesja Młodzieżowej 
Rady Miasta Katowice III kadencji. 

Reprezentanci katowickich szkół 
ponadgimnazjalnych wybrali 

przewodniczącego – Arnolda Langera, 
trzech wiceprzewodniczących – 

Natalię Osial, Piotra Nobisa i Alexa 
Wiśniewskiego oraz sekretarza 

–  Aleksandrę Oczkowicz. Życzymy 
wielu sukcesów w realizacji planów 

i zamierzeń. 

Podpisy radnych pierwszej kadencji

Młodzieżowa 
Rada Miasta



6 www.katowice.eumIAsto

Ciąg dalszy ze – s. 1

Ciąg dalszy ze – s. 5

– Katowice i region zmieniają się w do-
brym kierunku, czego dowodem jest m.in. Eu-
ropejski Kongres Gospodarczy. Potencjał mia-
sta jest dostrzegany w kolejnych prestiżowych 
rankingach. Katowice w końcu zerwały z wi-
zerunkiem miasta przemysłowego. Katowi-
ce są także miastem biznesu, wielkich wyda-
rzeń i kultury – dodaje Marcin Krupa, prezy-
dent Katowic.

W agendzie Europejskiego Kongresu Go-
spodarczego 2016 znajduje się około 100 de-
bat ujętych w kilkunastu blokach tematycz-
nych. – Agenda kongresu zawsze skupiała się 
wokół kluczowych tematów. Najpierw była 
to energetyka, a następnie kryzys finansowy, 
polska prezydencja w UE, nowy budżet unij-
ny, ekspansja gospodarcza w Afryce, innowa-
cyjność czy Plan Junckera. W tym roku istot-
ne będą m.in. unia energetyczna oraz unia cy-
frowa. Kongres ma wymiar europejski, ale wy-
miar regionalny też jest dla nas istotny. To sy-
tuacja na Śląsku w dużej mierze decyduje 
o całej polskiej gospodarce – tłumaczy Jerzy 

Wśród nieobecnych znalazł się Ignatz 
Grünfeld – poważany przedsiębiorca budow-
lany, budowniczy i projektant pokaźnej liczby 
kamienic i willi w mieście, w tym własnej przy 
ul. Warszawskiej 12 (obecnie siedziba banku). 
Zabrakło także dr. Adolfa Goldsteina, który 
z racji swojego zawodu lekarza został powoła-
ny do wojska, gdyż w tym czasie Prusy inten-
sywnie szykowały się do wojny z Cesarstwem 
Austrii.

W związku z widmem konfliktu uwagę 
rady już na pierwszym spotkaniu mogło sku-
pić bezpieczeństwo miasta, usytuowanego 
niespełna 10 km od granicy z Austrią (Gali-
cją). Zachowały się późniejsze deklaracje po-
szczególnych radnych o  wsparciu finanso-
wym i materialnym mającej powstać w mie-
ście straży obywatelskiej. Gorącym zwolen-
nikiem straży był także landrat bytomski 
Hugo Solger, który z mocy prawa inauguro-
wał pierwszą sesję rady i prowadził ją do cza-
su wyłonienia przewodniczącego. Landrat po-
nadto miał bardzo istotne, aczkolwiek symbo-
liczne zadanie – zaprzysiągł obecnych człon-
ków rady. W państwie pruskim w tym okre-
sie zaprzysiężenie to miało postać oficjalnego, 
publicznego uścisku dłoni (Handschlag).

Landrat nadzorował także przebieg obo-
ru przewodniczącego rady miasta. Radni wy-
bierali go spośród swego grona, wpisując na-
zwisko swojego kandydata na kartce do głoso-
wania. Gdy kandydat uzyskiwał bezwzględną 
większość głosów (>50%), obejmował funk-
cję przewodniczącego. W innym wypadku do-
chodziło do drugiego głosowania na jedne-
go z 4 kandydatów z najlepszymi wynikami 

z pierwszej tury. Jeśli za drugim razem nikt 
nie uzyskał większości bezwzględnej, docho-
dziło do trzeciego głosowania na 2 kandyda-
tów z największym poparciem. Ta sama pro-
cedura dotyczyła wyboru zastępcy przewod-
niczącego, protokolanta i jego zastępcy. Za-
pewne w takiej procedurze wybrano prze-
wodniczącego rady, którym został dr Richard 
Holtze – 41-letni lekarz i radca sanitarny. Spo-
śród radnych cieszył się największym szacun-
kiem. Po tym, jak w 1851 roku skończył studia 
na uniwersytecie we Wrocławiu, osiadł w Ka-
towicach, gdzie otworzył praktykę lekarską. 
Aktywnie włączył się w działania na rzecz Ka-
towic, czego wynikiem było nadanie im praw 
miejskich. Był współzałożycielem i czynnym 
członkiem 12 stowarzyszeń i organizacji spo-
łecznych. Jego zastępcą został kupiec Salomon 
Hammer. Na protokolanta wybrano najpraw-
dopodobniej hotelarza Carla Welta, a na jego 
zastępcę Salomona Koenigsbergera – kupca.

14 maja 2016 roku minie równo 150 lat od 
pierwszej sesji Rady Miasta Katowice, w tym 
także dniu przypada tegoroczna Noc Muzeów. 
Dzięki ogromnej pracy historyków z Muzeum 
Historii Katowic, a także pomocy zawodowych 
aktorów, charakteryzatorów, aranżacji i rekwi-
zytów katowickie muzeum podejmie się pró-
by zrekonstruowania tego niezwykle ważnego 
dla dziejów miasta zebrania, które nadało kie-
runki rozwoju miasta. Teraz każdy od najmłod-
szych po seniorów może stać się częścią histo-
rycznych wydarzeń, poczuć ich wyjątkowość 
i wczuć się w klimat epoki. Noc Muzeów 2016 
spędźmy w tym roku z Muzeum Historii Kato-
wic.  

 (Michał dzióbek, MuzeuM hiStorii katowic)

|teMat z okładki|

O europejskiej gospodarce 
w Katowicach

Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego 
i  przewodniczący Rady Patronackiej Europej-
skiego Kongresu Gospodarczego.

Wśród głównych zagadnień, jakie poruszą 
uczestnicy katowickich debat, znajdują się tak-
że globalna ekspansja europejskiej gospodar-
ki, nowe kierunki gospodarczej aktywności, 
regulacje ochronne i ich praktyczna skutecz-
ność w realiach globalnej wymiany towaro-
wej, Nowy Jedwabny Szlak, europejskie inwe-
stycje na rynku afrykańskim i na innych ryn-
kach odległych. W ramach wydarzeń towarzy-
szących odbędą się również Forum Współpra-
cy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna 
oraz spotkania gospodarcze Polska-Kraje Pół-
wyspu Arabskiego i Polska-Japonia.

Organizatorem Europejskiego Kongre-
su Gospodarczego od pierwszej edycji w 2009 
roku jest Grupa PTWP z siedzibą w Katowi-
cach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jed-
nak wymaga wcześniejszej rejestracji na ofi-
cjalnej stronie internetowej kongresu.

 (zit)

|w rocznicę ukonstytuowania się pierwszej rady Miasta|

Wybrano miasto

KTW w miejsce DOKP
Spółka TDJ Estate zapowiedziała na maj pre-
zentację projektu architektonicznego inwesty-
cji biurowej, która powstanie w miejscu wy-
burzonego budynku DOKP. Kompleks biuro-
wy zostanie przedstawiony podczas drugiego 
dnia VIII edycji Europejskiego Kongresu Go-
spodarczego. Kilka tygodni temu firma poin-
formowała o wyborze oficjalnej nazwy pro-
jektu oraz logo inwestycji. Budynki nazwa-
no .KTW (kropka przed literami ma ozna-
czać zakończenie pewnego etapu i jednocze-
śnie nowy początek dla przestrzeni po siedzi-
bie DOKP). Nazwa to jednocześnie skrót od 
słowa „Katowice” stosowany bardzo często, 
np. w komunikacji lotniczej. Znakiem graficz-
nym biurowców .KTW będzie logo nawiązują-
ce do brył wysokościowców widzianych z per-
spektywy ul. Chorzowskiej.

Aerotunel dla fanów lotów
Na terenie huty Baildon, w miejscu starej hali 
sprężarek i budynku hali osuszania powie-
trza powstaje pionowy tunel aerodynamiczny 
Flyspot. Jak twierdzi inwestor, będzie to naj-
nowocześniejszy obiekt tego typu na świecie. 
Tunel ma przede wszystkim służyć amatorom 
swobodnego unoszenia się w powietrzu bez 
ponoszenia ryzyka związanego ze skokiem ze 
spadochronem. W pomieszczeniu do lotów 
potężne wentylatory będą wytwarzały wiatr 
o prędkości ponad 300 km/godz., co umożli-
wi unoszenie się na wysokość od kilku do kil-
kunastu metrów. Budynek stanie przy ul. Cho-
rzowskiej, dokładnie naprzeciw supermar-
ketu Tesco (część Silesia City Center), a jego 
wysokość sięgnie ponad 40 m. Oprócz tune-
lu przeznaczonego do lotów na trzech kondy-
gnacjach znajdą się pokoje biurowe i hotelo-
we, przebieralnie i sanitariaty, a także recep-
cja. Za architekturę budynku odpowiada kra-
kowskie Biuro Projektów Lewicki Łatak. Ka-
towicki Flyspot ma być gotowy wiosną przy-
szłego roku.

Nowi najemcy Libero 
Echo Investment przygotowuje się do reali-
zacji Galerii Libero u zbiegu ulic Kościuszki 
i Kolejowej. Spółka upubliczniła w ostatnich 
tygodniach nazwy pierwszych trzech najem-
ców obiektu. Operatorem spożywczym zosta-
ły Delikatesy Alma, które na parterze budyn-
ku zajmą lokal o powierzchni 1 900  m². Po 
wyprowadzce z Altusa i kilkuletniej przerwie 
powróci do Katowic kino Helios, które na naj-
wyższej trzeciej kondygnacji centrum handlo-
wego otworzy 8-salowe kino. W multipleksie 
o powierzchni 3 000 m² znajdzie się miejsce 
dla 1 400 widzów. Właściciel sieci zapowiada 
zastosowanie najwyższej klasy wyposażenia 
i nowoczesnych rozwiązań, w tym technolo-
gii 3D. Sąsiadem kina w budynku będzie trze-
ci z ujawnionych najemców – sieć klubów fit-
ness Fabryka Formy zajmie lokal o powierzch-
ni 1 600 m². Budowa Galerii Libero ma ruszyć 
w połowie bieżącego roku.

Zarządcy Spodka i MCK
2 maja br. wchodzi w życie umowa między ka-
towickim magistratem a spółką PTWP Event 
Center na zarządzanie Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym i Spodkiem. Doku-
ment został podpisany 4 lutego br. na okres 15 
lat. Wyłonienie zarządcy spośród podmiotów 
sektora prywatnego było warunkiem, jaki po-
stawiła przed miastem Katowice Komisja Eu-
ropejska, przyznając dofinansowanie dla bu-
dowy MCK. Jednocześnie PTWP Event Cen-
ter poinformowało o zaproszeniu do współ-
pracy przy zarządzaniu obiektami między-
narodową firmę doradczą Colliers Interna-
tional. Będzie ona odpowiadała za zarządza-
nie MCK i Spodkiem od strony nieruchomo-
ściowej. Zadba także o zapewnienie sprawno-
ści operacyjnej podczas imprez odbywających 
się w obu budynkach. Zarządca zapowiada, że 
już wkrótce ogłosi nazwy kolejnych firm za-
proszonych do współpracy.  

 (zit)

| na skróty przez inwestycje| 
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Rewitalizacja zabytkowego gmachu 
głównego Akademii Muzycznej im. Ka-
rola Szymanowskiego w Katowicach 
z 1901 roku dobiegła końca. Efektem 
prac są m.in. nowa sala koncertowa 
z organami oraz odnowione ponad 100-
-letnie wielobarwne polichromie.

Renowacja neogotyckiego budynku uczelni 
znajdującego się przy ul. Wojewódzkiej 33 trwa-
ła od marca 2014 roku i zakończyła się w kwiet-
niu br. W tym czasie wykonano remont ogro-
dzenia, dachu i elewacji wraz z wymianą stolar-
ki okiennej. Najciekawsze i najbardziej czaso-
chłonne prace przeprowadzono jednak we wnę-
trzu auli im. Bolesława Szabelskiego, usytuowa-
nej na drugim piętrze budynku. Aula była miej-
scem m.in. posiedzeń Sejmu Śląskiego w latach 
1922–1929, a także późniejszych historycznych 

wydarzeń w dziejach Akademii Muzycznej, np. 
uroczystości nadania tytułów doktora honoris 
causa czy recitali absolwentów.  

Dzięki rewitalizacji akademia zyskała odno-
wioną salę koncertową na 145 miejsc, w której 
będą odbywać się koncerty organowe, występy 
studentów, warsztaty muzykoterapeutyczne oraz 
zajęcia muzyczne dla dzieci i seniorów. Podczas 
renowacji auli dokonano odkrycia i odnowienia 
polichromii, które według prof. Ewy Chojeckiej, 
historyk sztuki czuwającej nad całym procesem 
rewitalizacji, zostały wykonane w latach 1901–
1904 przez wrocławskiego malarza Emila No-
ellnera. – Zadanie było niezwykle trudne, gdyż 
dysponowaliśmy niepełną, jedynie czarno-białą 
dokumentacją polichromii. Zdobienia powstały 
zapewne na potrzeby szkoły rzemiosł budowla-
nych, której siedzibą początkowo był dzisiejszy 

gmach akademii. W tamtym okresie Katowi-
ce dynamicznie się rozwijały, w związku z czym 
miasto potrzebowało specjalistów sztuki budow-
nictwa. A polichromie przedstawiały największe 
dzieła budowlane godne naśladowania – tłuma-
czy profesor Chojecka.

Po lewej stronie wschodniej ściany auli po-
kazano zamek w Oleśnicy, a po prawej – drew-
niany kościół w Mikulczycach. Ścianę zachodnią 
zdobią malowidła przedstawiające Dom Wagi 
w Nysie i ratusz we Wrocławiu. Według dostęp-
nych źródeł katowickie polichromie są jedynymi 
znanymi dziełami Emila Noellnera, jakie prze-
trwały do dnia dzisiejszego. Innym unikatowym 
zdobieniem jest neogotyckie sklepienie wsparte 
na trzech filarach, a te z kolei podtrzymywane są 
symbolicznie przez dwugłowe smoki. Całość do-
pełniają 25-głosowe organy piszczałkowe, które 

za prawie 1,2 mln zł dostarczyła słoweńska firma 
Antona Škrabla.  

Prace wykonała firma Furmanek Rene-
wal z Daleszyc. Całkowita wartość robót bu-
dowlanych wraz z robotami dodatkowymi wy-
niosła 8,74 mln zł. Inwestycja realizowana była 
ze środków Mechanizmu Finansowego Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2009–2014 oraz Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Programu „Konserwacja i rewitaliza-
cja dziedzictwa kulturowego”. Całkowita wartość 
przedsięwzięcia, w tym roboty budowlane, wypo-
sażenie i promocja, to ponad 10,66 mln zł. Projekt 
obejmuje również rozszerzenie współpracy arty-
stycznej i akademickiej katowickiej uczelni z part-
nerem norweskim – Uniwersytetem w Bergen.  

 (zit)

Stuletnie polichromie znów zdobią aulę 

O tym, że nawet najbardziej awangar-
dowa ekspresja może zyskać aplauz 
szerokiej publiczności i po prostu się 
podobać, przekonuje trwająca wła-
śnie w galerii Polskiego Radia Katowi-
ce „Na żywo” wystawa mieszkające-
go w Berlinie artysty i teoretyka sztu-
ki – Witolda Stypy. 

Urodzony w Bytomiu (1951) i związa-
ny w latach 70. z katowicką ASP twórca opu-
ścił kraj w roku 1984, ale nigdy nie zerwał emo-
cjonalnych związków ze Śląskiem, czego dowo-
dem jest najnowsza prezentacja jego twórczo-
ści. W międzyczasie rozwijał i precyzował swo-
ją prawdziwie rewelatorską teorię, równolegle 
projektując kompleksowe wyposażenie arty-
styczne najbardziej prestiżowych obiektów na 
terenie Niemiec i Europy. 

Jest postacią barwną i nieszablonową. 
Uwielbia paradoksy i intelektualne prowoka-
cje, którymi posługuje się, by uświadomić ana-
chronizm współczesnych sposobów myślenia 

o sztuce i przestrzeni. W roku 1998 głośno było 
o jego referacie wygłoszonym na Uniwersytecie 
w Monachium, kiedy to postulował wzięcie nad-
chodzącej przyszłości pod ochronę jako obiek-
tu... zabytkowego! Obrazy i formy przestrzenne 
wystawiane przez Stypę w wielu krajach świata 
można określić jako próbę ujęcia rzeczywisto-
ści poza trzema wymiarami. Zatem to, co zajmo-
wało dotychczas prawie wyłącznie naukowców 
i badaczy, teraz zostaje włączone w rejon sztuk 
plastycznych. Artysta, z którym miałem okazję 
porozmawiać przez chwilę w katowickim Radiu, 
już na wstępie kategorycznie zaznaczył, że obra-
zy przezeń kreowane nie są żadnym rodzajem 
opowieści czy metafizyki, ale „impulsem optycz-
nym” skłaniającym do zastanowienia nad nie-
spójnym dla naszych oczu wielowymiarowym 
światem. 

– My, ludzie żyjący w XXI wieku, staramy 
się dziś zobaczyć świat i samych siebie za pomo-
cą matematyki i fizyki kwantowej. Te dwie dys-
cypliny były zresztą zawsze nieprawdopodobnie 

twórcze i posiadają własne kategorie piękna 
i harmonii. Już dość dawno temu (1854) nie-
miecki matematyk Bernhard Riemann zapro-
ponował światu geometrię w dowolnej ilości 
wymiarów! Jego obliczenia sprawiły, że zaczęli-
śmy wychodzić z dotychczasowej trójwymiaro-
wości... Proszę pomyśleć: ileż lat żyliśmy w cie-
niu rzeczywistości całkiem przez nas niezauwa-
żonej? Matematyka Riemanna to wielki, epoko-
wy przełom. Wchodzimy bowiem w świat nie-
ograniczonych możliwości twórczych. No, ale 
gdzie była wtedy sztuka i wszystkie jej teorie? 
Gdzie sztuka jest teraz? Czy nie zniewoliła się 
aby własnymi pojęciami? Nie spętała własną de-
finicją działania artystycznego? Czy nie kręci się 
czasem w kółko własnej historii? I czy uda się jej 
w końcu wyjść z trójwymiarowości? – mówi Sty-
pa i dodaje: – Tak jak Ucello w 1456 roku wpro-
wadził do malarstwa geometryczną perspekty-
wę, tak ja chciałbym wzbogacić nasze postrzega-
nie o elementy form dotąd niepoznanych...

Tak jak Ucello... 

Ciąg dalszy na – s. 8
Witold stypa
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|leśny piknik rodzinny|

|polityka transportowa Miasta|

Tak więc 150 lat po genialnych oblicze-
niach niemieckiego matematyka jego geome-
tria znalazła miejsce w eksperymencie arty-
styczno-naukowym polskiego twórcy.

Dlaczego sztuka nie ma być pomocna 
w obrazowaniu lub pojmowaniu osiągnięć 
naukowych? Ale to już zadanie dla ludzi nie-
skrępowanych ani terminami, ani „szufladko-
wym” sposobem  myślenia. Takich właśnie jak 
goszczący w Katowicach wizjoner. Tworząc 
nowe konstelacje geometryczne, Stypa zwra-
ca ogromną uwagę na ich formę i kolor. Ob-
razy nie są zatem pozbawione wartości de-
koracyjnych! – Nie obawiam się tego – mówi 
Stypa, w myśl zasady, że wszystko, zwłaszcza 

Energia elektryczna z cytryny, słońca, 
wiatru, wody czy jednak z głębi ziemi? 
Jak nas widzi słońce? Wymiana elek-
trośmieci na sadzonki, warsztaty sa-
dzenia roślin i pokazy sprzętu poma-
gającego utrzymać Katowice w czy-
stości. Znamy już pierwsze szczegó-
ły Leśnego Pikniku Rodzinnego – Eko-
odpowiedzialnie. 22 maja całymi ro-
dzinami spotykamy się w Katowickim 
Parku Leśnym. 

Leśny Piknik rodzinny to impreza dla 
wszystkich. Niezależnie od tego, czy jesteśmy 
z ekologią za pan brat, czy dopiero zamierza-
my zmienić swoje nawyki na bardziej sprzy-
jające przyrodzie. Leśnicy, pracownicy Ziele-
ni Miejskiej, Wydziału Kształtowania Środo-
wiska, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej, Katowickiej Infrastruk-
tury Wodociągowo-Kanalizacyjnej, katowic-
kiej Straży Miejskiej, Katowickich Wodocią-
gów, Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej 
w Katowicach, KZK GOP, artyści, naukowcy, 
nauczyciele, uczniowie oraz społecznicy udo-
wodnią, że ekologia jest nie tylko pożyteczna, 

Troska o przyrodę może 
być świetną zabawą

ale również niezwykle fascynująca, a troska 
o przyrodę może być świetną zabawą. 

Najmłodszym spodobają się z pewnością 
eksperymenty i pokazy naukowe. Podczas 
pikniku dowiemy się na przykład, jak zro-
bić baterię z cytryny, zobaczymy, jak nas wi-
dzi słońce, poznamy najbardziej ekscytujące 
zastosowania prostych praw natury, nauczy-
my się rozróżniać tropy zwierząt i sadzić ro-
śliny. Zobaczymy też turbiny wodne i wiatro-
we oraz urządzenia dbające o porządek w mie-
ście, a nawet przekonamy się, jak za pomocą 
robota sprawdzić wnętrze rurociągu. 

Leśny Piknik Rodzinny – Ekoodpowie-
dzialnie odbędzie się w niedzielę 22 maja 
w Katowickim Parku Leśnym (obok lotniska 
Muchowiec). Zapraszamy od godziny 11.00. 
Wszystkie atrakcje będą dostępne bezpłatnie. 
Co 20 minut z przystanku przy ulicy Mickie-
wicza w Katowicach odjeżdżać będzie specjal-
ny autobus S1, przygotowany z myślą o uczest-
nikach pikniku. Do autobusu będzie można 
wsiąść także na dworcu oraz przy ulicach Ja-
giellońskiej i Francuskiej.

(orG)

dzisiaj, może być dekoracją. Dla popularyza-
cji swych koncepcji założył galerię „Museum 
of Future” w Berlinie (www.museumoffuture.
com), która jest jedyną tego rodzaju galerią na 
świecie i którą odwiedza  (prezentacje, wysta-
wy, performance, animacje) międzynarodowa 
publiczność.

Zanim jednak pojedziemy do Berlina 
(Schliemannstrasse 25), warto zajrzeć na Li-
gonia 29 do Polskiego Radia Katowice. Pre-
zentacja dzieł Witolda Stypy, której towarzy-
szą pokrewne formalnie obrazy jego asystent-
ki Ireny Imańskiej, jest bez wątpienia wyjątko-
wym wydarzeniem artystycznym.

 (Maciej SzczawińSki)

Na początku maja uruchomimy w Ka-
towicach 10 wypożyczalni rowerów 
miejskich. Zależy nam na tym, żeby 
rower w Katowicach pełnił nie tylko 
funkcję rekreacyjną, ale także trans-
portową – zapowiada prezydent Mar-
cin Krupa. – Sześć lokalizacji zostało 
już wybranych wcześniej (m.in. trzy 
w ramach budżetu obywatelskiego), 
natomiast w przypadku pozostałych 
czterech chciałem poznać preferencje 
mieszkańców w tej sprawie. Przed-
stawiliśmy katowiczanom osiem po-
tencjalnych lokalizacji, z których każ-
dy mógł wskazać od jednej do czte-
rech – dodaje prezydent.

W sondażu wzięło udział 977 osób, które 
od 1 do 7 kwietnia wypełniły ankietę online 
(958 poprawnie wypełnionych ankiet). Naj-
częściej wskazywanym miejscem był park Ko-
ściuszki, zdobywając uznanie 52% pytanych 
(499 osób), niewiele mniej, bo 48% respon-
dentów wskazało teren przy Bibliotece Śląskiej 
na osiedlu Paderewskiego (465 osób). Na trze-
cim miejscu uplasowała się propozycja zloka-
lizowania wypożyczalni na ul. Mariackiej (429 
osób), a na czwartym na placu Sejmu Śląskie-
go (354 osób). Najmniejsze poparcie zyskał te-
ren przy kompleksie sportowym „Słowian” na 
Zawodziu – 15% ogółu głosów (148 głosów), 
następnie park Budnioka (199), plac Grun-
waldzki (244) i Nikiszowiec (312).

– Dziękuję katowiczanom za zaangażowa-
nie w sprawy miasta i zabranie głosu w dysku-
sji dotyczącej stacji rowerowych. Podejmiemy 
działania, by na początku maja stacje pojawi-
ły się w wytypowanych miejscach. 10 stacji to 
nie jest nasze ostatnie słowo. W kolejnych la-
tach powstanie ich więcej. Chcemy je tworzyć 
w miejscach, w których będzie jak najwięk-
sze zapotrzebowanie społeczne – mówi prezy-
dent Marcin Krupa. – Chcemy także, by two-
rzenie nowych stacji rowerowych współgra-
ło z naszymi planami inwestycyjnymi – w la-
tach 2016–2019 na budowę nowych dróg ro-
werowych w Katowicach przeznaczymy aż 
15,5 mln.

Najliczniejszą grupą, która brała udział 
w badaniu, byli mieszkańcy w przedziale 
wiekowym 25–34 lata (424 osoby). Najczę-
ściej ankietę wypełniali mieszkańcy Śródmie-
ścia (199 respondentów) oraz Koszutki (114 
respondentów).

Warto przypomnieć, że sześć pozostałych 
lokalizacji wypożyczalni to: Strefa Kultury, 
Dolina Trzech Stawów, katowicki rynek oraz 
trzy stacje na os. Tysiąclecia, które powsta-
ną dzięki głosom mieszkańców tej dzielnicy 
w ramach budżetu obywatelskiego. Utworze-
nie systemu wypożyczalni rowerów miejskich 
zostało powierzone Przedsiębiorstwu Komu-
nikacji Miejskiej Katowice sp. z o.o.

 (bp)

10 nowych stacji rowerowych
|Galeria polskieGo radia katowice|
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|ponad 170 lat tradycji|

|GiMnazjuM nr 22 otwiera zMysły i uMysły|

Zespół Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących nr 2 w Katowicach 
to dawna Szkoła Górnicza o ponad 
170-letniej tradycji i doświadczeniu 
w kształceniu młodych ludzi. Dziś, co 
prawda, klas górniczych już tu nie ma, 
jednak podtrzymywana jest współpra-
ca z KWK „Wujek”. 

Ulica Mikołowska, przy której mieści się 
budynek ZSTiO nr 2, jest świetnie skomuniko-
wana z centrum i innymi dzielnicami Katowic 
oraz z sąsiednimi miastami. Posiadamy nowo-
czesną bazę naukową, dobrze wyposażone pra-
cownie kształcenia zawodowego. Na przestrze-
ni lat zmianom ulegała także oferta edukacyj-
na szkoły. Obecnie w skład ZSTiO nr 2 wcho-
dzą: gimnazjum, technikum, liceum ogólno-
kształcące o profilu sportowym oraz szkoła 
policealna dla osób niepełnosprawnych. 

Ofertę technikum kierujemy do tych mło-
dych ludzi, którzy kończąc gimnazjum, my-
ślą już poważnie o swojej przyszłości, dlatego 
proponujemy kształcenie w zawodach: technik 
ekonomista, elektryk, energetyk i informatyk. 
Uczniowie opuszczający naszą szkołę posiada-
ją kwalifikacje pozwalające im szybko odnaleźć 
się na rynku pracy. W tym celu organizujemy 

dla nich kursy zawodowe i szkolenia KSAPL, 
CISCO, SIMP, dające możliwość zdobycia do-
datkowych uprawnień zawodowych. 

Aktualnie znajdujemy się w czołówce ka-
towickich szkół technicznych w rankingu zda-
walności egzaminów maturalnych i zawo-
dowych. Zgodnie z często powtarzanym ha-
słem: „na naukę nigdy nie jest za późno” pro-
ponujemy edukację także dorosłym. Organi-
zujemy dla nich kwalifikacyjne kursy zawo-
dowe, pozwalające zdobyć dodatkowe kwalifi-
kacje uprawniające do wykonywania zawodu 
(technik: ekonomista, rachunkowości, elek-
tryk, elektronik, energetyk i informatyk). Pro-
ponowane kursy odbywają się w systemie za-
ocznym i są bezpłatne.

We współpracy z KS Rozwój Katowice, Pa-
łacem Młodzieży oraz MKKS Gloria Katowi-
ce prowadzimy w gimnazjum i liceum klasy 
sportowe w takich dyscyplinach jak piłka noż-
na, piłka ręczna i pływanie. O tym, jak sku-
teczna jest ta współpraca, świadczą wspania-
łe wyniki, jakie nasi uczniowie osiągają w za-
wodach sportowych, m.in.: dwa złote meda-
le w Zawodach Grand Prix Słowacji w pływa-
niu, zdobycie wicemistrzostwa szkół ponad-
gimnazjalnych w piłce nożnej, zwycięstwo w 

Szkoła jak kopalnia złota

W przeciwieństwie do wielu sytu-
acji życia codziennego, które wyma-
gają od ucznia przystosowania się, 
w Sali Doświadczania Świata w Gim-
nazjum nr 22 z Oddziałami Integracyj-
nymi w Katowicach stworzone jest ta-
kie otoczenie, które dostosowuje się 
do potrzeb dziecka.

Czym jest Sala Doświadczania Świata? To 
specjalne miejsce – odrębna, przestronna kla-
sa szkolna zaopatrzona w różne urządzenia 
i przedmioty służące stymulacji wszystkich 
zmysłów. W Gimnazjum nr 22 w Katowicach 
Sala Doświadczania Świata została wyposażo-
na w łóżko wodne, oddzielone od reszty po-
mieszczenia kurtyną kolorowych światłowo-
dów, wykorzystywane do relaksacji, stymu-
lacji zmysłu równowagi, wzroku oraz odczu-
wania własnego ciała. Są też kolumny wodne 
do pobudzania zmysłu wzroku, słuchu i doty-
ku, sznury światłowodów zmieniających ko-
lor i jego natężenie, projektor z tarczami ob-
rotowymi do uzyskiwania ruchomych obra-
zów na ekranie, suficie lub podłodze, moty-
wujących uczniów do zabawy i relaksu. Poza 
tym mamy do dyspozycji: kulę do aromatera-
pii wykorzystującą olejki zapachowe do po-
zytywnego wpływania na nastrój i odbiór in-
nych bodźców, a także relaksującą pufę oraz 
sofę, hamak, kulę świetlną, lustra i sprzęt au-
diowizualny. Zajęcia w tak wyposażonej sali 
wspierają terapię oraz zapewniają uczniom 
chwilę wytchnienia i wspomagają ich natural-
ny rozwój. 

Sala przeznaczona jest zarówno dla gim-
nazjalistów z różnego rodzaju dysfunkcjami 
i zaburzeniami, jak i dla uczniów zdrowych. 
Z terapii korzystają dzieci objęte potrzebą 
kształcenia specjalnego, dzieci mające trud-
ności adaptacyjne z powodu nadpobudliwości 
psychoruchowej, zaburzeń w rozwoju emocjo-
nalnym lub społecznym, takie, które odczuwa-
ją stan obniżonego nastroju, są apatyczne czy 
nerwowe. Ale nie tylko. Seans terapeutyczny 

w Sali Doświadczania Świata jest też dosko-
nałą metodą pracy z uczniem zdrowym, am-
bitnym, otwartym na nowe wyzwania. Kształ-
cenie i poznawanie odbywa się poprzez zmy-
sły, dzięki czemu dostarczane do układu ner-
wowego polisensoryczne doznania wpływa-
ją bardzo pozytywnie na pamięć, koncentra-
cję, a przede wszystkim na chęć podejmowa-
nia aktywności i działań. Podczas planowania 
czasu i rodzaju ćwiczeń brane są pod uwagę 

potrzeby wszystkich uczniów, ich predyspo-
zycje psychiczne i fizyczne. Odpowiednia mu-
zyka, dźwięki, gra świateł, dobrane zapachy 
i inne bodźce stają się stymulującym tłem do 
realizacji zajęć rewalidacyjnych, wychowaw-
czych, projektów uczniowskich, aktywności 
artystycznej i fizycznej, a także, dzięki wyko-
rzystaniu nowoczesnego sprzętu audiowizu-
alnego, do realizacji podstawy programowej 
z wielu przedmiotów. Jest tylko jeden waru-
nek: w tej sali nie stawia się stopni szkolnych, 
każde dziecko pracuje w niej w atmosferze re-
laksu. W Gimnazjum 22 pobyt w sali wzboga-
cany jest o zajęcia z muzykoterapii, choreote-
rapii czy biblioterapii, a także wspólne pozna-
wanie, czytanie i oglądanie różnorodnych tek-
stów kultury. 

Szkoła nie zamyka się na potrzeby środo-
wiska lokalnego. W marcu zostały zorganizo-
wane warsztaty tematyczne dla uczniów pod-
stawowych szkół integracyjnych z wykorzy-
staniem, rzecz jasna, możliwości sali. Uzu-
pełnieniem oferty, jaką daje Sala Doświad-
czania Świata w Gimnazjum nr 22 w Katowi-
cach, są nowe, bogato wyposażone sale tera-
pii zajęciowej, a także sala do zajęć rehabilita-
cyjnych oraz cała nowoczesna infrastruktura 
tego gimnazjum, w tym audiowizualna sala do 
nauki języków obcych, zajęcia z native speake-
rem oraz klasa z poszerzonym językiem an-
gielskim i niemieckim. Pełna oferta gimna-
zjum znajduje się na stronie: www.gim22kato-
wice.eu  Warto do niej zajrzeć!

 (olGa zdebel)

Sala Doświadczania Świata 

Turnieju Mistrzostw Katowic w Piłce Noż-
nej Szkół Gimnazjalnych oraz awans do fina-
łu Mistrzostw Katowic w Piłce Ręcznej Chłop-
ców Szkół Gimnazjalnych. Nasi gimnazjaliści, 
będący zawodnikami KS Rozwój, zostali po-
wołani w swoich kategoriach wiekowych do 
reprezentacji Polski. Jesteśmy z nich dumni i 
mamy nadzieję, że pójdą w ślady Arkadiusza 
Milika, absolwenta naszego liceum. 

Pamiętając o tym, że szkoła to nie tyko 
edukacja, ale także wychowanie, współpracu-
jemy z katowickimi hospicjami, uczestniczy-
my w akcji społecznej Miejska Dżungla, po-
święconej problemom osób niepełnospraw-
nych, organizujemy akcje charytatywne na 
rzecz Wspólnoty Burego Misia opiekującej się 
osobami niepełnosprawnymi.

Tych, którzy chcą szczegółowo zapoznać 
się z ofertą naszej szkoły, zapraszamy na stronę 
internetową: www.zstio2.katowice.pl. Tych zaś, 
którzy chcieliby poznać naszą szkołę od środ-
ka, zapraszamy 21 maja w godzinach popołu-
dniowych na V Szkolny Festyn Środowiskowy 
„Dzieciństwo bajką pisane”. Przewidziane są 
liczne atrakcje, nagrody i występy artystyczne 
naszych uczniów oraz zaproszonych gości.

 (dyrekcja i nauczyciele zStio nr 2)

Zapraszamy na kolejny wykład w ramach 
tradycji spotkań otwartych „Drzwi otwarte – 
otwarty świat” na Wydziale Inżynierii materia-
łowej i metalurgii Politechniki Śląskiej. spo-
tkanie odbędzie się we wtorek 10 maja (po-
czątek o godz. 17.30) w Katowicach przy 
ul. Krasińskiego 8. Wykład pt. „W poszuki-
waniu Nowych Światów” wygłosi pracownik 
Instytutu fizyki uŚ oraz Planetarium Śląskie-
go w Chorzowie – dr Jacek Czakański.

Nowa era w badaniach Kosmosu roz-
poczęła się w 1992 roku, gdy prof. Alek-
sander Wolszczan odkrył układ planetar-
ny towarzyszący pulsarowi. obecnie zna-
my już ponad 2000 planet krążących wokół 
innych gwiazd. Polski projekt oGlE, opar-
ty na pomyśle prof. Bohdana Paczyńskie-
go, pozwolił na „taśmowe” odkrywanie pla-
net pozasłonecznych. Współczesne me-
tody badawcze pozwalają nawet określić 
skład chemiczny i temperaturę ich atmos-
fer. mamy już nawet kilka kandydatek na 
„Ziemię Bis”. 

Zapraszamy serdecznie wszystkie oso-
by ciekawe świata!.

 (krz)

|wydział inżynierii Materiałowej     
   i MetalurGii politechniki śląskiej| 

W poszukiwaniu
Nowych Światów

sala doświadczania świata
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21 maja Rada Jednostki Pomocni-
czej nr 14 Dąbrówka Mała, Inicjaty-
wa Burowiec i Stowarzyszenie „Dla 
Szopienic” zapraszają na wycieczkę 
rowerową „Spotkania z historią”.

Zbiórka o godz. 9.30 przy cmentarzu w Bo-
gucicach, na parkingu od strony ulicy Bohate-
rów Monte Cassino. Start o godz. 10.00. W pro-
gramie wycieczki jest m.in. poznanie licznych 
ciekawostek związanych z historią przemy-
słu cynkowego, zwiedzanie dawnej walcow-
ni w Szopienicach i kościoła ewangelickiego. 
Na zakończenie nad stawem na Borkach pla-
nowane są ognisko i pieczenie kiełbasek. 

Trasa liczy około 20 km, przewiduje się więc, 
że wycieczka będzie trwała do pięciu godzin. 
Wszystkich chętnych prosimy o zabranie pro-
wiantu, napojów, kiełbasek na ognisko oraz pele-
ryn przeciwdeszczowych. Rajd odbędzie się bez 
względu na warunki atmosferyczne.

 (rjp nr 14)

Kolejny już raz Dominika Albertusiak, 
Magdalena Bigewska, Hanna Bulik, 
Wiktoria Czelnik oraz Gabriela Styrko-
wicz zorganizowały spotkanie, aby na-
uczyć tych, którzy skończyli 60 lat, jak 
nie dać się zmanipulować nieuczciwym 
marketingowcom. 

Tym razem uczennice gościły w Dąbrówce 
Małej, gdzie z inicjatywy Rady Jednostki Pomoc-
niczej nr 14 zostały zaproszone przez ks. pro-
boszcza Andrzeja Norasa. Na spotkaniu przed-
stawiły wybrane techniki manipulacyjne, rozda-
ły też biuletyny z najważniejszymi informacjami. 
Młodzież chce w ten sposób uchronić jak najwię-
cej osób przed wyłudzeniami dużych kwot pie-
niężnych za zakup garnków i innych artykułów 
użytku domowego, których wartość rzeczywista 
jest najczęściej wielokrotnie niższa niż oferowa-
na przez nieuczciwych sprzedawców. – To wspa-
niale, że młodzi ludzie interesują się problemami 

W kwietniu na miejskiej stronie kato-
wice.eu pojawił się artykuł autorstwa 
prof. dr hab. Barbary Tokarskiej-Gu-
zik z Katedry Botaniki i Ochrony 
Przyrody Uniwersytetu Śląskiego. 
To pierwszy materiał z cyklu zatytu-
łowanego „Natura miasta – poznać 
i zrozumieć”, którego autorami będą 
pracownicy naukowi Wydziału Biolo-
gii i Ochrony Środowiska Uniwersy-
tetu Śląskiego. 

Do współpracy przy tworzeniu tekstów, 
które będą publikowane na miejskiej stronie 
co miesiąc, włączyli się również przedstawi-
ciele Zakładu Zieleni Miejskiej, Nadleśnictwa 
Katowice, wydziałów Kształtowania Środowi-
ska oraz Promocji katowickiego magistratu. 

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowi-
cach organizuje 9 i 10 czerwca VI 
Międzynarodową Konferencję Zieleń 
Miejska. Konferencja odbędzie się 
w MDK „Bogucice-Zawodzie” przy 
ul. Markiefki 44a w Katowicach.

W tym roku oprócz wysokiej klasy specja-
listów z kraju mamy zaszczyt gościć prelegen-
tów m.in. z Czech i Niemiec. Zaproszeni pre-
legenci są fachowcami z dużym dorobkiem 
w branży związanej z utrzymaniem zieleni 
miejskiej, reprezentują czołowe ośrodki aka-
demickie z Brna, Katowic, Krakowa, Pozna-
nia, Bydgoszczy, Warszawy i Wrocławia, a tak-
że miasta słynące z dobrze utrzymanej zieleni.

Szczegóły dotyczące uczestnictwa w kon-
ferencji znajdują się na stronie konferencji: 
www.zielenkatowice.pl.

 (zzM)

Śląski Uniwersytet Medyczny w Ka-
towicach zaprasza pielęgniarki, po-
łożne i higienistki szkolne na szko-
lenie, które zostanie zorganizowane 
w ramach edukacji pośredniej pro-
jektu „Dzieciństwo bez próchnicy”. 

Szkolenie odbędzie się 19 maja w ZOZ 
MSWiA (sala konferencyjna) przy ul. Gło-
wackiego 10. Udział w szkoleniu i materiały 
są bezpłatne!

Zgłoszenia są przyjmowane do 16 maja. 
Więcej informacji na stronie: www.sum.edu.
pl oraz głównej stronie projektu: www.zeby-
malegodziecka.pl.

W razie jakichkolwiek pytań informacji 
udziela Dział Projektów, Programów Rozwo-
jowych i Innowacji SUM w Katowicach (tel. 32 
208 36 60, e-mail: rekrutacjasppw@sum.edu.
pl).

 (wpS)

Aktualnie trwa pierwszy etap kon-
sultacji „Programu współpracy mia-
sta Katowice z organizacjami poza-
rządowymi na rok 2017”. 

Zachęcamy przedstawicieli organizacji 
pozarządowych działających na terenie Kato-
wic do zgłaszania propozycji w terminie do 20 
maja pod adresem: agnieszka.lis@katowice.eu 
lub za pośrednictwem Platformy Konsultacji 
Społecznych. Zapraszamy również na spotka-
nia konsultacyjne, które odbędą się 4 maja i 18 
maja w godz. 15.00–17.30 w Centrum Organi-
zacji Pozarządowych przy ul. Młyńskiej 5.

Propozycje można składać, odwołując się 
do „Programu współpracy miasta Katowice 
z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”. 
Szczegółowy plan konsultacji dostępny jest na 
stronie www.katowice.eu/ngo oraz na Platfor-
mie Konsultacji Społecznych.

W czerwcu planowane jest spotkanie z or-
ganizacjami pozarządowymi podsumowujące 
pierwszy etap konsultacji programu na 2017 
rok.

 (wpS)

5 maja w godz. 17.00–18.00 w Centrum 
organizacji Pozarządowych przy ul. młyń-
skiej 5 będzie pełnić dyżur wiceprzewod-
niczący Powiatowej rady Działalności Po-
żytku Publicznego w Katowicach Krzysztof 

hołyński – członek Zarządu stowarzysze-
nia Wspierania organizacji Pozarządowych 
most.

 (wpS)

|dyżur rady pożytku iii kadencji| 

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

|cykl przyrodniczy|

|rjp inforMuje|

|śląski uniwersytet Medyczny|

|proGraM współpracy z orGanizacjaMi pozarządowyMi na 2017 rok|

|cyroGraty|

Natura miasta – poznać i zrozumiećLicealistki uświadamiają 
seniorów

ludzi starszych.  To godne podziwu i naśladowa-
nia. Ich rodzice i wychowawcy mogą z nich być 
dumni. Dziewczyny zrobiły kawał dobrej robo-
ty – mówi pani Krystyna, seniorka z Dąbrówki 
Małej.

Spotkania odbywają się w klubach seniora, 
domach kultury, bibliotekach i innych miejscach 
zrzeszających seniorów w Katowicach oraz pozo-
stałych miastach Górnośląskiego Okręgu Prze-
mysłowego. Projekt „cyrogRATY” powstał w ra-
mach olimpiady społecznej „Zwolnieni z Teo-
rii”. Patronatami honorowymi objęli go Rzecznik 
Praw Obywatelskich, Komendant Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach, prezydenci Katowic i My-
słowic oraz Wydział Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Śląskiego. 

Spotkania można zaplanować, kontaktu-
jąc się z organizatorkami pod adresem e-mail: 
cyrograty@gmail.com.

 (rjp nr 14)

Zgłoś swoją propozycję
Szkolenie medyczne

Wycieczka 
rowerowa

Zielona 
konferencja

zakład zieleni Miejskiej zaprasza

– Mam nadzieję, że ciekawa lektura zachęci 
do spacerów w różne zakątki Katowic, by zapo-
znać się w terenie z przykładami bioróżnorod-
ności naszego miasta. Wielu z nas może być po-
zytywnie zaskoczonych, gdy na własne oczy uj-
rzy ciekawe okazy flory i fauny właśnie w Kato-
wicach – zaprasza prezydent Marcin Krupa. – 
Będzie to również okazja, aby poznać i zrozu-
mieć naturę miasta, czyli nie tylko środowisko 
naturalne, ale także przemyślane i celowe dzia-
łania człowieka w tej sferze – dodaje.

Seria artykułów, zainicjowanych przez 
Urząd Miasta Katowice, ma zachęcać katowi-
czan do zapoznania się z bogactwem przyrody 
naszego miasta, którego ponad połowę obsza-
ru stanowią tereny leśne i parkowe.

 (red)
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Duchowość 13—22 V 2016

Festiwal Katowice Kultura Natura
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Pomysł na organizację festiwa-
lu pojawił się kilka lat temu, pod-
czas kandydowania miasta do ty-
tułu Europejskiej Stolicy Kultu-

ry 2016. – Dzięki determinacji ówczesne-
go prezydenta miasta Piotra Uszoka część 
programu opracowanego na potrzeby kon-
kursu została zrealizowana. Ten festiwal jest 

jednym z jego elementów – przypomina 
prof. Eugeniusz Knapik z katowickiej Aka-
demii Muzycznej. – Festiwal stawia na ja-
kość i chyba nie ma swojego odpowiednika 
wśród innych podobnych wydarzeń. Między 
ubiegłoroczną a tegoroczną edycją występu-
je zbieżność, która polega na zachowaniu 
równowagi między wszystkimi gatunkami 

muzycznymi. W programie mamy więc 
koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe 
i recitale – wymienia. 

W tym roku tematem przewodnim jest du-
chowość. – Zazwyczaj kojarzona jest z religij-
nością, mnie chodzi o coś więcej. Poruszamy 
tutaj kwestię życia i śmierci; pytamy o ludz-
kie życie, o jego sens – wyjaśnia Alexander 

Liebreich, dyrygent, dyrektor programowy 
NOSPR.

Katowice przekazały na organizację wyda-
rzenia 2 mln zł. – O realizacji tego festiwalu mo-
żemy myśleć tylko dzięki otwarciu miasta na kul-
turę, na muzykę – mówi prof. E. Knapik. – Te pie-
niądze są gwarancją jakości – dodaje.  

(red)

między 13 a 22 maja w sali koncertowej Narodowej orkiestry symfonicznej Polskiego radia – po raz drugi w 
naszym mieście – odbędzie się festiwal Katowice Kultura Natura. Jego pomysłodawcą i organizatorem jest 
stowarzyszenie o tej samej nazwie.

W projekcie wykorzystano obraz Teofila Ociepki „Dżungla wielka”
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Kantor Tropy: Collage 
Amareya Theatre & Guests
6 maja, godz. 19.00

Polsko-japońska produkcja teatralna bezpo-
średnio zainspirowana głęboką i nieopisaną 
dotąd relacją między tańcem Ankoku buto Hi-
jikaty Tatsumiego, kluczowej postaci japońskiej 
awangardy, a koncepcjami estetycznymi i prak-
tyką artystyczną Tadeusza Kantora. Spektakl 
jest niewątpliwie jedną z ciekawszych propo-
zycji w aktualnym krajobrazie polskiego tańca, 
nieustannie dialogującego z własną historią 
i duchem czasów. 
Koncept i reżyseria: Katarzyna Pastuszak
Choreografia: Katarzyna Pastuszak, Yuko Kawa-
moto
Kompozycja muzyczna i wykonanie muzyki na 
żywo: Joanna Duda i Jan Młynarski (J=J)
Wykonanie: Ishimoto Kae, Kawamoto Yuko, Rui 
Ishihara, Katarzyna Pastuszak, Agnieszka Ka-
mińska, Aleksandra Śliwińska, Daniela Komę-
dera, Jan Grządziela, Przemysław Jurewicz

Bilety: 15 zł, 20 zł (Ticketportal, 
Ticketpro, Biletyna). 

pl. sejmu Śląskiego 2
tel. 32 609 03 00

e-mail: sekretariat@miasto-ogrodow.eu
www.miasto-ogrodow.eu

Jerzy Giedroyc i jego dzieło. 
Dorobek Biblioteki „Kultury”
Wernisaż: 31 maja, godz. 11.00

Ta wyjątkowa ekspozycja prezentowana we Fran-
cji, Anglii, Ukrainie oraz w kilku miastach w Polsce 
zawita także do Katowic.

Otwarciu wystawy będzie towarzyszyć spo-
tkanie z osobami związanymi z Instytutem Literac-
kim Kultura. Panie Anna Bernhardt, dr Małgorzata 
Ptasińska i Maria Wrede przybliżą nam postać 
Jerzego Giedroycia, jego dorobek, a także obecną 
działalność Stowarzyszenia Instytutu Literackiego 

ul. Józefowska 104
40-145 Katowice

tel. 32 208 78 01, 32 208 78 02
e-mail: kancelaria@katowice.ap.gov.pl

www.katowice.ap.gov.pl

Informacje: barbara.kucia@miasto-
ogrodow.eu. Rezerwacje: jolanta.
lewandowska@miasto-ogrodow.

eu, anna. zajac@miasto-ogrodow.eu, 
32 609 03 31/32.

Michał Bajor: Moja Miłość   
17 maja, godz. 19.00, sala koncertowa KMO

„Moja miłość” to 19. płyta w dyskografii Micha-
ła Bajora i zarazem trzecie spotkanie mistrza 
interpretacji z mistrzem słowa – Wojciechem 
Młynarskim. Po albumach „Od Piaf do Garou” 
i „Moje podróże” przyszedł czas na zbiór 17 naj-
piękniejszych piosenek o miłości.

Bilety: 50 zł i 60 zł (Ticketportal, 
Ticketpro, Biletyna). Rezerwacje: 

jolanta.lewandowska@miasto-ogrodow.
eu, anna.zajac@miasto-ogrodow.eu, 

32 609 03 31/32.

KoNKursy

3. Międzynarodowy Konkurs 
na Kompozycję Jazzową
Termin nadsyłania kompozycji konkursowych 

Kultura w Maisons-Laffitte i Fundacji Kultury Pa-
ryskiej.

Wystawę można będzie oglądać do 24 czerw-
ca w siedzibie Archiwum Państwowego w Kato-
wicach przy ul. Józefowskiej 104. Następnie od 
1 do 22 lipca ekspozycja prezentowana będzie 
w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział 
w Bielsku-Białej przy ul. Piłsudskiego 43.

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

Noc Muzeów 2016
14 maja

ul. sZAfrANKA 9
Wstęp na wydarzenia kulturalne w Muzeum 
Historii Katowic z biletem na wydarzenia kul-
turalne. 

Ostateczny program Nocy Muzeów może 
ulec zmianie. Aktualności oraz ewentualne 
zmiany znajdą Państwo na www.mhk.katowi-
ce.pl oraz na naszym profilu na Facebooku.

Pasaż (ulica przy kamienicy mieszczańskiej)
godz. 17.00 Spektakl plenerowy: Kawalerowie 
i damy Grobu Bożego

Sala im. Witkacego
godz. 18.00 Kuchnia świętej Hildegardy
godz. 19.00–2.00 Jak domowymi sposobami 
przywrócić blask ozdobom? – warsztaty z kon-
serwacji biżuterii prowadzone przez pracownika 
Firmy Jubilerskiej Maya Gold z Katowic
godz. 23.00 Koncert niespodzianka

Piwnica – pracownia konserwatorska
godz. 17.00–00.00 Wybijanie pamiątkowych 
monet: „Muzeum Historii Katowic – Noc Muze-
ów 2016”

Kawiarenka
godz. 17.00–00.00 Moje Katowice – stań przed 
obiektywem kamery i nagraj dla nas krótkie 
wspomnienie

I piętro – Wnętrza mieszczańskie
godz. 17.00–20.00, 22.00–00.00 Zwiedzanie 
ekspozycji „W kamienicy mieszczańskiej.
Codzienność i odświętność u sąsiadów, na po-
kojach i w kuchni”
godz. 21.00 Pierwsza historyczna Rada Miasta 
– inscenizacja obrad z 1866 roku w wykonaniu
aktorów Gliwickiego Teatru Muzycznego

II piętro – Sztuka konserwacji
godz. 17.00–00.00 Zwiedzanie ekspozycji 
godz. 18.00 Wykład Mileny Mzyk-Makosz 
„Ogród rajski w wirydarzu klasztornym w Ru-
dach – bogactwo symboliki”

III piętro – Z dziejów Katowic
godz. 17.00–24.00 Zwiedzanie ekspozycji 

ul. rymArsKA 4
godz. 17.00 Wernisaż wystawy „Wokół mi-

strzów Grupy Janowskiej” (I piętro)
godz. 18.00 „A życie toczy się dalej… – 

Paweł Wróbel” – film w reż. E. Kozik (parter, 
wystawa stała)

godz. 18.00–22.00 Zagadkowe obrazy – 
wielki quiz rodzinny z nagrodami (I piętro, wy-
stawa czasowa). Losowanie nagród – godz. 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00

godz. 18.00–22.00 Malowanie z malarzami 
– warsztaty plastyczne dla dzieci prowadzone 
przez artystów Grupy Janowskiej (parter, hol)

godz. 18.00–21.00 Zrobić pierwszy krok – 
warsztaty malarskie dla dorosłych (I piętro, hol 
– zapisy tel. 32 353 9559 wew. 5)

godz. 18.45–19.15 Spotkanie z wnuczką Paw-

ła Wróbla – Grażyną Łyskawą (parter, wystawa 
stała)

godz. 20.00 „Van Gogh z Giszowca – Ewald 
Gawlik” oraz „Malarstwo naiwne Erwina Sówki” – 
projekcja filmów w reż. Marianny Dufek-Durczok 
(parter, wystawa stała)

godz. 20.30–21.00 Spotkanie z autorką filmów 
Marianną Dufek-Durczok (parter, wystawa stała)

godz. 21.30–22.30 Rodzinne rozgrywki w grę 
Memo z Ewaldem Gawlikiem (parter, wystawa 
stała)

godz. 23.00 Koncert zespołu Wiano (I pię-
tro, wystawa czasowa)

ul. KoPErNIKA 11
godz. 17.00–22.00 Zwiedzanie wystawy cza-

sowej „Obsadzono mnie w roli” Natalii Romaniuk 
(I piętro)

godz. 17.00–22.00 Zwiedzanie wystawy stałej 
„Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków” (II pię-
tro)

godz. 17.00–22.00 Akcja plenerowa „Variétés 
Ptak” w wykonaniu grup teatralnych Młodzieżo-
wego Ośrodka Pracy Twórczej z Dąbrowy Górni-
czej (chodnik przed budynkiem)

godz. 17.00–22.00 „Galeria plakatu” – wysta-
wa pamiątkowych plakatów z wystaw w Dziale 
Teatralno-Filmowym (klatka schodowa)

godz. 17.00–21.00 Zdjęcie retro – możliwość 
zrobienia sobie pamiątkowej fotografii na starym, 
oryginalnym tle fotograficznym – zdjęcia w for-
mie elektronicznej lub papierowej do zamówienia 
u fotografa Romana Harbuza na stronie interne-
towej: www.czarnobialykadr.pl (chodnik przed 
budynkiem)

godz. 17.15, 18.15, 20.15 Moje Katowice – 
stań przed obiektywem kamery i nagraj dla nas 
krótkie wspomnienie (II piętro)

godz. 17.30, 18,30, 19.30 Warsztaty plastycz-
ne „Mapa tożsamości”, prowadzone przez Monikę 
Tobiańską-Porc (czas trwania ok. 45 min, I piętro)

godz. 17.45, 18.45 Minirecitale młodzieży z Ze-
społu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara 
(II piętro)

godz. 19.00 Spotkanie z Barbarą Ptak, wybitną 
scenograf i kostiumolog – rozmowa, oprowadza-
nie po wystawie stałej (II piętro)

godz. 20.30 Pokaz pamiątkowych zdjęć z Dzia-
łu Teatralno-Filmowego (II piętro)

godz. 21.30 Plenerowy koncert niespodzianka 
(chodnik przed budynkiem)

ul. KoŚCIusZKI 47
godz. 17.00–22.00 Paweł Steller – katowi-

czanin z wyboru – zwiedzanie wystawy stałej
godz. 17.00–22.00 Karol Pomykała. Linie 

i punkty – zwiedzanie wystawy czasowej
godz. 17.00–22.00 Odbijanie grafik z Karo-

lem Pomykałą, możliwość rozmowy i wspólne 
tworzenie z artystą (galeria)

godz. 17.00–20.00 Graficzne drzewa gene-
alogiczne – warsztaty plastyczne dla dzieci

godz. 18.00, 19.00 Pokaz mody uczniów 
klasy odzieżowej Zespołu Szkół Budowlanych 
im. Powstańców Śląskich w Katowicach (eks-
pozycja stała)

godz. 17.00–22.00 Megagrafika – wszyscy 
tworzymy grafikę z własnoręcznie wykonanych 
matryc (galeria)

|    Muzea |  
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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

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

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

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

Noc Muzeów z IPN
14 maja, godz. 17.00–21.00, „Przystanek 
Historia” Centrum Edukacyjne IPN 
w Katowicach im. Henryka Sławika, 
ul. św. Jana 10, III piętro

Deportacje 1945 – Pamiętamy
panel dyskusyjny połączony z prezentacją pu-

blikacji dot. wywózek Górnoślązaków do ZSRS 
w 1945 r. wydanych przez katowicki IPN z udzia-
łem Sebastiana Rosenbauma, dr. Dariusza Wę-
grzyna i dr Kornelii Banaś

punkt informacyjny, w którym będzie możli-
wość sprawdzenia informacji o osobach depor-
towanych z Górnego Śląska do ZSRS w 1945 r. 
W punkcie tym będą także przyjmowane pamiątki 
pozostałe po osobach deportowanych, które zo-
staną przekazane do archiwum IPN (z możliwo-
ścią wykonania na miejscu skanów dokumentów 
lub fotografii)

spektakl teatralny przygotowany przez uczniów 
z II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Gusta-
wa Morcinka w Rudzie Śląskiej 

koncert piosenek harcerskich i patriotycznych 
w wykonaniu Boguszowickiego Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego „Ślady” 

prezentacja wystawy „Taka była drużyna… 
3 Drużyna Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki 
w Zabrzu 1945–1950” przygotowanej przez Mu-
zeum Miejskie w Zabrzu

pokój planszowych gier edukacyjnych wyda-
nych przez IPN

14 maja, godz. 18.00–23.00, Oddziałowe Biuro 
Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN 
w Katowicach, ul. Józefowska 102

Tegoroczna Noc Muzeów w archiwum IPN odbę-
dzie się pod hasłem „Co kryją archiwa?”. Goście 
będą mogli zapoznać się z dokumentami doty-
czącymi wydarzeń ważnych dla naszego regionu 
(m.in. pielgrzymki Jana Pawła II w 1983 r.) lub 
osób, które trwale zapisały się w historii Górnego 
Śląska. Będzie można też – dzięki starym fotogra-
fiom – przenieść się w czasie do Katowic i innych 
miast sprzed kilkudziesięciu lat.

Szczegółowe informacje na: facebook.
com/ipnkatowice, facebook.com/

przystanekhistoriakatowice

Magdalena Franczak, 
„Luksus niewygody”
Wernisaż: 12 maja, godz. 18.00, 
Mała Przestrzeń
Wystawa potrwa do 12 czerwca

Magdalena Franczak tworzy obiekty i pracuje z 
przestrzenią site specific. Nawiązuje dialogi z te-
atrem, projektując kostiumy, scenografie.

Sztuka w naszym wieku
Wernisaż: 6 maja, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 12 czerwca

Wystawa „Sztuka w naszym wieku” to subiek-
tywna opowieść o sztuce, którą autorzy – Rafał 
Dominik i Szymon Żydek – zilustrowali wyborem 
25 prac pochodzących z kolekcji gromadzonych 
przez Fundację Sztuki Polskiej ING oraz Zachętę 
– Narodową Galerię Sztuki. 

Noc Muzeów
14 maja

Tegoroczna Noc Muzeów rozpocznie się w Ślą-
skim Centrum Wolności i Solidarności/Muzeum 
Izbie Pamięci Kopalni „Wujek” o godz. 17.00. 
Zwiedzających będą oprowadzać do godz. 23.00 
górnicy, którzy brali udział w historycznym strajku 
w grudniu 1981 r. Wraz z nimi będzie można rów-
nież odwiedzić miejsca na terenie kopalni „Wujek” 
związane z pacyfikacją i śmiercią 9 górników:
- plac przy kotłowni, gdzie zginęli górnicy,
- przyszybowy punkt opatrunkowy, przy którym 
udzielano pomocy rannym górnikom
- Stację Ratownictwa Górniczego, gdzie złożono 
zastrzelonych górników.

Specjalnie dla miłośników zabytków techniki 
będzie możliwość obejrzenia maszyny wyciągo-
wej szybu „Krakus” z 1912 r., która znajduje się 
na terenie kopalni. 

Zwiedzanie zaplanowano na godz. 17.00 
i 18.00. Liczba miejsc ograniczona (rezerwacja 
telefoniczna pod numerem 32 601 21 08). 

O godz. 19.00 odbędzie się pokaz filmu doku-
mentalnego „Życiorysy z bliznami”. Film zawiera 
wspomnienia górników – uczestników strajku (ran-
nych), rodzin ofiar, pracowników służby zdrowia, 
odnoszące się do wydarzeń na KWK „Wujek”.

O godz. 20.00 będzie można zobaczyć kolej-
ny dokument pt. „Taka jest historia” o pierwszych 
16 miesiącach istnienia (do stanu wojennego) 

Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”. Większość 
materiałów stanowią niepublikowane nigdy dotąd 
zdjęcia z lat 1980–1981. Na godz. 21.00 zapla-
nowano ostatni pokaz filmowy, będzie to film do-
kumentalny „Lot kuli”.

Podczas Nocy Muzeów w ŚCWiS będzie 
również można zobaczyć wystawę znaczków 
oraz kartek wydanych przez pocztę podziemia 
solidarnościowego w czasie stanu wojennego. 
Po raz pierwszy zaprezentowane zostaną rów-
nież odznaczenia, jakie otrzymał pośmiertnie 
Bogusław Kopczak – jeden z górników poległych 
w czasie pacyfikacji kopalni „Wujek”.

Dla zwiedzających będzie przygotowany tak-
że quiz. Dla zwycięzców przewidziano nagrody.

KluB sZtuK 
PrZy GAlErII BWA

Warsztaty filcowania – 
podstawy
7 maja, godz. 10.00–14.00 

Prowadząca: Beata Moga-Barwińska
Koszt: 55 zł. Zapisy: tel. 32 259 90 40 

wew. 13 lub Aneta Zasucha – tel. 510 853 
090, edukacja@bwa.katowice.pl. Liczba 
miejsc ograniczona. W przypadku zbyt 

małej liczby chętnych zastrzegamy sobie 
prawo do zmiany terminu warsztatów

Sztuka (w) edukacji
Uczestnicy warsztatów mają okazję spędzić 
twórczo czas, a inspiracją  dla ich majowych 
działań będą wystawy prezentowane w Galerii: 
„Sztuka w naszym wieku” oraz „Luksus niewy-
gody” Magdaleny Franczak.
Zajęcia są bezpłatne, materiały zapewnia 

Galeria. Wymagana wcześniejsza 
rezerwacja terminu – Dział Edukacji 

Artystycznej: tel. 32 259 90 40 lub Aneta 
Zasucha – tel. 510 853 090; e-mail: 

edukacja@bwa.katowice.pl

upływa 30 września. Zwycięzca otrzyma rów-
nowartość 2500 euro. Regulamin oraz ankieta 
uczestnictwa: www.sjf.ck.art.pl.

Udział bezpłatny. Informacje: izabela.
olszowska@miasto-ogrodow.eu

INtErPrEtACJE 360

Polska dramaturgia 
współczesna na dużym ekranie! 
– Małgorzata Sikorska-  
-Miszczuk: Walizka
23 maja, godz. 18.00, sala 211 KMO 
(pl. Sejmu Śląskiego 2)

Obsada: Adam Ferency, Krzysztof Globisz, Halina 
Łabonarska, Marta Król, Łukasz Lewandowski.

Walentyna 
30 maja, godz. 17.00, sala kinowa ASP 
(ul. Raciborska 50)

Po seansie spotkanie z Julią Kijowską – współ-
autorką koncepcji i scenariusza spektaklu.
Obsada: Julia Kijowska, Irena Wójcik, Barbara 
Szczecińska, Warszawski Żeński Chór „Harfa”.

Udział bezpłatny. Informacje: remigiusz.
turlej@miasto-ogrodow.eu

ŚląsKo-ZAGłęBIoWsKIE 
sZWENDANIA 
oKolICZNE

79. Szwendanie: Majówka 
z Minotaurem
7 maja, trasa całodzienna
Zbiórka: 10.00, plac Sejmu Śląskiego, 
pomnik Wojciecha Korfantego

Spacer Doliną Trzech Stawów z przerwą na 
spotkanie z mitologicznym stworzeniem w naj-
prawdziwszym labiryncie (latarki mogą się oka-
zać cennym balastem!), wizytą w ukrytym po-
śród lasów zapomnianym kamieniołomie oraz 
oglądaniem śródleśnych fortyfikacji ziemnych. 
Finał wycieczki planowany jest tym razem na 
Nikiszowcu.

80. Szwendanie: Z Pazurnicą 
po Pazurku
21 maja, trasa całodzienna

Wycieczkę rozpoczynamy w Jaroszowcu Olku-
skim. Wraz z gościem specjalnym – Grażyną Pa-
zurnicą – odwiedzimy rezerwat przyrody Pazurek. 
W Pazurku podlegają ochronie naturalne zbiorowi-
ska roślinne, stanowiska chronionych gatunków 
roślin, grzybów oraz budowa geomorfologiczna 
obszaru z ostańcami wapiennymi. Finał wyciecz-
ki planowany jest w Olkuszu, skąd – oczywiście 
wspólnie – wrócimy do Katowic.

Uwaga! Ze względów organizacyjnych prze-
widziano zapisy dla tych wszystkich, którzy będą 
chcieli dostać się z Katowic (bądź Sosnowca) 
do Jaroszowca prywatnym busem. Oczywiście, 
chętni mogą dojechać na miejsce zbiórki sami 
na przykład pociągiem.

WystAWy

Rafał Olbiński – 50 okładek 
na 50-lecie „Jazz Forum”
do 22 maja, Galeria 5

„Jazz Forum” to unikatowy na skalę światową 
magazyn, który od ponad 40 lat relacjonuje na 
bieżąco najważniejsze wydarzenia ze sceny jaz-
zowej. 

Informacje: katarzyna.lata@miasto-
ogrodow.eu

Cato Lein – Cisza Północy
do 26 czerwca, Galeria Miasta Ogrodów

Kurator wystawy: Katarzyna Łata-Wrona
Informacje: katarzyna.lata@miasto-

ogrodow.eu

Guntars Sietins – Characters 
and Signs
do 15 maja, Galeria Engram

Kurator wystawy: dr Marcin Białas
Informacje: katarzyna.lata@miasto-

ogrodow.eu

Philip Paquet – Graphicology 
W ramach 5. Katowice JazzArt 
Festivalu
do 30 maja, Galeria Pusta

Philip Paquet – artysta ilustrator, tatuażysta, ma-
larz i basista. Urodzony w 1973 r. w Antwerpii. 

Informacje: katarzyna.lata@miasto-
ogrodow.eu
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ul. 3 maja 11
tel. 602 442 707, 602 442 707

e-mail: teatrbezsceny@gmail.com 
www.teatrbezsceny.pl

Fabryka Kultury, 
Bajka o kolorach
8 maja, godz. 10.00  i 12.00 

Bilety: 15 zł 

Margareta Garpe, Dla Julii
8 maja, godz. 19.15 

Bilety: 25 zł i 40 zł

ul. św. Jana 24
tel. 32 251 04 31 (kasa/rezerwacja)

e-mail: rezerwacja@rialto.katowice.pl
www.rialto.katowice.pl

|    Kino |  

Rozmowy z Mistrzem
8 maja, godz. 18.00

Spotkanie z Bogdanem Loeblem z muzycznym 
udziałem Józefa Skrzeka.

Zapraszamy na rozmowę z Bogdanem Lo-
eblem, prozaikiem, poetą oraz autorem tekstów 
do kilkuset bluesów i pieśni napisanych dla bar-
dzo wielu wykonawców rodzimej sceny.

Bilety: 25 zł

Koncert Moniki Borzym
15 maja, godz. 19.00

Wokalistka po intensywnym okresie koncertów 
w Polsce i za granicą, a także współpracy w pro-
jektach gościnnych, postanowiła wrócić do stu-
dia nagraniowego, by wyprodukować swój trzeci 
album – „Joni”. Tym razem Monika zdecydowała 
zagłębić się w twórczość jednej ze swoich idolek 
– kanadyjskiej legendy Joni Mitchell. Nowy ma-
teriał powstaje we współpracy z wybitnym gita-
rzystą z Los Angeles – Mitchellem Longiem oraz 
kontrabasistą Robertem Kubiszynem i perkusistą 
Michałem Bryndalem. 

Bilety: 40 zł

Florencja i Galeria Uffizi – 3D 
(reż. L. Viotto, Włochy, 2015, 100')
7 maja, godz. 18.00

Bilety: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy)

Kobiety Oblegają Kino 
11, 12 maja, godz. 19.00

Carol (reż. T. Hayness, Wielka Brytania/USA 
2015, 118')

Filmowy Klub Seniora 
14 maja, godz 15.00 

Moje wielkie greckie wesele 2 (reż. K. Jones, 
USA 2016, 94')

29 maja, godz. 15.00 
Niesamowita Marguerite (reż. X. Giannoli, Bel-
gia/Czechy/Francja 2015, 127')

Andrzej Dopierała, Ciemno. 
Jasno. Cień
13 maja, godz. 19.00 

Bilety: 25 zł i 40 zł

Agnes i Daniel Besse, Psiunio
15 maja, godz. 16.00 

Bilety: 25 zł i 40 zł

Jacek Rykała, Mleczarnia
21 maja, godz. 19.30 

Bilety: 25 zł i 40 zł

Teatr Trip, Babroszki lecą 
w kosmos
22 maja, godz. 12.00 

Bilety: 15 zł 

ul. 3 maja 7
tel. 32 258 74 32

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

PrEmIEry

od 6 maja
Młody Mesjasz (reż. Cyrus Nowrasteh, USA 

2016, 111')
Niebo na ziemi (reż. Kay Pollak, Szwecja 

2015, 144')
Pycha (reż. Lionel Baier, Francja/Szwecja 

2015, 75')

od 13 maja
Nasza młodsza siostra (reż. Hirokazu Kore-

eda, Japonia 2015, 128')
Z podniesionym czołem (reż. Emmanuelle 

Bercot, Francja 2015, 120')
Modelka (reż. Mads Matthiesen, Dania/Pol-

ska 2016)
Dzień matki (reż. Garry Marshall, USA 

2016)
Już za Tobą tęsknię (reż. Catherine Hardwicke, 

Wielka Brytania 2015, 112')
Były sobie człowieki (reż. Jamel Debbouze, 

Francja 2015, 95')

od 20 maja 
Ślepowidzenie (reż. Eskil Vogt, Norwegia 

2014, 96')
Walser (reż. Zbigniew Libera, Polska 2015, 78')
Nienasyceni (reż. Luca Guadagnino, Francja/

Włochy 2015, 120')

od 27 maja
Lato Sangaile (reż. Alanté Kavaïté, Francja/

Holandia/Litwa 2014, 88')
Zanim się obudzę (reż. Mike Flanagen, USA 

2016, 100')
Szermierz (reż. Klaus Härö, Finlandia/Niem-

cy/Estonia 2015, 93')

WyDArZENIA

7. Przegląd Nowego Kina 
Francuskiego 
4–11 maja

Program: 
4 maja, godz. 18.15: Z podniesionym czo-

łem (reż. Emmanuelle Bercot, Francja 2015, 
119')

5 maja, godz. 18.15: Piękne dni (reż. Marion 
Vernoux, Francja 2013, 94') 

6 maja, godz. 18.15: Pani od historii   
(reż. Marie-Castille Mention-Schaar, Francja 
2014, 105')

7 maja, godz. 18.15: Uzdrowiciel   
(reż. François Dupeyron, Francja 2013, 124')

8 maja, godz. 18.15: Niedobrani (reż. Lucas 
Belvaux, Francja 2014, 111')

9 maja, godz. 18.15: Między lodem a nie-
bem (reż. Luc Jacquet, Francja 2015, 90')

Popołudniowe seanse 
seniorów
10 maja, godz. 12.00

Przedpremierowy pokaz filmu „Nasza młod-
sza siostra” (reż. Hirokazu Koreeda, Japonia, 
2015, 128')

Rezerwacja: 32 258 74 32

Bilety: 8 zł (dla seniorów) pozostali 16 zł, 
14 zł (ulgowy), 12 zł (z kartą Kaśka)

Weekend z Millenium Docs 
Against Gravity
20–22 maja

Don Juan (reż. Jerzy Śladkowski, Szwecja/
Finlandia 2015, 92')

Sonita (reż. Rokhsareh Ghaem Maghami, 
Iran/Niemcy/Szwajcaria 2015, 90')

Szwedzka teoria miłości (reż. Erik Gandini, 
Szwecja 2015, 90')

Perłowy guzik (reż. Patricio Guzman, Chille/
Francja/Hiszpania 2015, 82')

Facebookistan (reż. Jakob Gottaschau,  
Dania 2015, 59')

Dobry Amerykanin (reż. Friedrich Moser,  
Austria 2015, 100')

Ukraińscy szeryfowie    
(reż. Roman Bednarczuk, Ukraina/Łotwa/Niem-
cy 2015, 80')

Centrum sztuki 
Filmowej

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

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

Cztery animacje i inne akcje
5 i 12 maja, godz. 16.15
17 i 24 maja, godz. 16.15

Cykl warsztatów dla dzieci plastyczno-rytmicz-
nych, poświęconych zagadnieniom animacji. 
Dzieciaki będą poznawać metody tworzenia fil-
mów, a rodzice w tym czasie mogą wybrać się 
na seans i to po niższej cenie.

Na maj zaplanowane zostały 4 spotkania, 
podczas których dzieci będą bawić się animacją, 
tworzyć własne filmy animowane, by potem je 
obejrzeć. Dowiedzą się, co to znaczy animować, 
co to jest film animowany, czy tylko film może 
być animowany i jak powstają filmy animowane. 
Będą uczyć się o tym, jakie są sposoby wpro-
wadzania obrazu w ruch, jak za pomocą anima-
cji opowiedzieć historie, jak stworzyć ścieżkę 
dźwiękową do własnego filmu.

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku od 
5 do 8 lat. Czas trwania każdych zajęć to około 
1,5 godziny.

Liczba miejsc ograniczona. Rezerwacja: 
a.tuziak@kosmos.katowice.pl.

5 maja, godz. 16.15: Bawimy się w animowanie
12 maja, godz. 16.15: Akwarium – świat 

podwodnych stworzeń
17 maja, godz. 16.15: Wyprawa na inne pla-

nety – praca z elementami sensoplastyki
24 maja, godz. 16.15: Tajemniczy świat te-

atru cieni
Bilet na pojedyncze zajęcia: 12 zł

Transmisja spektaklu 
z Londynu 
7 maja, godz. 18.00

Jak wam się podoba (wg komedii Shakespeare’a)
reż. Sally Cookson, obsada: Madeleine Worall, 
Craig Edwards, Elly Condron, Felix Hayes

Bilety: 32 zł (normalny), 28 zł (ulgowy), 
24 zł (grupowy, od 10 osób)

Kino_man – cykl w męskim 
stylu
13 maja, godz. 19.00

Człowiek z blizną (reż. Brian De Palma, USA 
1983, 170')

Bilety: 16 zł (zwykły), 14 zł (ulgowy)



15www.katowice.eu INformAtor

|    teatr |  

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

Familijne warsztaty teatralne 
8 maja, godz. 11.00

W warsztatach zostaną wykorzystane techniki 
japońskiego teatru ilustracji – Kamishibai.

Kabaret Ponurego Żartu, 
D. Charms
19 maja, godz. 19.00

Pierwszy człowiek świata, 
M. Wojtyszko
21 maja, godz. 16.00 

Salieri, E. Kubiak
27 maja, godz. 19.00

ul. rynek 10
tel. 32 258 7251/2 

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

sCENA AtENEum

ul. św. Jana 10

O Królewnie Wełence 
4 maja, godz. 10.00   
5 maja, godz. 9.30
15 maja, godz. 16.00 
21 maja, godz. 11.30 i 16.00   

Krawiec Niteczka
6 maja, godz. 9.30   

7 maja, godz. 11.30

Tylko jeden dzień
8 maja, godz. 16.00   
10 maja, godz. 11.30

Jak pingwiny Arką popłynęły
22 maja, godz. 16.00  

Miłość do trzech pomarańczy 
28 maja, godz. 17.00 (premiera)
29 maja, godz. 16.00
31 maja, godz. 9.30 i 11.30

GAlErIA AtENEum
ul. 3 Maja 25

Afrykańska przygoda
8 maja, godz. 11.30  

Narysuj mi baranka 
– wg „Małego Księcia”
11, 12, 13 maja, godz. 9.30 i 11.30 
14, 22 maja, godz. 11.30

Spektakl „Narysuj mi baranka” z repertuaru 
Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”, 
którego miasto Katowice jest organizatorem, 
został nagrodzony Złotą Maską jako najlepszy 
spektakl dla młodych widzów w wojewódz-
twie śląskim. Spektakl został wyreżyserowany 
przez Pietro Fenatiego (scenariusz Ezio Anto-
nelli, Pietro Fenati i Elvira Mascanzoni na pod-
stawie „Małego Księcia”).

W obecnej 48. edycji do Złotej Maski kandy-
dowały przedstawienia premierowe zrealizowa-
ne w teatrach województwa śląskiego w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Jest to nagroda przyznawana przez Mar-
szałka Województwa Śląskiego. Złote Maski 
przyznawane są corocznie od 1968 r. z okazji 
Międzynarodowego Dnia Teatru za szczegól-
ne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie sztu-

ki teatralnej. Uroczystość organizowana jest 
wspólnie z województwem opolskim, które 
także przyznaje Złote Maski według własnego 
regulaminu. 

(bp)

Miłość, zazdrość i walka 
o władzę
W ostatnią sobotę maja na afiszu Ateneum po-
jawi się nowy i zarazem ostatni w tym sezonie 
tytuł. „Miłość do trzech pomarańczy” Zbigniewa 
Głowackiego napisana została na motywach 
baśni XVIII-wiecznego weneckiego dramaturga, 
Carla Gozziego. Sztuka znana z wielu przeróbek 
(m.in. z libretta do opery Sergiusza Prokofiewa 
pod tym samym tytułem), w wersji katowickie-
go teatru przeznaczona jest dla dzieci od 7 lat, 
ale jej atrakcyjna forma powinna zaciekawić 
również młodzież i dorosłych widzów. Insceni-
zacja łącząca żywy plan, maski i lalki, nawiązuje 
bowiem do włoskiej komedii dell’arte.

Autor tekstu i reżyser, Zbigniew Głowacki, 
ma za sobą kilkuletni epizod w słynnym rzym-
skim teatrze Nuova Opera dei Burattini, z tra-
dycją tej konwencji zetknął się bezpośrednio, 
realizacja zapowiada się zatem szczególnie in-
teresująco. Projekty słowackiej scenografki, Evy 
Farkašovej, której rekomendować nikomu nie 
trzeba, będą zapewne ucztą dla oczu. Muzykę 
komponuje Bogdan Szczepański, a nad ruchem 
scenicznym pracuje Ewelina Ciszewska.

Nie zdradzimy chyba zbyt wiele, cytując 
fragment prologu, w którym autor zgrabnie przy-
bliża temat i przedstawia bohaterów baśni: „(…) 
o chorobie,  intrygach, zazdrości, czarach, mi-
łości, nagrodzonej cnocie i ukaranej złości. Wy-
stąpią przed wami: królestwa Karo nieszczęsna 
królowa – rzekoma wdowa, Tartaglia – jej syn 
chory, potem zdrowy, potem znowu chory na 
amory, minister Trombetta – królestwa podpora, 
oraz drugi polityk – Leander, człek o naturze lisa, 
i przewrotna księżniczka Klaryssa – królowej bra-
tanica, i ich wspólniczka Morgana – zła czarow-
nica. Ale nie bójcie się. Gdy zło wkradnie się na 
scenę jak oślizły wąż, zjawi się Celio Mag, potęż-
ny i poczciwy mąż i odwróci zły wydarzeń bieg. 
Ach, mamy jeszcze sługę Truffaldina, o sługach,  
jak wiadomo, każdy zapomina, lecz ten to sztuka 
wyjątkowa, dowcipna i niegłupia głowa. Teraz już 
znacie ważniejsze tej dramy postacie. A kto w niej 
miesza, kto nieszczęść sprawcą, kto w kotle złe 
mikstury warzy od samego rana? Morgana!!!”.

Dowcipna i nieco absurdalna fabuła (czary 
sprawiają, że książę zakochuje się bez pamięci 
w trzech pomarańczach, które w dodatku z na-
rażeniem życia musi odnaleźć!), zgrabna intryga, 
wartka, zaskakująca nagłymi zwrotami akcja i jak 
na komedię dell’arte przystało – wiele komicz-
nych, wręcz groteskowych sytuacji i tzw. lazzi 
(czyli gagów), które nadają całości rytm i tempo.

Premiera – dodajmy, że towarzyszyć jej bę-
dzie wystawa projektów scenograficznych Evy 
Farkašovej w teatralnym foyer – odbędzie się 28 
maja o godz. 17.00. Natomiast w niedzielę 26 maja 
o godz. 16.00 przedstawienie pokazane zostanie 
w ramach IX Metropolitalnego Święta Rodziny (z tej 
okazji bilety o połowę tańsze niż zwykle!).

Inscenizacją „Miłości do trzech pomarań-
czy” Ateneum zamknie też sezon jubileuszowy 
i obchody 70-lecia Teatru.

Spektakl został dofinansowany ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

(Renata Chudecka)

DużA sCENA

Mayday
3, 4 maja, godz. 19.00

Western 
6 maja, godz. 19.00 (akcja „Piątki 
za piątki”)
7 maja, godz. 19.00 (premiera studencko- 
-nauczycielska)

Historia żołnierza, 
Igor Strawiński
9 maja, godz. 19.00

Koprodukcja z NOSPR.

Ożenek
11 maja, godz. 19.00

Lot nad kukułczym gniazdem
14, 15, 17 maja, godz. 19.00

Barbara Ptak, Moje 
fascynacje filmem i teatrem
16 maja, godz. 19.00

Promocja książki.

The Masquerade Overture 
20th Anniversary Tour. 
Koncert zespołu Pendragon
18 maja, godz. 19.00

Poskromienie złośnicy
20 maja, godz. 18.00
21 maja, godz. 15.00 (400 Groszy)

Skazany na bluesa
24, 25 maja, godz. 19.00

Miuosh akustycznie
29, 30 maja, godz. 20.00

Opowiem Wam moją historię – koncert. 

sCENA KAmErAlNA

Oskar i Pani Róża
4, 5 maja, godz. 10.00

Śmieszny staruszek
7, 8 maja, godz. 19.00

Sklepy cynamonowe
13 maja, godz. 19.00 (premiera)
14 maja, godz. 19.00 (premiera prasowa)
15, 17 maja, godz. 19.00

Małe zbrodnie małżeńskie
21, 22 maja, godz. 19.00

sCENA W mAlArNI

Antygona w Nowym Jorku
8, 10 maja, godz. 19.30
11 maja, godz. 16.00

Ogród pełen bajek
9 maja, godz. 10.00, 12.00

Spektakl edukacyjny.

M. Walczak, Podróż 
do wnętrza pokoju
18, 19, 20 maja, godz. 19.30

Dyplom Szkoły Aktorskiej.

M. Zakrzewska, Zaczarowana 
walizka
31 maja, godz. 10.00, 11.15

Spektakl dla dzieci.

sCENA W GAlErII

Psubracia
5, 10 maja, godz. 19.00
7 maja, godz. 16.00

Sztuka mięsa
14, 15 maja, godz. 17.00

sZyB WIlsoN

Morfina
27, 28 maja, godz. 20.00

Oliver Sachs, Mężczyzna, który 
pomylił swoją żonę z kapeluszem
27 maja, godz. 19.00 

Ingmar Villqist, Oskar i Ruth
29 maja, godz. 19.15

Bilety: 25 zł i 40 zł
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pl. Wolności 12a
tel. 32 206 97 97

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

Noc Muzeów z Muzyką 
u Goldsteinów
14 maja, godz. 18.00, Willa Goldsteinów, 
pl. Wolności 12a

Koncert połączony ze zwiedzaniem Willi Gold-
steinów z przewodnikiem.
Wykonawcy: Zespół Śpiewaków Miasta Kato-
wice Camerata Silesia 
Anna Szostak – dyrygent
Mariusz Dzióbek – historyk, przewodnik

Wstęp wolny

ul. 3 maja 31a
tel. 32 258 90 49

e-mail: ipium@silesia.art.pl
www.silesia.art.pl

ul. sokolska 2
tel. 32 351 17 13 (kasa)

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

Tanecznie
6 maja, godz. 19.00, sala koncertowa im. 
K. Stryji

Śląska Orkiestra Kameralna 
Piotr Gajewski – dyrygent
Amelia Maszońska – skrzypce
Dariusz Zboch – aranżacje
Program:
Antonin Dvorák – Taniec słowiański nr 2 
e-moll 
Henryk Wieniawski – „Fantaisie brillante” op. 
20 na tematy z opery „Faust” Ch. Gounoda
Johannes Brahms – Taniec węgierski nr 5
Vittorio Monti – Czardasz
Astor Piazzolla – „Cuatro Estaciones Porteđas”

Filharmonia Konesera 
z Piotrem Pławnerem
7 maja, godz. 16.00, sala kameralna 
Filharmonii Śląskiej

Piotr Pławner – skrzypce
Program:
Johann Sebastian Bach – Partita d-moll BWV 
1004
Erwin Schulhoff – „Adagio” i „Scherzo” z So-
naty na skrzypce
Niccola Paganini – Kaprys nr 24
Fritz Kreisler – Recitativo i Scherzo caprice op. 6
Grażyna Bacewicz – Kaprys

Dźwiękowy Domek Emocji
8 maja, godz. 9.30, sala nr 303, IV piętro

Edukacja muzyczna z elementami arteterapii 
(muzykoterapia, choreoterapia, drama) dla 
dzieci w wieku 3–6 lat. 
Alina Adamczyk – koordynatorka, artetera-
peutka
Agnieszka Sepioło – pianistka, certyfikowana 
muzykoterapeutka

Zapisy indywidualne

Kameralne spotkania z muzyką
10 maja, godz. 9.30 i 11.00, sala kameralna 
Filharmonii Śląskiej

Muzyka słonecznej Hiszpanii
Jolanta Schmidt – prowadzenie

Młoda Filharmonia: Bajkowa 
symfonia
12 maja, godz. 11.00 i 17.00,
13 maja, godz. 10.00 i 12.00,
sala koncertowa im. K. Stryji

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Tadeusz Wicherek – dyrygent
Regina Gowarzewska – prelegentka

Program: Mariusz Matuszewski – 3 poematy 
symfoniczne: „Czerwony Kapturek”, „Kopciu-
szek” oraz „Kot w butach”

The meeting – classic&jazz
13 maja, godz. 19.00, sala koncertowa im. 
K. Stryji

Hommage á Chopin – Krzysztof Herdzin Quintet
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Krzysztof Herdzin – dyrygent, fortepian, aran-
żacje
Ewa Uryga – wokal, kierownictwo artystyczne
Piotr Wojtasik – trąbka
Maciej Sikała – saksofon
Adam Cegielski – kontrabas
Marcin Jahr – perkusja
W programie: jazzowe aranżacje muzyki Fry-
deryka Chopina.

Muzyka małego i wielkiego 
ekranu
14 maja, godz. 17.00 i 20.00, 
sala koncertowa im. K. Stryji

Premiera Śląskiej Orkiestry Filmowej
Śląska Orkiestra Filmowa
Michał Jańczyk – dyrygent
Marta Huptas – wokal
Kamil Frankowski – prowadzenie, wokal
W programie: muzyka małego i wielkiego ekra-
nu w autorskich aranżacjach na skład kameral-
ny, m.in. z takich filmów i seriali, jak: „Władca 
pierścieni”, „Ojciec chrzestny”, „Shrek”,„Cz-
terdziestolatek”, „Alternatywy 4” czy „Stawka 
większa niż życie”.

Akademia muzycznego smaku: 
Czarodziejska harfa
15 maja, godz. 11.30, sala kameralna 
Filharmonii Śląskiej

Dźwiękowy Domek Emocji 
16 maja, godz. 9.30

Muzykoterapia dla dzieci ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi.
Sara Knapik-Szweda – fortepian, certyfikowa-
na muzykoterapeutka
Alina Adamczyk – koordynatorka, artetera-
peutka

19 maja, godz. 9.30 i 11.00, sala nr 204
Edukacja muzyczna z elementami arteterapii 
(muzykoterapia, choreoterapia, drama) – gru-
py przedszkolne, wczesnoszkolne.
Alina Adamczyk – koordynatorka, artetera-
peutka
Agnieszka Sepioło – fortepian, certyfikowana 
muzykoterapeutka

Piątki z muzykoterapią 
dla seniorów
20 maja, godz. 12.30, FermataCaffe

Sara Knapik-Szweda – fortepian, certyfikowa-
na muzykoterapeutka
Muzykoterapia dla seniorów to czas spędzony 
w miłej atmosferze wśród działań muzycznych, 
aktywizujących i relaksujących dla polepszenia 
samopoczucia, zwiększenia aktywności ru-
chowej i umysłowej, poprawienia koncentracji 
i zmobilizowania do działania.

G. Mahler – III Symfonia
20 maja, godz. 19.00, sala koncertowa 
im. K. Stryji

Na koncerty wstęp wolny, z wyjątkiem sali 
kameralnej NOSPR (bilety – 1 zł).
Pełny kalendarz koncertów dostępny w biu-
rze Silesii i na www.silesia.art.pl.

Koncert muzyki polskiej z okazji 
Święta Konstytucji 3 Maja

2 maja, godz. 17.00, Miejski Dom Kultury 
„Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47a 
Mistrz i uczeń – spotkanie z prof. Andrzejem 
Jasińskim

3 maja, godz. 17.15, Miejski Dom Kultury 
„Południe”, ul. Jankego 136
Aleksander Kruczek – tenor
Maria Pragłowska – fortepian
Aleksandra Rudzka – prowadzenie koncertu
W programie: F. Chopin, W. Lutosławski, 
M. Karłowicz, W. Żeleński, S. Moniuszko.

Wieczory klawesynowe 
w Muzeum Archidiecezjalnym
12 maja, godz. 18.00, Muzeum 
Archidiecezjalne, ul. Stwosza 16

Marek Toporowski przedstawia – Spotkania 
z Mozartem
Mozart i współczesność
Małgorzata Klajn – klawesyn
Marek Toporowski – prowadzenie koncertu
W programie: utwory na klawesyn W.A. Mo-
zarta, R. de Mana, C.Ph.E. Bacha.

Ars et Gloria
15 maja, godz. 17.00, kościół 
pw. Podwyższenia Krzyża Świetego 
i św. Herberta, ul. Barlickiego 2

Laureaci I Międzynarodowego Konkursu Solo-
wej Wokalistyki Sakralnej
Nicole Wodzińska – sopran 
Szymon Szymik – baryton
Barbara Lorenc – organy
Alicja Przytuła – prowadzenie koncertu
Program: J.S. Bach, G.F. Händel.

Sopranowa majówka 
17 maja, godz. 17.00, Biblioteka Śląska, 
pl. Rady Europy 1

Lucyna Jarząbek – sopran
Ewa Majcherczyk – sopran
Anna Ogińska – sopran
Ewa Danilewska – fortepian
Alicja Kotyl – prowadzenie koncertu
W programie: arie i ensemble z oper W.A. Mo-
zarta, Ch. Gounoda, F. Poulenca, 
J. Masseneta, G. Verdiego, G. Pucciniego.

Bezpłatne wejściówki dostępne od 
4 maja w Biurze Silesii przy ul. 3 Maja 31a 

oraz telefonicznie w godz. 10.00–14.00.

Zakończenie sezonu artystycznego Orkiestry 
Symfonicznej i Chóru Filharmonii Śląskiej.
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Chór Filharmonii Śląskiej
Chór dziecięcy Państwowej Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej I st. im. S. Moniuszki 
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Urszula Kryger – mezzosopran
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
Iga Eckert – przygotowanie chóru dziecięcego
Program: Gustav Mahler – III Symfonia d-moll. 

Muzyczne przedszkole: 
Instrumenty dęte blaszane
23 maja, godz. 9.30 i 11.00, 
sala kameralna Filharmonii Śląskiej

Kraina Śpiewoludków
24 maja, godz. 9.30 i 11.00, 
sala kameralna Filharmonii Śląskiej

Muzyczna bajka terapeutyczna.
Studenci muzykoterapii Akademii Muzycznej 
im. K. Szymanowskiego w Katowicach pod 
kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Krasoń.

Koncert z okazji Dnia Matki
25 maja, godz. 18.00, sala koncertowa 
im. K. Stryji

Śląska Orkiestra Kameralna 
Robert Kabara – dyrygent
Astrig Siranossian – wiolonczela, laureatka I na-
grody II Międzynarodowego Konkursu Wiolon-
czelowego im. K. Pendereckiego, Kraków 2013 
Program:
Joseph Haydn – Koncert wiolonczelowy D-dur
Joseph Haydn – Symfonia nr 104 D-dur 

Filharmoniczne wieczory 
organowe
29 maja, godz. 17.00, sala 
koncertowa im. K. Stryji

Władysław Szymański – organy, kierownictwo 
artystyczne, prowadzenie
Dorota Gibiec-Kurowska – sopran
W programie: muzyka Johanna Sebastiana 
Bacha, Alexandra Guilmanta, Giovanniego Mo-
randi, Konstantego Gorskiego, Alfreda Hollin-
sa, Feliksa Nowowiejskiego i Felixa Mendels-
sohna.
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ul. Kossutha 11 
tel. 32 254 60 98

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

XIII Tydzień Bibliotek 
„Biblioteka Inspiruje”
8–15 maja

Niech Moc będzie z Wami! 
4 maja, godz. 16.00–17.30

Zajęcia dla dzieci z okazji Dnia Gwiezdnych 
Wojen.

Filia nr 21, ul. Zamkowa 45 (Janów)

3B – Bajtel, Bajka, Biblioteka
4 maja, godz. 12.00

Spotkanie dla rodziców i dzieci do 3. roku ży-
cia, propagujące wspólne czytanie bajek i za-
bawy.

Filia nr 32, ul. Grzyśki 19a (Ligota) 

Zrób to sam – tworzymy 
książkę
9 maja, godz. 17.00–18.00

Zajęcia plastyczno-artystyczne dla dzieci.
Filia nr 17, ul. Krzyżowa 1 (Dąb)

Książkowe podchody
10 maja, godz. 17.00–19.00

Gra literacka dla całej rodziny.
Filia nr 17, ul. Krzyżowa 1 (Dąb)

Filmowa zakładka
11 maja, godz. 17.00–18.00

Filia nr 17, ul. Krzyżowa 1 (Dąb)

Kto do Biblioteki wpadnie, 
tego nuda nie dopadnie
12 maja, godz. 16.30–18.00

Filia nr 31, ul. Marcinkowskiego 13 
(Zawodzie)

DNI PolsKo-CZEsKIE 

16–28 maja

Krecik i przyjaciele
17 maja, godz. 17.00–19.00

Pojektowanie gry planszowej dla całej rodziny.
Filia nr 17, ul. Krzyżowa 1 (Dąb)

Na pograniczu krajów, 
na pograniczu światów
17 maja, godz. 17.00

Jakub Ćwiek – spotkanie z pisarzem fanta-
sy, publicystą. Prowadzenie spotkania: Piotr 
W. Cholewa – tłumacz serii książek Terry'ego 
Pratchetta o „Świecie Dysku” i powieści Orso-
na Scotta Carda.
Filia nr 30, ul. Rybnicka 11 (Śródmieście)

Czuły barbarzyńca Bohumil 
Hrabal
18 maja, godz. 17.00

Aleksander Kaczorowski – spotkanie ze znawcą 
i tłumaczem literatury czeskiej, autorem biografii 
Bohumila Hrabala „Hrabal. Słodka apokalipsa” 
oraz Václava Havla „Havel. Zemsta bezsilnych”. 
Prowadzenie spotkania: Łukasz Grzesiczak – re-
daktor naczelny portalu Nowinka.pl.
Filia nr 14, ul. Piastów 20 (os. Tysiąclecia)

Pecha Kucha Night Katowice 
vol. 16
19 maja, godz. 19.00

Czeska edycja.
Pecha Kucha („peczakcza” – po japońsku „po-
gawędka”) to impreza organizowana w ponad 
900 miastach na całym świecie. PechaKucha 
Night ma charakter otwarty i niekomercyjny, 
ma być okazją do spotkań ludzi twórczych, 
do pokazania ciekawych projektów szerszej 
publiczności i swobodnej wymiany myśli. 
Uczestnicy imprezy prezentują swoje pomy-
sły wg prostego schematu: 20 × 20, czyli 20 
slajdów po 20 sekund na jeden slajd, co daje 
w sumie 6 minut i 40 sekund prezentacji. Przed 
imprezą odbędzie się również kiermasz książek 
czeskich, czechosłowackich, przewodników 
po Czechach etc.

Hospoda, ul. Gliwicka 6/1 (Śródmieście)

Co warto przeczytać?
23 maja, godz. 17.00

Polskie tłumaczenia czeskiej literatury ostatnich 
lat. Spotkanie z dr Izabelą Mroczek z Instytutu 
Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Filia nr 36, ul. gen. Hallera 28 
(Szopienice)

Czesi na Górnym Śląsku
24 maja, godz. 17.00

Dr hab. Krzysztof Nowak – historyk, kierownik 
Zakładu Historii Najnowszej Uniwersytetu Ślą-
skiego, badacz dziejów stosunków polsko-cze-
skich. Spotkanie z cyklu Wielokulturowy Śląsk.

Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47 
(Koszutka)

Jak Krecik dostał spodenki
24 maja, godz. 17.00

Dr Małgorzata Kalita z Uniwersytetu Śląskiego 
o Kreciku i bohaterach innych czeskich bajek.

Filia nr 16, ul. Wajdy 21 (Bogucice)

PoZA tym

Ślady powstań śląskich 
w Katowicach
5 maja, godz. 17.00, Filia nr 11, 
ul. Grażyńskiego 47 (Koszutka)
11 maja, godz. 17.00, Filia nr 22, 
ul. Słowiańska 1 (Bogucice)

Michał Dzióbek – prelekcja historyka z Mu-
zeum Historii Katowic.

Spojrzenie w siebie
6 maja, godz. 17.00
Wystawa czynna do 31 maja

Wernisaż wystawy malarstwa Jerzego Woźniaka. 
Filia nr 14, ul. Piastów 20 (os. Tysiąclecia)

Zatrzymać piękno na dłużej
6 maja, godz. 17.30
Wystawa czynna do 3 czerwca

Wernisaż wystawy malarstwa Inki Rutkowskiej.
Filia nr 32, ul. Grzyśki 19a (Ligota)

Czochrałem antarktycznego 
słonia
10 maja, godz. 17.00

Spotkanie autorskie z Mikołajem Golachowskim, 
badaczem ekologii słoni morskich i przewodni-
kiem turystycznym w Antarktyce i Arktyce.

Filia nr 32, ul. Grzyśki 19a (Ligota)

Nim zostaniesz architektem
11 maja, godz. 17.00
Wystawa czynna do 10 czerwca.

Wernisaż wystawy prac rysunkowych Iwony 

i Wojciecha Zaczyków oraz uczestników kursu 
przygotowawczego dla kandydatów na studia 
na kierunku architektura.

Filia nr 16, ul. Wajdy 21 (Bogucice)

Z listów do Marii A…
12 maja, godz. 17.00

Bolesław „Bolko” Stelmach – spotkanie z po-
etą i prozaikiem. Spotkanie z cyklu Czwartek 
w Bibliotece.

Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21b 
(Dąbrówka Mała)

Wyspy Greckie
12 maja, godz. 17.30

Spotkanie z podróżnikami Alicją i Januszem 
Murzynowskimi. Spotkanie z cyklu Czytelnicy-
-Podróżnicy.

Filia nr 32, ul. Grzyśki 19a (Ligota)

Dwa światy
13 maja, godz. 11.00
Wystawa czynna do 3 czerwca.

Wernisaż wystawy prac Pauliny Szymańskiej 
i Michała Ogóra, uczniów Szkoły Przysposa-
biającej do Pracy w Zespole Szkół Zawodo-
wych Specjalnych nr 6.

Filia nr 32, ul. Grzyśki 19a (Ligota)

Bliskie kraje
24 maja, godz. 17.00

Spotkanie autorskie z Julią Fiedorczuk, promują-
ce najnowszy tom opowiadań „Bliskie kraje”.

Filia nr 7, ul. Franciszkańska 25 (Ligota)

WystAWy

Inwazja 1968 
1–31 maja

Wystawa fotografii z przebiegu interwencji 
wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowa-
cji w lecie 1968 roku. Wystawa udostępniona 
ze zbiorów krakowskiego oddziału IPN.

Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47 
(Koszutka)

Olga Havlová
5–31 maja

Wystawa fotografii Fundacji im. Olgi Havlovej, 
dokumentująca ważne momenty życia pierw-
szej damy Czechosłowacji i Czech. Wystawa 

Koncert z okazji Dni Polsko- 
-Czeskich
22 maja, godz. 17.00, Miejski Dom Kultury 
„Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47a

Talenty z Ostrawy
Irena Szurmanová – fortepian
Patricia Janečková, Karolina Levková – sopran
Jan Nepodal – perkusja
Barbora Jirásková – sopran
Regina Bednaőiková – fortepian
Daniel Skála – cymbały

Marcela Halmová – bajan, akordeon
Jan Niederle – skrzypce
Wiesława Sczendzina – prowadzenie koncertu
Koncert muzyki czeskiej z udziałem studentów 
i pedagogów Konserwatorium Muzycznego im. 
L. Janáôka w Ostrawie.

Mamo, Tato, chodźmy 
na koncert!
29 maja, godz. 16.00, Muzeum Historii 
Katowic, Dział Teatralno-Filmowy, 
ul. Kopernika 11

Operowe laboratorium
Karolina Wieczorek – sopran
Ihor Maryshkin – baryton
Katarzyna Rzeszutek – fortepian
Barbara Ptak – gość specjalny

Małgorzata Jeruzal – prowadzenie koncertu
Koncert współorganizowany z Muzeum Historii 
Katowic, w Muzeum Barbary i Stanisława Pta-
ków – opera „od kuchni”. W programie: arie 
i duety z oper. 

Bezpłatne wejściówki dostępne 
od 16 maja w Biurze Silesii przy 

ul. 3 Maja 31a oraz telefonicznie (wew. 
23) w godz.  10.00–14.00. Zapraszamy 

dzieci od lat 6 wraz z rodzicami.



18 www.katowice.eumIAsto

|    BiBlioteKi |  

Biblioteka 
Śląska

pl. rady Europy 1
tel. 32 20 83 740

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

Teatroczytanie – warsztaty 
teatralne dla młodzieży z Darią 
Sobik
6 maja, godz. 12.20–13.30, 13 maja, 
godz. 15.00–16.00, Dom Oświatowy 
Biblioteki Śląskiej, ul. Francuska 12

Zapisy: domoswiatowy@bs.katowice.pl, 
tel. 32 255 43 21

Kawiarenka Kulturalno- 
-Literacka
11 maja, godz. 17.00, Biblioteka Śląska 
(sala Benedyktynka), pl. Rady Europy 1

„Okręg Śląski Armii Krajowej” – promocja 
książki Wojciecha Kempy i rozmowa z autorem. 
Prowadzenie: dr Lucyna Smykowska-Karaś. 

Akademia Ekumeniczna 
i Dialogu Międzyreligijnego
12 maja, godz. 17.00, Biblioteka Śląska 
(sala Parnassos), pl. Rady Europy 1

Usłyszymy wykład „Tradycja reformowana prote-
stantyzmu. Panorama wyznań, nurtów pobożno-
ści i wybitnych ich przedstawicieli” ks. dr. Wło-
dzimierza Tasaka, duchownego baptystycznego, 
wykładowcy historii Kościoła w Wyższym Bapty-
stycznym Seminarium Teologicznym w Warsza-
wie. Prowadzenie: ks. dr Adam Palion.

Czytanie Sztuki
10, 12 maja, godz. 10.00, Dom Oświatowy 
Biblioteki Śląskiej, ul. Francuska 12

Całoroczne spotkania warsztatowe dla dzie-
ci i młodzieży, poświęcone literaturze pięknej 
w połączeniu z innymi dziedzinami – fotografią, 
sztukami wizualnymi, filmem i animacją, muzy-
ką i dizajnem. Warsztaty często odbywają się 
w formie akcji w przestrzeni miasta, happenin-
gów i działań interdyscyplinarnych. 
Program zajęć:

10 maja, godz. 10.00–11.30 – prowadzenie: 
Monika Ostrowska-Cichy

12 maja, godz. 10.00–11.30 – prowadzenie: 
Aneta Hąc
Zgłoszenia: domoswiatowy@bs.katowice.

pl, tel. 32 255 43 21

Muzykoczytanie – warsztaty 
z Adamem Skrobolem
12 maja, godz. 9.45–11.15, Dom Oświatowy 
Biblioteki Śląskiej, ul. Francuska 12

Główną częścią zajęć będą poszukiwania w obrę-
bie baśniowych wątków z zastosowaniem takich 
metod, jak: drama, praca grupowa, choreoterapia, 
praca z ciałem. W czasie warsztatów wykorzysta-
ne zostaną instrumenty, m.in.: ukulele, bęben, flety, 
przeszkadzajki, akordeon, elektronika. 
Zgłoszenia: domoswiatowy@bs.katowice.

pl, tel. 32 255 43 21

Klub Miłośników Podróżowania 
im. Alfreda Szklarskiego 
13 maja, godz. 10.00, Dom Oświatowy 
Biblioteki Śląskiej, ul. Francuska 12

Cykl warsztatów dla młodzieży, których celem 
jest stworzenie stałej grupy odbiorców skupio-
nej wokół Gabinetu Alfreda Szklarskiego, która 
będzie miała okazję pogłębić swoje zaintereso-
wanie twórczością pisarza, a także odnaleźć in-
spiracje związane z szeroko rozumianą tematy-
ką podróżniczą i badaniami antropologicznymi. 
Prowadzenie: Mateusz Świstak.

Zapisy: domoswiatowy@bs.katowice.pl, 
tel. 32 255 43 21

Utrwalanie pamięci 
– Noc Muzeów w Domu 
Oświatowym Biblioteki Śląskiej
14 maja, godz. 19.00, Dom Oświatowy 
Biblioteki Śląskiej, ul. Francuska 12

godz. 19.00: Obrazokoncert – wydarzenie na 
styku obrazu i muzyki. Ruchome rejestracje form 
i kolorów prac malarskich Ireny Imańskiej połączo-
ne z muzyką improwizowaną Łukasza Grunda. 

godz. 20.00–23.00: wycieczki dla grup – 
dwie propozycje: 
– Pamięć budynku – po Domu Oświatowym 
oprowadzi Przemysław Czernek, historyk archi-
tektury. Początek zwiedzania o pełnych godzi-
nach: 20.00, 21.00, 22.00; wejście główne.
– Pamięć pisarza – spotkanie w Gabinecie Alfre-
da Szklarskiego. Opowieść o życiu pisarza, po-
kaz pamiątek, czytanie fragmentów książek. Po-
czątek zwiedzania o pełnych godzinach: 20.00, 
21.00, 22.00; Czytelnia Sztuk (I piętro).

godz. 21.00: Rejestracja zmysłów – happe-
ning Ireny Imańskiej. Publiczność wraz z ar-
tystką będzie tworzyła wielkoformatową pracę 
pełną koloru i abstrakcyjnych form. Podczas 
całego wydarzenia w Galerii Intymnej będzie 
można obejrzeć wystawę Pokaz Sztuki Kobiet 
– Jolanta Jastrząb.

Zwiedzanie w grupach liczących do 15 
osób; istnieje możliwość wcześniejszego 

zapisu – tel. 32 25 54 321 lub e-mail: 
domoswiatowy@bs.katowice.pl

Spotkania podróżnicze 
w Bibliotece Śląskiej 
16 maja, godz. 17.00, Biblioteka Śląska 
(sala Parnassos), pl. Rady Europy 1

Prelekcja Joanny i Artura Morawców pt. „Pa-
nama – dżungla i karnawał”.

Koncert IPiUM „Silesia”
17 maja, godz. 17.00, Biblioteka Śląska 
(sala Parnassos), pl. Rady Europy 

„Udział 2. Korpusu Polskiego 
w wyzwoleniu Monte Cassino” 
– międzynarodowa konferencja 
naukowa 
18 maja, godz. 9.30, Biblioteka Śląska 
(sala Parnassos), pl. Rady Europy 1

Stowarzyszenie Dante Alighieri w Katowicach 
wraz z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie 
i Biblioteką Śląską w Katowicach zapraszają na 
konferencję naukową, której celem jest przegląd 
badań nad istotą bitwy i skutkami zwycięstwa 
żołnierzy generała Andersa z punktu widzenia pol-
skich i włoskich naukowców. Konferencja – dzięki 
technologii tłumaczenia symultanicznego – bę-
dzie doskonałą okazją do podzielenia się cennymi 
spostrzeżeniami – zarówno od strony włoskiej, 
jak i polskiej.

Udział wezmą: Giovanni Cerchia (Universite 
del Molise), Luciano Bucci (Fondazione Winterli-
ne di Venafro), Luciano Garibaldi (Il Sussidiario), 
Zbigniew Gołasz (Instytut Pamięci Narodowej), 
Aleksandra Korol-Chudy (Instytut Pamięci Na-
rodowej), Miłosz Skrzypek (Uniwersytet Śląski), 
Marcela Gruszczyk (Uniwersytet Śląski), Luca 
Palmarini (Uniwersytet Jagielloński). Prowadze-
nie: Claudio Salmeri (Uniwersytet Śląski).

W holu głównym Biblioteki Śląskiej bę-
dzie prezentowana wystawa fotograficzna „Od 
śmierci silniejszy był gniew”, przygotowana 
przez Muzeum Miejskie w Zabrzu, uzupełniona 
o materiały ze zbiorów Biblioteki Śląskiej. 

Konferencję zakończy koncert w wykonaniu 
pedagogów i studentów Instytutu Wokalno-Aktor-
skiego Akademii Muzycznej w Katowicach.

Klub Dobrej Książki 
19 maja, godz. 17.00, Biblioteka Śląska 
(sala Benedyktynka), pl. Rady Europy 1

Kolejną książką nominowaną do Nagrody Ślą-
ski Wawrzyn Literacki jest tom poetycki Mar-
cina Świetlickiego pt. „Delta Dietla (Wiersze 
2013–2015)” (Wydawnictwo EMG, Kraków 
2015). Laudację wygłosi dr Tomasz Kunz. 
Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Krzysztof 
Uniłowski. Fragmenty utworu przeczyta red. 
Maria Kempińska.

V edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego Śląski 
Shakespeare im. Anny i Piotra 
Dobrowolskich – uroczystość 
wręczenia nagród 
20 maja, godz. 17.00, Biblioteka Śląska 
(sala Parnassos), pl. Rady Europy 1

Konkurs literacki Śląski Shakespeare zyskał 
dużą popularność i został wpisany jako cy-

kliczne wydarzenie kulturalne w kraju. Jury 
tegorocznej edycji konkursu dokonało oceny 
70 prac nadesłanych przez 49 autorów. W ob-
radach jury udział wzięli: prof. zw. dr hab. Jan 
Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej, prze-
wodniczący jury, Michał Centkowski, dr Be-
ata Dzianowicz, Ewa Niewiadomska, dr Beata 
Popczyk-Szczęsna, Agnieszka Radzikowska, 
Maciej Szczawiński. Galę poprowadzi dr hab. 
prof. UŚ Krystyna Doktorowicz. W programie: 
ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie na-
gród i dyplomów, prezentacja laureatów oraz 
inscenizacja fragmentów nagrodzonego sce-
nariusza. Uroczystość uświetni koncert muzy-
ki akordeonowej.

Spotkanie z Michaiłem 
Szyszkinem 
20 maja, godz. 11.00, Biblioteka Śląska 
(sala Benedyktynka), pl. Rady Europy 1

Zapraszamy na spotkanie z Michaiłem Szysz-
kinem, autorem powieści, opowiadań oraz 
esejów. Tematyka jego utworów koncentruje 
się wokół problemów estetycznych oraz eg-
zystencjalnych. Pisarz opowiada o bolesnych 
i traumatycznych doświadczeniach człowieka 
na różnych etapach życia. Spotkanie poprowa-
dzi dr hab. Anna Skotnicka (UJ).

Alchemia słów – warsztaty 
literackie 
20 maja, godz. 14.00–15.30, Dom 
Oświatowy Biblioteki Śląskiej, 
ul. Francuska 12

Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska.
Zgłoszenia: domoswiatowy@bs.katowice.

pl, tel. 32 255 43 21

Dzień Praw Zwierząt 
25 maja, godz. 11.00, Biblioteka Śląska, 
pl. Rady Europy 1

Tegoroczny Dzień Praw Zwierząt poświęcony 
będzie długodystansowym transportom zwie-
rząt.

Dźwiękomalowanie – koncert 
muzyki klasycznej dla dzieci
24 maja, godz. 12.30, Dom Oświatowy 
Biblioteki Śląskiej, ul. Francuska 12

Koncert organizowany we współpracy z IPiUM 
„Silesia”. 
Zgłoszenia: domoswiatowy@bs.katowice.

pl, 32 255 43 21

Muzyczne nastroje
24 maja, godz. 11.00, Biblioteka Śląska 
(sala Parnassos), pl. Rady Europy 1

Cykl koncertów skierowany do dzieci i młodzie-
ży o nieharmonijnym rozwoju. Przedsięwzięcie 
realizowane jest przez Bibliotekę Śląską, Kate-
drę Edukacji Muzycznej i Arteterapii – Wydział 
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskie-
go oraz Państwową Ogólnokształcącą Szkołę 
Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowi-
cach.

Wszechnica PAU 
31 maja, godz. 17.00, Biblioteka Śląska 
(sala Parnassos), pl. Rady Europy 1

Prelekcję „Muzyka – mowa dźwięków – wy-
razem duchowych potrzeb człowieka” wygłosi 

udostępniona ze zbiorów Czeskiego Centrum 
z Warszawy.
Filia nr 30, ul. Rybnicka 11 (Śródmieście)

KIErmAsZ

Złap bakcyla na czytanie!
7 maja, godz. 9.00–14.00

Kiermasz książek antykwarycznych.
Filia nr 14, ul. Piastów 20 (os. Tysiąclecia)

Kiermasz na antresoli
Stały kiermasz książek antykwarycznych, 
w ofercie książki popularnonaukowe, beletry-
styka, literatura polska, obca i obcojęzyczna 
i inne. Kiermasz czynny w godzinach otwar-
cia filii, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00–19.00, w soboty 9.00–15.00.

Filia nr 35 (Obcojęzyczna), 
ul. Słowackiego 20 (Śródmieście)
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WystAWy

Z miasta. 
Malarstwo Agaty Sobczyk 
do 12 maja, Galeria Akwarela (parter)
Finisaż: 12 maja, godz. 17.00

Międzynarodowa wystawa 
Ekoplakat: Stres i Depresja. 
Wpływ środowiska na jakość 
życia 
do 13 maja, Sala Marmurowa (II p.)

Oso
18 maja–17 czerwca, foyer Sali Teatralnej 
Pałacu Młodzieży
Wernisaż: 18 maja, godz. 16.30

Wystawa plakatu wykładowców i doktorantów 
Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego UŚ, 
Zakładu Projektowania Graficznego w Cieszy-
nie: prof. Aleksandra Ostrowskiego, Justyny 
Stefańczyk, Wojciecha Osuchowskiego.

Sławomir Brzoska  
Płynna tożsamość. Przeszłość 
i przyszłość w rysunkach dzieci 
reprezentujących zanikające 
kultury   
13 maja–9 czerwca, 
Galeria Akwarela (parter)

Na wystawie prezentowane są dziecięce ry-
sunki – plon projektu, jaki artysta realizował w 
trzech miejscach odległych geograficznie, ale 
charakteryzujących się zanikaniem kultur i tra-
dycji. Podczas otwarcia wystawy (17 maja, 

godz. 13.50) będzie można obejrzeć film do-
kumentalny przybliżający życie w papuaskiej 
Dolinie Baliem, a także część dokumentacji 
działań landartowskich, jakich artysta doko-
nywał na pięciu kontynentach pod wspólnym 
tytułem „Szkice w podróży”.

Wielka Wystawa 
Wychowanków Pracowni 
Plastycznych Pałacu Młodzieży
17 maja–30 czerwca, Sala Marmurowa (II p.)

KoNKursy, turNIEJE, 
WyKłADy

XVII Wojewódzki Dwuosobowy 
Konkurs z Fizyki dla Gimnazjum 
– II etap 
5 maja, godz. 10.00–11.30, 
sala audiowizualna, 240, 235  

Zadania problemowe i rachunkowe.

Klonowanie organizmów 
i jego znaczenie
10 maja, godz. 12.00–14.00, 
sala audiowizualna

Wykład – dr hab. Wiesława Widłak, pracownik 
naukowy Instytutu Onkologii w Gliwicach.

Festiwal Doświadczeń 
pt. „Nauka z Recyklingu”
11 maja, godz. 9.00–13.30, sala teatralna 

W programie:
prezentacje prac finalistów konkursu dla 

szkół podstawowych „Nauka z recyklingu” 
w kategoriach: „Zbuduj 2-minutową klepsy-
drę”, „Pojazd ekologiczny”, „Jaką masę ma 
powietrze?” oraz „Czy gotowane jajko waży 
tyle samo, co surowe?”;

pokaz doświadczeń z fizyki, chemii i robotyki;
„Dobry dinozaur” – projekcja filmu animo-

wanego w technologii 3D.

Walka polityczna i walka 
zbrojna o władzę w Polsce 
w latach 1944–1956
11 maja, godz. 12.00, sala audiowizualna

Sesję poprowadzi dr hab. Kazimierz Miroszew-
ski (UŚl).

XXXVII Wojewódzki  
Dwuosobowy Turniej 

z Fizyki dla  klas I szkół 
ponadgimnazjalnych – I i II etap
12 maja, godz. 10.00–14.00, 
sala audiowizualna, 235, 240 

Zadania testowe oraz zadania problemowe i ra-
chunkowe.

Międzyszkolny Turniej 
Zoologiczny „Jestem 
Przyjacielem Zwierząt” 
oraz „Zostanę Ornitologiem” 
– konkurs dla gimnazjum 
(eliminacje)
17 maja, godz. 11.00–12.00, 
sala audiowizualna

Zmienność genetyczna 
organizmów – mutacje i choroby 
genetyczne
17 maja, godz. 12.00–14.00, 
sala audiowizualna

Wykład – dr Anna Wójcik, pracownik naukowy 
Uniwersytetu Śląskiego.

Nowa historia ewolucji 
człowieka
24 maja, godz. 12.00–14.00, 
sala audiowizualna

Wykład – dr Sławomir Sułowicz, pracownik 
naukowy Uniwersytetu Śląskiego.

Regionalny Konkurs: Randka 
z chemią
24 maja, godz. 10.00, 
Szkoła Podstawowa nr 1

Konferencja: „Bezpieczne 
dziecko – przyjaciel Sznupka” 
31 maja

rEPErtuAr sAlI 
tEAtrAlNo-KINoWEJ Pm

Salon Kina Polskiego
4 maja, godz. 17.00 

Essential Killing (reż. J. Skolimowski, 2010)

Przegląd Etiud Wydziału 
Teatru Tańca PWST 
„Poruszenie”
5 maja

Festiwal Doświadczeń
11 maja

Wstęp po wcześniejszych rezerwacjach 
w Pracowni Fizyki PM.

Ciało (reż. M. Szumowska)
11 maja, godz. 17.00 

Jubileusz Chóru Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach
13 maja

Wstęp za zaproszeniami

Spektakl „Single po japońsku”
15 maja, godz. 17.00

Bilety: 50–70 zł; Kupbilecik.pl

Imagine (reż. A. Jakimowski, 
2012, 105')
18 maja, godz. 17.00 

Spektakl „Łysa śpiewaczka” 
(reż. Olga Chrzan)
20 maja, godz. 19.00 

Biesiada Teatralna
23–25 maja

Pokazy teatrów młodzieżowych z całej Polski.

Pokazy pracowni 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
przy Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach
27 maja

Wstęp za zaproszeniami

Wojciech Cejrowski –  
Stand-up comedy
28 maja 

Bilety: 65 zł; Kupbilecik.pl

Poranne spektakle dla dzieci
30 maja

Wrocławski Teatr In-art. 
Szczegóły: www.in-art.wroclaw.pl

prof. Andrzej Jasiński. Prowadzenie: dr hab. 
Zygmunt Woźniczka. 

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

5 maja, godz. 12.00: kurs z zakresu podsta-
wowej obsługi sprzętu komputerowego i ko-
rzystania z zasobów Internetu. W czasie ośmiu 
spotkań uczestnicy zapoznają się m.in. z edy-
torem tekstu oraz pocztą elektroniczną.

6 maja, godz. 10.30: warsztaty tworzenia 
ozdób ceramicznych. 

9, 12 maja, godz. 10.30: warsztaty obsługi 
tabletów. 

10 maja, godz. 12.00: „Historia kawy”.
13 maja, godz. 12.00: „Trzynastego w pią-

tek. Rzecz o zabobonie” – zapraszamy na 
prelekcję połączoną z warsztatami kompute-
rowymi, w trakcie której przypomnimy znane 
przesądy i przedstawimy ich historię, a także 
wykorzystamy zasoby internetowe w poszuki-
waniu korzeni zabobonów.

17 maja, godz. 12.00: „Wielkie miasta świa-
ta” – kolejnym miastem, do którego udamy się 
w wirtualną podróż, będzie egzotyczny Pekin. 

24 maja, godz. 12.00: „Zygmunt Brach-
mański i jego medale” – prelekcja poświęcona 

twórczości jednego z najwybitniejszych pol-
skich rzeźbiarzy, twórcy m.in. pomnika Woj-
ciecha Korfantego w Katowicach.

31 maja, godz. 12.00: „Nieznane oblicza” – 
bohaterem spotkania będzie Krzysztof Kolumb 
– odkrywca Nowego Świata.

E-learningowe kursy językowe oraz spe-
cjalistyczne: można ćwiczyć umiejętności 
lingwistyczne (języki: angielski, niemiecki, 
włoski i francuski), zgłębiać tajniki fotografii 
i trenować swoją pamięć. Biblioteka Śląska 
udostępnia sprzęt komputerowy, dzięki które-
mu uczestnicy mogą uczyć się samodzielnie, 
korzystając z multimediów zamieszczonych na 
platformie e-learningowej.

Zapisy pod numerem telefonu 
32 251 42 21 wew. 233, 234.

Zwiedzanie Gabinetu Alfreda 
Szklarskiego
Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, 
ul. Francuska 12

Oprowadzenia kuratorskie po gabinecie dla po-
szczególnych osób oraz grup odbywają się po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 
Zgłoszenia: domoswiatowy@bs.katowice.

pl, tel. 32 255 43 21
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DZIAł „BoGuCICE”
ul. Markiefki 44a

Cztery pory roku – wiosna
21 marca–20 czerwca, godz. 8.00–20.00,  
galeria Młodego Artysty – hol główny, 
I piętro

Wystawa prac plastycznych przygotowanych 
przez bogucickich przedszkolaków. 

Dzielnicowe obchody 95. 
rocznicy wybuchu III powstania 
śląskiego
2 maja, godz. 12.00, pomnik ku czci 
poległych w czasie powstań śląskich 
oraz w okresie II wojny światowej, 
pl. Wincentego Wajdy w Bogucicach

W programie: minikoncert Orkiestry Dętej 
„Katowice”, odczytanie okolicznościowego 

referatu, uroczyste złożenie kwiatów pod po-
mnikiem.

W ramach obchodów w imieniu Koła Bo-
gucice Związku Górnośląskiego serdecznie 
zapraszamy na Mszę św. w intencji ojczyzny 
koncelebrowaną w kościele pw. św. Szczepa-
na (sanktuarium Matki Boskiej Bogucickiej), 
która rozpocznie się 3 maja o godz. 8.30. 

Gromadka i Gratka
4 maja, godzina 17.00, sala widowiskowa

Zapraszamy do wspólnego spędzenia popo-
łudnia przy najlepszych grach planszowych. 
Do wspólnej zabawy zapraszamy wszystkich 
bez względu na wiek. 

Stacja RękoDZIEŁO  
Biżuteria recyklingowa
6 maja 2016, godz. 17.00, galeria „G44A” 

Wstęp: 15 zł/os.

Dancing Bogucicki
6 maja, godz. 17.00, sala widowiskowa

Zabawa taneczna przy znanych i lubianych 
hitach. W cenie: kawa, herbata, zimna płyta, 
ciasteczko. 

Wstęp: 30 zł/os., dla posiadaczy 
katowickiej karty „Aktywny Senior” – 

zniżka 50%

Wycieczka Koła Seniorów 
„Bogucice” do Ustronia
11 maja, godz. 8.00

Zapisy na wycieczkę przyjmowane są przez 
zarząd koła podczas spotkań w każdy 

czwartek w godzinach 13.00–15.00.

W kręgu opowieści
11 maja, godz. 17.30, galeria „G44A”

Międzypokoleniowe spotkanie. Okazja, aby po-
dzielić się swoją pasją, wybraną historią czy 
też baśnią. Temat i forma opowieści dowolna. 
Zapraszamy do zabrania ze sobą rekwizytu lub 
rzeczy, która wzmocni przekaz i ułatwi opowia-
danie. 

Spotkanie z cyklu 
Cafe Bogucice 
12 maja, godz. 18.00, sala klubowa

Gościem Cafe Bogucice będzie prof. Zbigniew 
Kadłubek. Razem z panem profesorem poroz-
mawiamy o śląskiej tradycji i historii.

Szafing, czyli wielka wiosenna 
wymiana ubrań i dodatków
13 maja, godz. 17.00, kawiarenka

Jeśli twoja szafa nie mieści już ani jednej rze-
czy, a dodatki nie mieszą się już w szufladzie, 
ubranka dzieci są już bardzo małe, przyjdź do 
nas i odśwież swoją szafę. Zapraszamy na 
bezgotówkową wymianę ubrań. Zapewniamy 
dobrą zabawę i możliwość odmiany wiosennej 
garderoby. Szczegóły na www.mdkbogucice-
zawodzie.pl i Facebooku.

Koncerty umuzykalniające dla 
dzieci
13 maja, godz. 8.30–9.15, 9.30–10.15, 
10.30–11.15, sala widowiskowa

Koncerty muzyki klasycznej dla dzieci ze szkół 

podstawowych przygotowane przez IPiUM 
„Silesia” w Katowicach. 

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Wstęp: 2 zł/os.

Twórcza Wyspa
14 maja, godz. 11.00–13.00,  
galeria „G44A”  

Warsztaty „Twórcza Wyspa” to najlepszy spo-
sób na spędzenie sobotniego przedpołudnia  
w twórczej atmosferze dla całej rodziny. Na zaję-
ciach zrobimy kreatywne gry oraz zabawki logicz-
ne. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy. 

Wstęp: 10 zł/rodzina

Bery w ślonskej godce
16 maja, godz. 17.30, galeria „G44A”

Serdecznie zapraszamy miłośników opowie-
ści i gawędziarstwa w gwarze śląskiej oraz 
wszystkich, którzy chcą się jej nauczyć czy też 
po prostu posłuchać.

Wycieczka Koła nr 6 PZERiI 
do Goczałkowic
18 maja, godz. 8.00

Zapisy na wycieczkę przyjmowane są przez 
zarząd koła podczas spotkań w każdy czwar-
tek w godzinach 13.00–15.00.

Wernisaż wystawy plakatów 
z okazji Dni Polsko-Czeskich
19 maja, godz. 17.00, Galeria na Antryju

Zapraszamy wszystkich na wernisaż wystawy 
studentów Wydziału Artystycznego Uniwersy-
tetu Śląskiego prowadzonych przez dr. hab. 
Łukasza Klisia. 

Spotkanie Koła Miłośników 
Historii Bogucic 
19 maja, godz. 18.00, sala klubowa

Spotkanie odbędzie się na terenie byłej kopalni 
„Katowice”, a teraz Muzeum Śląskiego w Ka-
towicach. Tematem spotkania będzie historia 
naszej bogucickiej kopalni. Przewodnikami po 
kopalni będą członkowie pokopalnianego koła 
Stowarzyszenia Inżynierów Techników Górnic-
twa „Katowice – Ferdynand”. Zbiórka wszyst-
kich chętnych pod szybem „Warszawa” (wieża 
widokowa).

Barwy Ziemi – Słowacja
21 maja, godz. 17.00, sale MDK, 
sala widowiskowa

Tym razem zajrzymy do naszego południowego 
sąsiada – Słowacji. W programie: koncert, pre-
zentacja, wystawa zdjęć, degustacja potrawy. 
Zapraszamy też na warsztaty w tym samym dniu 
od godziny 15.00. Szczegóły imprezy na stronie 
internetowej i profilu facebookowym MDK „Bo-
gucice-Zawodzie”. 

Kolorowanki wiosenne 
– dla dzieci i dorosłych
24 maja, godz. 18.00, sala klubowa

Przyjrzymy się roślinom w ogrodzie. Poznamy 
techniki tworzenia kolorowanek.

Dzień otwarty działu 
„Bogucice” połączony 
z pokazem sekcji i wieloma 
atrakcjami

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. GlIWICKA 214

Sukcesy
Podopieczne Bogdana Borowskiego (zespół ry-
sunku i grafiki oraz zespół rzeźby i malarstwa) 
pięknie wykonanymi ilustracjami zdobyły uzna-
nie jury w regionalnym konkursie plastycznym 
o tematyce lotniczej FAI, organizowanym przez 
Aeroklub Śląski w Katowicach. Dziewczyny 
uplasowały się w ścisłej czołówce: Karolina 
Malik zajęła I miejsce, Natalia Kośmider – 
II miejsce, Kornelia Budzińska – III miejsce, 
a Łucja Stachowiak otrzymała wyróżnienie. 
Natomiast na szczeblu ogólnopolskim w fina-
le „Konkursu Młodych Artystów FAI – 2016”, 
który przebiegał pod hasłem „Sporty lotnicze 
w harmonii z naturą”, organizowanym przez 
Aeroklub Polski w Warszawie oraz Bemowskie 
Centrum Kultury, w kategorii młodzików (6–9 
lat) Karolina Malik została laureatką I miejsca, 
a Natalia Kośmider w tej samej kategorii otrzy-
mała wyróżnienie. Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!  

Muzyczny zwierzyniec
11 maja, godz. 9.00, 10.00, 11.00

Koncerty edukacyjne dla dzieci przedszkolnych 
i szkolnych z dzielnicy Załęże i os. Tysiąclecia. 
Prezentacja utworów inspirowanych odgłosa-
mi natury, przy współpracy z IPiUM „Silesia” 

Wycieczka do ZOO
20 maja, godz. 15.00

Wszystkich chętnych wychowanków MDK 
zapraszamy do udziału w wycieczce do Ślą-
skiego Ogrodu Zoologicznego. Wyjście do  zoo 
będzie połączone z warsztatami z języka an-
gielskiego.

Zajęcia wokalne zespołu 
„Na bis”
Dla uczniów szkół podstawowych. Zajęcia 
odbywają się w każdą środę w godz. 15.50–
17.25 oraz w piątki w godz. 16.40–18.15. 

ul. tysIąClECIA 5

Koncerty IPiUM „Silesia
19 maja, godz. 9.00, 10.00

Skierowane do młodzieży licealnej i gimnazjal-
nej oraz mieszkańców os. Tysiąclecia.

Zwierzęta na wiosnę
21 maja, godz. 10.00

Warsztaty rękodzieła artystycznego.

Muzyczny zwierzyniec
25 maja, godz. 8.15, 9.15, 10.15, 11.15

Prezentacja utworów inspirowanych odgłosa-
mi natury. Koncerty dla dzieci szkół podstawo-
wych i przedszkoli os. Tysiąclecia przy współ-
pracy IPiUM „Silesia”.      

Dzieciaki tworzą zwierzaki 
i ptaki Polski
Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo-Pla-
styczny.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja

INformACJE różNE

Kurs rock'n'rolla 
dla początkujących 
Poniedziałki w godz. 18.00–19.00
Pałac Młodzieży, ul. Mikołowska 26, 
sala Marmurowa, II piętro  

Cena: 70 zł/os. za miesiąc lub 25zł/os. 
za wejście. Zapisy pod nr. tel. 508 652 
777 lub 501 49 77 64 kosubek@wp.pl 

Kurs tańca towarzyskiego 
dla początkujących
Start: 9 maja, godz. 19.00-20.15, 
sala Marmurowa (IIp) 

Zapraszamy na zajęcia młodzież i dorosłych
Cena: 149 zł/os. za 8 lekcji (maj, 

czerwiec) lub 30 zł za pojedyncze 
wejście. Zapisy pod nr. tel. 508 652 777 
lub 501 49 77 64 oraz kosubek@wp.pl. 

Więcej na www. taniec-kosubek.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. GEN. J. hAllErA 28
tel. 32 256 84 53

Mistrzostwa Katowic 
w szachach o Puchar Prezydenta 
Miasta Katowice 
3 maja, godz. 9.00

Plastyczne czary-mary 
dla dzieci
6 maja, godz. 10.00

Wystawa malarstwa Grzegorza 
Haiskiego
9 maja–5 czerwca, galeria „Antrakt”

II Gra Terenowa „Wehikuł 
Czasu” Szopienice-Burowiec
14 maja

70 lat Grupy Janowskiej
15 maja–20 czerwca, rynek, pl. Kwiatowy 

Wystawa wielkoformatowa.

Ciekawostki, które powinieneś 
wiedzieć o Czechach – prelekcja
17 maja, godz. 11.00

Prelekcja w ramach obchodów Dni Polsko- 
Czeskich.

Czeska bajka dla 
najmłodszych
18 maja, godz. 10.00

Plenerowe zajęcia i warsztaty.

Dyskoteka Dorosłego 
Człowieka, czyli impreza 
dla młodzieży po 40-ce
21 maja, godz. 19.00

Wstęp: 37 zł/os., w tym poczęstunek

Kantor – artysta polski i czeski
23 maja, godz. 11.00

Prelekcja dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Spektakl dla dzieci z okazji 
Dnia Dziecka 
30 maja, godz. 10.00

ul. oBr. WEstErPlAttE 10
tel. 32 256 99 77

Uroczystość złożenia kwiatów 
pod pomnikiem Powstańca 
Śląskiego w Szopienicach dla 
uczczenia 95. rocznicy wybuchu 
III powstania śląskiego
2 maja, godz. 10.00

Wydarzenie uświetni występ Górniczej Orkie-
stry Dętej przy KWK „Wieczorek” pod dyr. An-
drzeja Pisarzowskiego.

Niezwykły świat przyrody
5 maja, godz. 9.00, 10.30

Terenowe warsztaty przyrodnicze dla przed-
szkolaków. Warsztaty organizowane wspólnie 
z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Ślą-
ska. Prowadzenie: Agata Kloczkowska.

Szopienicki talent
13 maja

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne na stro-
nie www.mdk.katowice.pl w aktualnościach fi-
lii nr 1. Uczestnicy zgłaszają swój udział w ter-
minie do 5 maja w sekretariacie Filii nr 1 MDK 
„Szopienice-Giszowiec” przy ul. Obrońców 
Westerplatte 10 lub pod adresem e-mailowym: 
sekretariat.filia1@mdk.katowice.pl, lub mdk-
szopienice@o2.pl bądź faksem pod numerem: 
32 256 99 77.

Przesłuchania i gala finałowa konkursu:
13 maja, godz. 16.00.

Kolorowanki muzyczne
17 maja, godz. 11.15

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

Dance with me
21–22 maja, 28–29 maja

Bezpłatne warsztaty tańca współczesneg 
skierowane są do tancerzy średniozaawanso-
wanych i zaawansowanych, studentów, per-
formerów, miłośników tańca, poszukujących 
i chcących rozwijać swój warsztat taneczny 
pod kątem poznania ciała jako nieograniczo-
nego źródła inspiracji. Prowadzący: Katarzyna 
Zioło, Artur Bieńkowski, Piotr Mateusz Wach. 
Aby zachować komfort pracy, liczba miejsc 

jest ograniczona do 10 osób. Więcej: 
kontakt@fundacjawielkiczlowiek.pl 

Pl. PoD lIPAmI 1
tel. 32 206 46 42

Kurs pierwszej pomocy 
10, 12 maja, godz. 10.00

Przystanek Giszowiec
11 maja

godz. 10.00 „Historia za rogiem, czyli co 
można odkryć na własnym podwórku?”

godz. 17.00 „Z przyszłości w przeszłość. Jak 
młode pokolenie odkrywa piękno Giszowca”. 
Wykłady Pawła Grzywocza w ramach cyklu 
poświęconego kulturze, sztuce i historii Osie-
dla-Ogrodu z okazji obchodów 110-lecia Gi-
szowca.

Mała Akademia Jazzu
13 maja, godz. 10.00

Bilet: 5 zł

Noc Muzeów na Giszowcu
14 maja, godz. 19.00

Gawlik w oknie oraz interaktywne zwiedzanie 
muzeum z niespodziankami. 

Szkółka Gwary Śląskiej
16, 17, 23, 30 maja, godz. 9.00, 10.00, 
11.00

Bilet: 5 zł

Koncerty umuzykalniające
17 maja, godz. 9.00, 10.00, 11.00

28 maja, godz. 15.00, parking przy MDK 
lub w razie niepogody sala widowiskowa 

Pokaz sekcji działających w dziale „Bogucice” 
połączony z warsztatami, animacjami, konkur-
sami, minigrą terenową i zwiedzaniem zaka-
marków MDK-u. Imprezę zakończy spotkanie 
z kapitanem Sparrowem, czyli event pn. Piraci 
z Karaibów na Wyspie Skarbów (pokazy walk 
na kordelasy i piracką broń palną, chrzest mor-
ski, zabawy i konkursy pirackie).

DZIAł „ZAWoDZIE”
ul. Marcinkowskiego 13a

Od Mozarta do Morricone
9 maja, godz. 17.30–18.45, sala 
widowiskowa

Kolejny z cyklu koncertów kameralnych „Salon 
Muzyczny Tadeusza Trzaskalika zaprasza”. Za-
praszamy fanów muzyki klasycznej i filmowej 
na wspaniałą ucztę muzyczną. 

Wernisaż wystawy prac 
uczniów sekcji plastycznej 
Aldony Adamskiej-Dziuby
9 maja, godz. 18.45, galeria „Na Piętrze”
Wystawa potrwa do 25 maja 

Biblioteka inspiruje
10 maja, godz. 12.00, sala widowiskowa

Seniorów oraz osoby, które interesują się czy-
telnictwem w Polsce, zapraszamy na comie-
sięczne warsztaty współorganizowane z Miej-
ską Biblioteką Publiczną Filią nr 31 na Zawo-
dziu. Warsztaty odbędą się z okazji Tygodnia 
Bibliotek.

Koncerty umuzykalniające 
dla dzieci we współpracy 
z IPIUM „Silesia”
16 maja, godz. 8.50–9.35 (dla klas I–II), 
9.50–10.35 (dla klas III–IV), 10.50–11.35 
(dla klas V–VI), sala widowiskowa

Wstęp: 2 zł/os. 

Seniorzy w Akcji
17 maja, godz. 12.00, sala widowiskowa 

Kolejne warsztaty dla seniorów. Tym razem bę-
dziemy nabywać umiejętność czytania poezji.

Odkryj swoje talenty – 
warsztaty dla młodzież
17 maja, godz. 15.00–19.00, sala nr 14

Młodzież gimnazjalną zapraszamy na warszta-
ty, podczas których pomożemy w odkrywaniu 
swoich talentów. Zwrócimy uwagę, jak do-
strzegać swoje umiejętności i zdolności.

Obowiązują zapisy, decyduje kolejność 
zgłoszeń.

Origami dla dziecięcych 
rączek
19 maja, godz. 16.00–17.00, sala nr 1

Młodych pasjonatów japońskiej sztuki składa-
nia papieru zapraszamy na rozwojowe warsz-
taty origami dla dzieci.

Kram z pomysłami
19 maja, godz. 17.00–19.00, sala nr 1

Serdecznie zapraszamy młodzież i dorosłych 
na kolejne warsztaty, podczas których tworzy-
my ozdoby i przedmioty za pomocą różnych 
technik rękodzielniczych. 

Wstęp: 20 zł/os. 

Kreatywny Przedszkolak
20 maja, godz. 11.00–12.00, sala nr 1

Edukacyjne warsztaty artystyczne dla dzieci 
w wieku przedszkolnym. 

Wstęp: 4 zł/os.

Koncert Jubileuszowy 
Śląskiego Ludowego Zespołu 
Śpiewaczego „Zawodzianki”
20 maja, godz. 17.00, sala widowiskowa

Wspólnie z artystami będziemy świętować 
5 lat bogatych w sukcesy i osiągnięcia oraz 
wypełnionych niezliczoną liczbą koncertów. 

XXV Zawodziańska Noc Gier 
Planszowych
21/22 maja, godz. 19.00–6.00, sala nr 10

Wstęp: 5 zł/os.

Czas na sztukę
24 maja, godz. 10.30–12.00, sala nr 10

Multimedialny wykład o sztuce oraz warsztaty 
artystyczne dla młodzieży.

Wstęp: 3 zł/os.

Sąsiedzki Festiwal PRL-u
24 maja, godz. 18.00–20.00, sale MDK

Wydarzenie interdyscyplinarne organizowa-
ne w ramach obchodów Międzynarodowego 
Dnia Sąsiada. W programie m.in.: turnieje ro-
dzinnych gier planszowych wydanych w PRL
-u, wystawa dyplomów podpisanych przez 
obywateli – towarzyszy z lat 60., 70. i 80., 
połączona z happeningiem odnajdywania wła-
snego dyplomu, koncert zespołu sekcyjnego 
z utworami artystów lat 60., 70. i 80., herbata 
w szklankach! 

Cafe Zawodzie
31 maja, godz. 17.30–19.00, sala nr 10

Tym razem nasze zaproszenie przyjął Joachim 
Przebierała – taternik, alpinista, himalaista 
i nurek, żołnierz Czerwonych Beretów, zdo-
bywca Mount Everestu, zapalony wspinacz, 
który swoimi pasjami w żywej rozmowie po-
trafi zarazić każdego!
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MDK „Koszutka”

ul. Grażyńskiego 47, ul. Krzyżowa 1
tel. 32 258 99 77, 32 258 92 00, 

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

www.mdkkoszutka.pl

ul. GrAżyńsKIEGo 47

Koncert IPiUM „Silesia” 
z okazji święta 3 Maja
2 maja, godz. 17.00

Europejskie podróże
5, 12, 19, 23 maja

Warsztaty poszerzające horyzonty młodych 
odkrywców.

Wstęp: 4 zł. Zapisy

Miejska Dżungla
5 maja, godz. 11.00

Podsumowanie VIII edycji projektu dotyczące-
go problemów osób niepełnosprawnych orga-
nizowanego przez Wydział Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta Katowice.

Edukacja muzyczna dla 
przedszkolaków 
6 maja, godz. 10.00

Wstęp: 2 zł. Zapisy

Salon Artystyczny – spotkania 
z muzyką
6 maja, godz. 17.00

O muzyce Gustawa Mahlera mówić będzie 
prof. Leon Markiewicz. W programie: wysłu-
chanie utworów kompozytora. Prowadzenie: 
Barbara Surmanowa.

Klub Podróżnika: „Cypr – 
wstrząśnięty, nie zmieszany”
9 maja, godz. 17.00

Spotkanie z Andrzejem Pasławskim, krakow-
skim podróżnikiem i fotoreporterem. Prowa-
dzenie: Gabriela Łęcka.

Bajtle godajom 
13 maja, godz. 9.30 i 10.30

Warsztaty regionalne z gwary śląskiej dla dzieci.

Twórczy Zakątek: R – jak rafia
14 maja, godz. 10.30

Kreatywne warsztaty dla rodziców z dziećmi. 
Wstęp: 15 zł/rodzic z dzieckiem

I Dzień Kultury Tureckiej
14 maja, godz. 11.00–16.00

W programie: turecki teatr cieni, turecka sztuka 
malowania na wodzie ebru, warsztaty dla dzie-
ci, pokaz filmów tureckich. Honorowy patronat 
Ambasady Republiki Turcji w Polsce.

Kulturalna Koszutka
15 maja, godz. 18.00 

Spotkanie autorskie z Wojciechem Brzoską, 
poetą współzałożycielem i wokalistą zespołu 
Brzoska i Gawroński, autorem wielu ksią-
żek poetyckich, między innymi „Drugi koniec 
wszystkiego” z 2010 r. Prowadzenie: Anna 
Kałuża.

Miniplayback Show
18 maja, godz. 10.00

VIII Konkurs Recytatorski 
„W majowym nastroju”
19 maja, godz. 10.00

Wydarzenie organizowane z okazji Dnia Matki.

„Koszutkowe rytmy”© – 
Katowice Miasto Muzyki
21 maja, godz. 10.00–18.00

Inicjatywa lokalna mieszkańców Katowic, 
współorganizacja z Uniwersytetem Integracyj-
nym.

W programie: warsztaty, rozwinięcie pasji 
muzycznej – wspólne śpiewanie, rytmy zdro-
wia, rytmy radości i szczęścia, budzenie opty-
mizmu, mobilizowanie organizmu, odprężanie 
– okazja, aby zrelaksować się, pozbyć stresu 
i napięcia, „zestroić się z naszym własnym 
głosem”. 

Zadanie realizowane w ramach Inicjatywy 
Lokalnej współfinansowanej ze środków bu-
dżetu Miasta Katowice.
Szczegóły: www.universytet.com lub pod 

numerem telefonu 512 734 011.

Dni Polsko-Czeskie 2016
22 maja, godz. 17.00

Talenty z Ostrawy – koncert studentów i pe-
dagogów Konserwatorium Muzycznego im. 
Leoša Janáôka w Ostrawie. Wykonawcy: Irena 
Szurmanová – fortepian, Patricia Janeôková, 
Karolina Levková – sopran, Jan Nepodal – 
perkusja, Barbora Jirásková – sopran, Regina 
Bednaőiková – fortepian, Daniel Skála – cym-
bały, Marcela Halmová – bajan, akordeon, Jan 
Niederle – skrzypce
W programie: utwory kompozytorów czeskich 
(I. Szurmanová, V. Novák, J. Malát, K. Kovaőo-
vic, B. Smetana, J. Meisl, J. Dadák, M. Bacho-
rek, V. Trojan).

Święto Rodziny
24 maja, godz. 16.00

Europejskie Dni Sąsiada: 
Piknik Sąsiedzki
30 maja, godz. 17.00 

MDK „Ligota”

ul. franciszkańska 33 
tel. 32 252 32 34 

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

Spotkanie Koła Miłośników 
Śląskiej Pieśni
4 maja, godz. 18.00, Galeria pod Łukami 

Koło przeznaczone jest dla wszystkich osób, 
które lubią śląską kulturę.

Niedziela z muzyką
8 maja, godz. 18.00, sala kameralna 
im. prof. K. Szafranka

Koncert pt. „Bez ta ligocko wieś”. Wystąpią 
Koło Miłośników Śląskiej Pieśni oraz zespół 
„Mali Ligocianie”. Akompaniament: Zygmunt 
Pinkawa – akordeon. Przed koncertem odbę-
dzie się prelekcja Janiny Dygacz poświęcona 
twórczości jej męża – prof. Adolfa Dygacza.

Samopomocowa grupa 
wsparcia 
10 maja, godz. 18.00, Galeria pod Łukami

Spotkanie dla osób opiekujących się ludźmi 
starszymi, niepełnosprawnymi i przewlekle 
chorymi.

Podłącz się pod aktywność
11 maja, godz. 10.00–14.00, 
sala kameralna im. prof. K. Szafranka 

Cykl warsztatów dla seniorów, którzy chcą ak-
tywnie spędzić czas i włączyć się do wspólne-
go działania.

Śląskie śpiewanie
12 maja, godz. 10.00, MDK „Południe” 
w Katowicach, ul. Żeleńskiego 83

Udział Koła Miłośników Śląskiej Pieśni w Re-
gionalnym Konkursie Pieśni im. prof. Adolfa 
Dygacza. 

Warsztaty krawieckie 
12 maja, godz. 17.00, Galeria pod Łukami

Skierowane do wszystkich zainteresowanych 
odkrywaniem lub rozwijaniem swoich zdolno-
ści manualnych i artystycznych. 

Udział w warsztatach jest płatny. Zapisy, 
pytania:  tel. 693 297 213

Festyn Rodzinny „Integrujmy 
się”
14 maja, godz. 11.00–16.00, 
Gimnazjum nr 22, ul. Hetmańska 

W programie: występ mażoretek „Akcent”.

Muzyczna majówka
14 maja, godz. 17.00, sala kameralna

Popis uczniów z klasy pianina Dagmary Krę-
żel.

Spotkanie Koła Miłośników 
Śląskiej Pieśni
18 maja, godz. 18.00, Galeria pod Łukami

Czar podwodnego świata
19 maja, godz. 17.00, Galeria pod Łukami 

Otwarcie wystawy pokonkursowej połączone 
z rozdaniem laureatom nagród.

Filatelistyka – hobby bez 
granic
13 maja, godz. 16.00, Galeria pod Łukami

Święto Kwitnących Głogów
21 maja, godz. 12.30–22.15

W programie:
12.30–14.30: Parada ulicami Ligoty zespołu 

mażoretek i orkiestr dętych.
13.30: Pokaz mażoretek na skrzyżowaniu 

ulic Słupskiej i Koszalińskiej.
Amfiteatr w Parku Zadole

14.30–14.40: Rozpoczęcie.
14.40–15.30: Program artystyczny ligocko-

-panewnickich szkół.
15.30–16.30: Zespół Akordeonistów z MDK 

„Bogucice-Zawodzie”.
16.30–18.30: Program artystyczny zespo-

łów z MDK „Ligota”.
18.30–19.30: Występ Iwony Rutkowskiej 

z zespołem Katosie i mażoretkami „Akcent”.
19.30–20.30: Teatr Ruchu Kinesis  z Gimna-

zjum nr 23 w Ligocie.
20.30–21.50: Koncert gwiazdy wieczoru – 

Sebastian Riedel i zespół Cree.
22.00: Pokaz laserów.

Ponadto odbędą się różne atrakcje towarzyszą-
ce dla dzieci, młodzieży i dorosłych: zabawy 
cyrkowe, modelowanie balonów, bańki mydla-
ne, malowanie twarzy, jarmark rękodzieła, ga-
stronomia, konkursy i zabawy literackie przy-
gotowane przez MBP Filię nr 5 w Katowicach. 

Muzyczny zwierzyniec
25 maja, godz. 9.00, 10.00, 11.00, 
sala kameralna im. prof. K. Szafranka

Koncerty edukacyjne organizowane przez 

IPiUM „Silesia”. Prezentacja utworów inspiro-
wanych odgłosami natury.

Narodowe czytanie „Quo 
vadis” Henryka Sienkiewicza
30 maja, godz. 18.00, Galeria pod Łukami 

Lektorami będą przedstawiciele różnych śro-
dowisk z Ligoty i Panewnik. Impreza odbędzie 
się w ramach Europejskiego Dnia Sąsiada.

Skierowane do dzieci w wieku szkolnym 
i przedszkolnym organizowane wspólnie 
z IPiUM „Silesia”.

Baśnią po mapie 
18, 19, 20, 24 maja, godz. 10.00

Warsztaty literacko-plastyczne, podczas któ-
rych dzieci poznają bohaterów czeskich bajek 
oraz dowiedzą się nieco o języku i kulturze 
czeskiej. 

Piknik szkolny szkoły 
muzycznej Yamaha
21 maja

Warsztaty plastyczne 
25 maja, godz. 10.00 i 11.00

Warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym, 
tworzenie wyjątkowych prezentów z okazji 
Dnia Matki.

Dzień Sąsiada
31 maja, godz. 15.00

W programie m.in. zapomniane zabawy po-
dwórkowe dla dzieci i dorosłych, rodzinny 
turniej gry w boule, dzień otwarty pracowni 
plastycznej, kącik czytania bajek.

Więcej informacji na naszej stronie 
internetowej: www.mdk.katowice.pl.
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KostuChNA
ul. Żeleńskiego 83

Śląskie śpiewanie
12 maja, godz. 10.00 

Przesłuchania XXIII Przeglądu Pieśni Regional-
nej Śląskie Śpiewanie im. prof. Adolfa Dygacza. 
Przesłuchania finałowe odbędą się 8 czerwca 
w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
w Koszęcinie przy ul. Zamkowej 1.

Aleksandra Gaweł-Krajska. 
Malarstwo
Od 8 kwietnia
Wystawa potrwa do 31 maja

Autorka wystawy jest artystką intuicyjną. Wy-
stawiała swoje prace m.in. na festiwalu Art 
Naif oraz na wielu wystawach indywidualnych. 
Jej malarstwo jest przepełnione pozytywnymi 
barwami i emocjami. 

PIotroWICE
ul. Jankego 136

Koncert świąteczny
3 maja, godz. 17.15 

Koncert muzyki kameralnej z okazji święta 
Konstytucji 3 Maja w wykonaniu studentów 
i absolwentów katowickiej Akademii Muzycz-
nej. Koncert współorganizowany wraz z IPiUM 
„Silesia”. 

Czechy. Jak to ugryźć?
5 maja, godz. 18.00

Impreza w ramach Dni Polsko-Czeskich w Ka-
towicach. Będzie to prelekcja o czeskiej kuchni, 
na której nie zabraknie specjałów kulinarnych 
naszych południowych sąsiadów. 

Teplota 830° – Frýdlantský 
umélecký smalt
6 maja, godz. 10.30

W ramach obchodów Dni Czeskich w Kato-
wicach zapraszamy na prezentowaną po raz 
pierwszy w Katowicach wystawę malarstwa 
w technice emalii artystycznej. Zaprezentuje 
się 19 artystów czeskich i polskich. Otwarcie 
wystawy będzie połączone z wykładem i poka-
zem multimedialnym przybliżającym malarską 
technikę emalii autorstwa prof. Elżbiety Kuraj 
i dr. hab. Krzysztof Dadaka. 

Kultura w samo „Południe”
9 maja, godz. 17.30

Zapraszamy na spotkanie informacyjne do-
tyczące projektu Kultura w samo „Południe”.  
Celem projektu jest wsparcie finansowe i orga-
nizacyjne inicjatyw kulturalnych mieszkańców 
południowych dzielnic Katowic. Zapraszamy 
szczególnie tych, którzy ukończyli 50. rok ży-
cia, kolekcjonerów, lokalnych twórców oraz 
nowych mieszkańców południa Katowic.

Szakal w Polsce?
12 maja, godz. 17.30 

Na spotkaniu w ramach Klubu Przyrodnika 
przyjrzymy się tempu tych zmian, wymiera-
jącym i pojawiającym się nowym gatunkom 
zwierząt w Polsce. Spotkanie poprowadzi Łu-
kasz Fuglewicz.

Album z podróży. Gwatemala – 
kraina wielu bogów
13 maja, godz.18.00 

W drugiej części prelekcji o Gwatemali Iwo-
na Żelazowska przybliży nam prekolumbijską 
oraz współczesną historię i kulturę tego kraju. 
Opowie m.in. o religii, wierzeniach, rytuałach 
i szamanach.

Hejnał na Dzień Sąsiada
23 maja, godz. 17.00

Koncert chóru męskiego „Hejnał” z Piotrowic 
z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada. Panowie 
zaprezentują różnorodny repertuar – zarówno 
pieśni patriotyczne, jak i znane utwory muzyki 
chóralnej. 

murCKI
ul. Kołodzieja 42

Wystawa Grupy Janowskiej
6 maja, godz 17.00

Murckowski rajd rowerowy 
14 maja, godz. 9.30–12.00

Spotkanie i start na rynku, zakończenie w par-
ku. 

Trzy studnie. Wiosna 
w rezerwacie
21 maja, godz. 9.00

Kilkugodzinny spacer wśród murckowskich 
buczyn, z akcentami historycznymi. Po drodze 
odnajdziemy kiedyś znane i legendarne stud-
nie, do których spacerowało się przed wieloma 
laty. Start na rynku w Murckach o godz. 9.00. 

ZArZECZE
ul. Stellera 4

Karate w Zarzeczu
7 maja, godz. 10.00

Spotkanie otwarte dla wszystkich. Sensei Mi-
chał Bodziony ze szkoły Oyama-karate opowie 
o historii karate oraz pokaże podstawowe ćwi-
czenia. 

Wstęp wolny, prosimy o wcześniejsze 
zapisy

Boks dla każdego
14 maja, godz. 10.00

Impreza dla tych, którzy chcieliby poznać 
pierwszy krok bokserski. Zaprezentują się 
zawodnicy klubu Fight Boxing z Dąbrowy 
Górniczej pod opieką Wiesława Andrzejczaka 
– wieloletniego trenera boksu, sędziego i dzia-
łacza Śląskiego Związku Bokserskiego. Będzie 
można przymierzyć rękawice bokserskie, po-
ćwiczyć z workiem i gruszką. 

Wstęp wolny, prosimy o wcześniejsze 
zapisy 

Kwiatki dla sąsiadki
18 maja, godz. 17.00

W ramach Europejskiego Dnia Sąsiada zapra-
szamy na występ chóru „Fermata” z Piotrowic, 
warsztaty koronczarskie oraz spotkanie z Klu-
bem Miłośników Murcek. 

PoDlEsIE
ul. Sołtysia 25

Amadeusz dla sąsiadów
18 maja, godz. 17.00

Popis uzdolnionych, młodych instrumenta-
listów uczęszczających na zajęcia ogniska 
muzycznego „Amadeusz”. Impreza w ramach 
Europejskiego Dnia Sąsiada. 

Na patriotyczno nuta 
22 maja, godz.17.00

Spotkanie Miłośników Godki i Pieśni Śląskiej, 
którzy tym razem przy bonkawie i kołoczu 
będą śpiewać pieśni patriotyczne w śląskiej 
interpretacji.

W programie: warsztaty, występy taneczne 
i wokalno-muzyczne, wystawa fotograficzna, 
koncert plenerowy, animacje i zabawy dla 
dzieci (w tym malowanie twarzy, modelowa-
nie balonów) i wiele innych. Zaplanowany jest 
również konkurs na najlepszy wypiek. Będzie 
można również skorzystać z konserwacji ro-
werów przeprowadzanej przez Stowarzyszenie 
Rowerowe Katowice. 

Ze zdrowiem na ty!
31 maja, godz. 17.00 

Stopy bez bólu – prelekcję wygłosi Karina 
Szota, dyplomowany specjalista ds. podologii, 
specjalista profilaktyki i leczenia stopy cukrzy-
cowej, członek Polskiego Towarzystwa Podo-
logicznego.

fIlIA „DąB” 
ul. Krzyżowa 1

Księżniczka na ziarnku grochu
5 maja, godz. 9.00 i 11.00 

Spektakl w wykonaniu artystów z Fabryki Kultu-
ry. Nowatorska adaptacja bajki Jana Brzechwy 
pełna koloru, wzruszenia i dobrej zabawy!

Koszt: 10 zł

Dni Polsko-Czeskie 
5 maja, godz. 18.00, Galeria „Za szybą”
Wystawa potrwa do 3 czerwca.

Tomáš Rasl Photography.

W obiektywie: Niezwykły czar 
Pragi
11 maja, godz. 17.00 

Cykl spotkań z kulturą różnych regionów świa-
ta i Polski. Prowadzenie: Jolanta Mackiewicz.

Cztery Pory Roku
14 maja, godz. 17.00  

Dancing w stylu PRL – zabawa taneczna dla 
młodzieży po 40-ce. W programie: taniec, 
konkursy z nagrodami z epoki. Prowadzenie: 
Jakub Kurzela (Cube Art).

Koszt: 40 zł z konsumpcją

VI Festival de capoeira 
15 maja, godz. 17.00

Pokaz dzieci i młodzieży oraz wystawa fotogra-
fii z poprzednich festiwali.

Przegląd Amatorskiej Sztuki 
Osób Niepełnosprawnych  
P.A.Sz.O.N. 
16–18 maja, godz. 9.00

Przegląd stanowi doskonałą okazję do integra-
cji środowiska osób niepełnosprawnych i wy-
miany  doświadczeń pomiędzy terapeutami, 
opiekunami i trenerami organizacji  i instytucji 
z całego województwa śląskiego. Poza prezen-
tacjami konkursowymi odbywać się będą kon-
sultacje z jury dotyczące tego, jak pracować 
z osobami niepełnosprawnymi.

Kategorie: soliści, zespoły wokalne, wo-
kalno-instrumentalne, instrumentalne, zespoły 
taneczne, grupy teatralne, zgłoszenia.

Koncerty za Szybą
20 maja, godz. 17.30 

Cykl koncertów kameralnych. Wystąpi: Krzysz-
tof Bobecki – absolwent Państwowej Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. 
Karola Szymanowskiego w Katowicach. Fina-
lista programu The Voice of Poland w drużynie 
Andrzeja Piasecznego. 

Wieczory Muzyczne
21 maja, godz. 17.00 

Z okazji Dnia Matki zapraszamy na muzyczny 
bukiet w wykonaniu  studentów Akademii Mu-
zycznej w Katowicach. Wykonawcy z różnych 
stron świata – Mongolii, Chin i krajów europej-
skich. W programie: utwory klasyczne  na for-
tepian, skrzypce i gitarę oraz występ wokalny.  

Sąsiedzki Koncert Życzeń
28 maja, godz. 17.00

Z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada – Tercet  
Pasjonata i Goście: Irmina Barczewska-Garus 
– śpiew, Zbigniew Garus – śpiew, Danuta Raj-
chel – śpiew, Anita Sułkowska – akompania-
ment i goście. W programie: utwory z Kabare-
tu Starszych Panów. Przed koncertem będzie 
można wrzucić do sąsiedzkiej skrzynki po-
dziękowania dla swojego sąsiada, które będą 
odczytywane w trakcie koncertu. 

Sąsiedzkie rozgrywki 
gry w chińczyka
29 maja, godz. 11.00 

Z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada zaprasza-
my rodziny do udziału w grze planszowej zna-
nej od pokoleń. Dla  zwycięzców przewidziano 
drobne nagrody. 

Zgłoszenia: Filia „Dąb”, ul. Krzyżowa 1, 
tel. 608 549 089, filiadab@mdkkoszutka.pl
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Wraz z końcem kwietnia wystartował 
sztandarowy projekt społeczny GKS-u 
Katowice. Szósta edycja „Zagraj na 
Bukowej” już cieszy całe piłkarskie 
rodziny!

„Zagraj na Bukowej” to profesjonalne tre-
ningi piłkarskie z trenerami i przedstawiciela-
mi drużyny GKS Katowice dla młodych adep-
tów futbolu. Ich uwieńczeniem jest Wielki Fi-
nał organizowany na Stadionie Miejskim przy 
ul. Bukowej. Akcja organizowana wspólnie 
z Akademią Piłkarską „Młoda GieKSa”, Do-
mem Aniołów Stróżów, Stowarzyszeniem Ki-
biców GKS Katowice „SK1964” i Urzędem 
Miasta odbywa się już po raz szósty! Z każ-
dym rokiem cieszy się coraz większą popular-
nością w regionie.

Poprzednia edycja przyniosła radosne 
tłumy dzieciaków z całymi rodzinami, a co 
za tym idzie – kolejne rekordy. Łącznie na 
wszystkich treningach spotkało się 1963 dzie-
ci, a licząc również naszą maskotkę – GieKSi-
ka, osiągnęliśmy liczbę równą dacie powsta-
nia klubu – 1964. To znacznie lepszy wynik 
niż ten z czwartej edycji (1813). Tytułu zwy-
cięzcy „Zagraj na Bukowej” broni dzielnica 

| Gks| |Mistrzowie przyjadą do katowic|

Zagraj na Bukowej
Koszutka, która w ostatnim Wielkim Finale 
pokonała drużynę z Mysłowic-Skotnicy.

O tym, jaką projekt zyskał renomę w ostat-
nich latach, świadczą instytucje, które zdecy-
dowały się wesprzeć imprezę. Patronat nad 
„Zagraj na Bukowej” objęli Wojewoda Śląski, 
Prezydent Miasta Katowice oraz Polski Zwią-
zek Piłki Nożnej. Podziękowania kierujemy 
też w stronę sponsorów, którzy zaangażowa-
li się w akcję.

Szósta edycja „Zagraj na Bukowej” jest 
wyjątkowa i nie brakuje w niej innowacji. 
W związku ze zbliżającym się turniejem Euro 
2016 w ramach naszej akcji odbędzie się tur-
niej „MiniEuro”, w którym każda z dzielnic 
będzie reprezentowała inny kraj mający swo-
ją drużynę na Euro we Francji. Miło nam tak-
że przywitać w gronie lokalizacji nowe miejsce 
– Murcki. Łącznie będzie znów aż 20 obiek-
tów, na których dzieci będą mogły trenować 
pod okiem profesjonalistów. 

Szczegółowe informacje na temat termi-
nów treningów oraz lokalizacji boisk na stro-
nie internetowej: zagrajnabukowej.pl. Do zo-
baczenia na zajęciach! 

(paweł Swarlik, GkS)

Już po raz czwarty między 7 a 8 maja 
w Międzynarodowym Centrum Kongre-
sowym odbędzie się Szachowy Turniej 
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. 

Impreza organizowana jest przez Polski 
Związek Szachowy, Śląski Związek Szacho-
wy z aktywnym udziałem katowickich klu-
bów szachowych: „Hetman” Katowice, UKS 
Pałac Młodzieży Katowice i UKS 21 Podlesie. 
W organizację włączyły się również Katowi-
ce i Miszkolc; prezydenci tych miast – Marcin 
Krupa oraz Kriza Ákos – objęli patronat nad 
tą największą na Śląsku imprezą szachową. 

W turnieju zapowiedziało swój udział wie-
lu międzynarodowych mistrzów, a nawet arcy-
mistrzów, nie tylko z Polski i Węgier, ale także 
z innych europejskich krajów. Warto przypo-
mnieć, że w ubiegłorocznej edycji tych zawo-
dów uczestniczyło blisko 1000 osób. 

Turniej jest dostępny dla wszystkich sym-
patyków królewskiej gry, niezaleznie od wieku. 

Ze względów organizacyjnych najlepiej zapi-
sać się do udziału nie później niż do 1 maja. 
Szczegóły na: www.chesscup.pl. Zapraszamy! 

(ał)

Szachowy Turniej Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej

Klub sportowy mKK „Gloria” Katowice wspól-
nie ze szkołą Podstawową nr 5 w Katowi-
cach organizują turniej piłki ręcznej chłopców 
szkół podstawowych. Zapraszamy 12 maja 
w godz. 10.00–15.00 na przyszkolne boisko 
zlokalizowane przy ul. Gallusa 5. Wydarze-
nie organizowane jest z okazji 1050. roczni-
cy chrztu Polski i 50-lecia szkoły Podstawo-
wej nr 5.  

(red)

|Gloria| 

Turniej piłki ręcznej


