
Po raz kolejny Katowice staną się nie-
kwestionowanym centrum teatralnym. 
Spektakle, występy kabaretów oraz 

przedstawienia dla dzieci wypełnią program 
letnich weekendów w Katowicach. Przez dzie-
więć wakacyjnych sobót o godzinie 21.00 po-
kazywane będą spektakle dla dorosłych. Na 
scenie wystąpią m.in. Teatr Montowania z 
Warszawy, Teatr Polski z Bielska-Białej oraz 
Teatr Kto z Krakowa. Spektaklem otwierają-
cym LOT będzie „Przedstawienie Hamleta we 
wsi Głucha Dolna” w wykonaniu Teatru Ludo-
wego z Karkowa. Wyreżyserowany przez To-
masza Obarę dramat Ivo Brešana rozgrywa się 
w realiach czasów komunistycznych. Bohate-
rami są mieszkańcy Głuchej Dolnej, którzy zo-
stali nakłonieni przez aktywistów władzy lu-
dowej do zorganizowania wydarzenia kultu-
ralnego. Władza ludowa, przedstawiciele par-
tyjni, towarzysze, a wszystko to zebrane w jed-
nej maleńkiej miejscowości. Co z tego wynik-
nie? Okaże się już 4 lipca. 

W ramach Letniej Grządki Teatralnej przy-
gotowano spektakle dla najmłodszych, któ-
re można będzie oglądać w każdą niedzie-
le o godzinie 16.00. Dzieci będą mogły zoba-
czyć „Czerwonego Kapturka”, „Śpiącą Królew-
nę”, „Pchłę Szachrajkę” i wiele innych. Od po-
niedziałku do piątku natomiast organizowane 
będą warsztaty teatralne i plastyczne dla dzie-
ci i młodzieży prowadzone przez wybitnych 
specjalistów z dziedziny teatru, muzyki i pla-
styki, m.in. przez Adama Biernackiego – reży-
sera, kulturoznawcę oraz Barbarę Dutkiewicz 
– wykładowcę Akademii Muzycznej w Kato-
wicach Zajęcia te dadzą możliwość zapozna-
nia się ze sztuką aktorską, tworzeniem sceno-
grafii czy oprawy muzycznej przedstawienia. 

Warsztaty zakończą się prezentacją przygo-
towanych spektakli. Udział w Letniej Grząd-
ce Teatralnej oraz w warsztatach jest bezpłat-
ny. Zgłoszenia przyjmują: Edyta Biskup i Anna 
Baster w Dziale Promocji i Reklamy (parter 
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Nasze Katowice

Spodek to niezaprzeczalnie najbardziej cha-
rakterystyczny obiekt w katowickiej prze-
strzeni miejskiej. Jednoznacznie kojarzony 

ze stolicą górnośląskiej metropolii. To również 
jeden z pierwszych w świecie obiektów zwień-
czonych dachem w kształcie kopuły. Jej ważąca 
300 ton stalowa konstrukcja połączona jest z ze-
wnętrznym stalowym pierścieniem za pomocą 
120 lin nośnych.

Ze względu na długi czas eksploatacji i amor-
tyzacji Spodka oraz w związku ze zmianami za-
istniałymi w przepisach, konieczne jest wykona-
nie szeregu prac związanych z dostosowaniem 
obiektu do aktualnie obowiązujących regulacji 
prawnych. Dlatego też w bieżącym roku Mia-
sto ogłasza wiele postępowań przetargowych, 
m.in. na: zaprojektowanie oraz wykonanie sieci 
CCTV (telewizji wraz z sygnalizacją pożaru oraz 
dźwiękowym systemem ostrzegawczym), wyko-
nanie zabezpieczenia ognioochronnego kon-
strukcji stalowej i ciągów komunikacyjnych, wy-
mianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z do-
stosowaniem jej do przepisów PPOŻ, wykona-
nie modernizacji oświetlenia oraz systemu BMS 
(system zarządzania budynkiem). 

11. Letni Ogród Teatralny
Teatr Korez, Górnośląskie Centrum Kultury oraz Urząd Miasta Katowice zapraszają na 11. Letni Ogród Teatralny. Od 4 lipca do 30 sierpnia, w każdy week-
end, w podcieniach GCK odbywać się będą przedstawienia. Ideą imprezy jest prezentacja najciekawszych przedstawień teatralnych i kabaretowych wyko-
nywanych w całym kraju. Odbywa się ona w wyjątkowym dla kultury okresie, kiedy większość teatrów ma przerwę wakacyjną.

Modernizacja 340 tys. m3 Spodka
Spodek wciąż zamknięty dla publiczności? Żadnych koncertów i wystaw? Ludzie pytają. My odpowiadamy. Wyjaśniamy, co i dlaczego dzieje się w obiek-
cie. Cierpliwość katowiczan zostanie nagrodzona wyremontowaną, a tym samym zdecydowanie nowocześniejszą, halą i jeszcze bardziej gotową do przy-
jęcia kolejnych megagwiazd.

Dzięki tworzonemu systemowi teleinforma-
tycznemu zaistnieje możliwość podłączenia prze-
wodowego 930 punktów dostępu do sieci telein-
formatycznej w hali głównej Spodka, 320 punk-
tów – na płycie lodowiska i 46 punktów – w bu-
dynkach przyległych do Spodka. Będzie też moż-
liwość podłączenia łączem radiowym WiFi 
w hali głównej obiektu, w jego obejściu, na lo-
dowisku i w sali gimnastycznej oraz w pomiesz-
czeniach VIP; w sumie 31 punktów dostępowych 
WiFi. W  ramach realizowanego zadania powsta-
nie również instalacja umożliwiająca podłączenie 
24 telebimów, które będą rozlokowane w obejściu 

hali głównej Spodka, na lodowisku i w sali gim-
nastycznej oraz w pomieszczeniach VIP.

W chwili obecnej przeprowadzono już mo-
dernizację układów wentylacyjnych, wzmocnio-
no konstrukcję stalową hali głównej oraz zmo-
dernizowano stację elektroenergetyczną. Sta-
le realizowany jest również proces inwestycyjny 
związany z przeprowadzeniem robót budowla-
nych dla potrzeb organizacji we wrześniu tego 
roku Mistrzostw Europy w Koszykówce Męż-
czyzn i Mistrzostw Europy w Siatkówce Kobiet. 

W latach 2010 – 2011 planuje się wykona-
nie robót budowlanych polegających na remon-
cie dachów, wymianie elewacji i elementów ze-
wnętrznych, a także modernizacji instalacji we-
wnętrznych centralnego ogrzewania, wodno–
kanalizacyjnej i elektrycznej oraz wszelkich ro-
bót wykończeniowych. 

Według założonych planów, pierwszy etap 
modernizacji Spodka, który pochłonie 81 mln 
zł, zakończy się w sierpniu tego roku. Może-
my się więc spodziewać, że kibice obserwują-
cy wrześniowe zmagania koszykarzy i siatka-
rek będą jednymi z pierwszych świadków me-
tamorfozy obiektu.l	 	 (ib/jb)

Spędź wakacje w mieście

Wszystkim dzieciom, którym nie uda się wyje-
chać nad morze czy jeziora, powędrować ta-
trzańskimi szlakami czy odwiedzić krewnych w 
innym malowniczym zakątku Polski, proponuje-
my skorzystać z oferty przygotowanej przez kato-
wickie placówki kulturalno-sportowe, szkoły oraz 
organizacje społeczne. 

Może udział w zajęciach fotograficznych, 
w warsztatach teatralnych czy też w rozgrywkach 
koszykówki pozwoli odkryć nowe hobby?

Więcej – wewnątrz wydania 

Kultura

Środa dla malucha
Podczas warsztatów w CSF najmłodsi będą mieli 
szansę poznać, czym jest sztuka filmowa.

Więcej na stronie 9

Światowid w mundurze
W ramach obchodów 90 lat polskiej policji kato-
wickie kino na dwa dni zmieni swój wizerunek. 
Jak przystało na „Światowid” atrakcji nie zabraknie.

Więcej na stronie 9

Afrykamera po raz czwarty
Wszystkich spragnio-
nych widoku plenerów 
Czarnego Lądu, nie tylko 
podróżników, w dniach 
od 10 do 12 lipca Kinote-
atr „Rialto” zaprasza do 
udziału w IV Festiwalu Fil-
mów Afrykańskich. 

Więcej na stronie 10

Sport

Trening z Marcinem Gortartem

Zapraszamy wszystkich mieszkańców 16 lipca przed 
Spodek na trening koszykówki z gwiazdą NBA Marci-
nem Gortartem. Zaczynamy o godzinie 10.00.

Lato Otwartych Boisk
W ramach „Lata otwartych boisk” od 1 lipca do 31 
sierpnia WOKiS „Stadion Śląski” organizuje sporto-
we wakacje. Od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 10.00 – 14.00 wszystkie dzieci i młodzież do 
lat 16 zaprasza się do udziału w grach i zabawach 
sportowych. 

Zgłoszenia: tel. 032 603 26 03 lub 032 603 26 
80, faks 032 603 26 83, mail: marketing@stadion-
slaski.pl 

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem ob-
jęli: Marszałek Województwa Śląskiego, Prezyden-
ci Chorzowa, Katowic, Siemianowic Śląskich oraz 
Śląski Kurator Oświaty. 

Górnośląskiego Cen-
trum Kultury) – pod 
numerem 032 609 03 
22 lub mailowo: 
informacja@gck.net.pl 

Kolejną atrakcją Let-
niego Ogrodu Teatral-
nego będą wieczo-
ry kabaretowe. Wystą-
pią m.in. Kabaret Jur-
ki, Kabaret Hrabi, Ka-
baret DNO oraz Ba-
beczki z  Rodzynkiem. 
Wieczory te mają już 
swoją wierną publicz-
ność, która każdego 
roku tłumnie przyby-
wa w niedzielne wie-
czory, oczekując zna-
komitej zabawy. Pomy-
słowość i poczucie hu-
moru twórców zado-
wolą nawet najbardziej 
wybrednych widzów. 

Takie spektakle pod 
chmurką to świetny 
sposób na spędzenie 
czasu w mieście wraz 
z  rodziną i przyjaciół-
mi. Proponowany pro-
gram imprezy jest tak 
bogaty, że z pewnością 
każdy znajdzie coś od-

powiedniego dla siebie. Mieszkańcy Katowic 
po raz 11 nie zaznają kulturalnej nudy.l	(jb)

Więcej na stronie 7 oraz na stronie www.
letniogrodteatralny.pl
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W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym 
zmiany dotyczą zasadniczo trzech 
istotnych, załatwianych w Urzędzie 

Stanu Cywilnego, spraw:
Po pierwsze, w przypadku urodzenia się 

dziecka poza małżeństwem, zamiast dotych-
czasowego „uznania dziecka”, ustalenie ojco-
stwa następuje w wyniku „uznania ojcostwa” 
dziecka. W praktyce oznacza to złożenie przez 
rodziców dziecka odpowiednich oświadczeń. 
Równocześnie jednak prawo określa trzy po-
wody, z których uznanie ojcostwa jest niedo-
puszczalne. Są nimi: pełnoletność dziecka, 
wszczęcie postępowania o sądowe ustalenie 
ojcostwa dziecka i odmowa przyjęcia oświad-
czeń o uznaniu ojcostwa przez innego kierow-
nika urzędu stanu cywilnego. Ważne jest też 
i to, że w przypadku odmowy, kierownik po-
wiadamia pisemnie – w terminie 7 dni – ojca 
i matkę dziecka o przyczynach odmowy, infor-
mując o możliwości uznania ojcostwa przed są-
dem opiekuńczym.

Po drugie, przepisy wprowadzają nowe zasa-
dy dotyczące ustalania przez rodziców nazwi-
ska, jakie będą nosiły ich dzieci – dzieci tych 
samych rodziców noszą to samo nazwisko. Wy-
bór nazwiska należy do rodziców. Oznacza to, 
iż w przypadku:
dzieci pochodzących z małżeństwa: noszą one 
nazwisko, będące nazwiskiem obojga rodziców. 

Jeżeli natomiast rodzice noszą różne nazwiska, 
to dzieci noszą nazwisko wskazane przez rodzi-
ców, przy czym może to być nazwisko jednego 
z  nich (ojca lub matki) lub nazwisko utworzo-
ne z połączenia nazwiska matki z nazwiskiem 
ojca.

Oświadczenia w sprawie nazwisk dzieci skła-
dane są jednocześnie z oświadczeniami o nazwi-
skach, jakie nosić będą małżonkowie. W przy-
padku braku zgodnych oświadczeń małżonków 
o nazwisku dziecka, nosi ono nazwisko składa-
jące się z nazwiska matki i dołączonego do nie-
go nazwiska ojca. Nazwisko powstałe z połą-
czenia nazwisk rodziców nie może składać się 
więcej niż z dwóch członów. Nowością w prze-
pisach jest także to, że w momencie rejestracji 
pierwszego dziecka, rodzice mogą zmienić na-
zwisko, jakie będą nosiły ich dzieci, bądź uzu-
pełnić oświadczenie w tej sprawie, o ile nie zło-
żyli go wcześniej.
dzieci ze związków pozamałżeńskich: 
• jeżeli ojcostwo zostało ustalone w wyniku 

„uznania ojcostwa”, dzieci noszą nazwisko 
wskazane w zgodnych oświadczeniach ro-
dziców, składanych jednocześnie z oświad-
czeniami koniecznymi do uznania ojcostwa. 
Dzieci mogą nosić albo nazwisko jednego 
z  rodziców albo nazwisko złożone z połącze-
nia nazwiska matki z nazwiskiem ojca. W ra-
zie braku zgodnych oświadczeń, dziecko nosi 

nazwisko składające się z nazwiska matki i do-
łączonego do niego nazwiska ojca. Należy pa-
miętać, że i w takich przypadkach obowiązują 
zasady, że dzieci tych samych rodziców noszą 
to samo nazwisko oraz, że nazwisko powsta-
łe z połączenia nazwisk rodziców nie może się 
składać z więcej niż z dwóch członów;

• w razie sądowego ustalenia ojcostwa, sąd na-
daje nazwisko dziecku w wyroku ustalającym 
ojcostwo;

• jeżeli ojcostwo nie zostało ustalone, dziecko 
nosi nazwisko matki.
Nowością w przepisach jest również zastąpie-

nie dotychczasowych zapisów odnoszących się 
do tzw. „nadania dziecku nazwiska męża mat-
ki” nowymi zapisami, a mianowicie: w przypad-
ku, kiedy matka małoletniego dziecka zawar-
ła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest oj-
cem tego dziecka, ale także, jeżeli ojciec mało-
letniego dziecka zawarł małżeństwo z kobietą, 
która nie jest matką tego dziecka, mogą oni zło-
żyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego 
oświadczenie, że dziecko to będzie nosiło nazwi-
sko, jakie zgodnie z prawem nosi, albo nosiło-
by ich wspólne dziecko. Istnieją jednak warunki 
dopuszczalności przyjęcia takiego oświadczenia 
i wymagają one każdorazowo przeanalizowania 
przez kierownika urzędu.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza 
jeszcze sporo innych zmian, nie dotyczą one 

jednak bezpośrednio czynności, jakie można 
przeprowadzić w urzędzie stanu cywilnego.

Sprawy administracyjnej zmiany imienia i na-
zwiska, od 13 czerwca 2009 r. regulowane są 
nową ustawą. Nowe, istotne rozwiązania tego 
przepisu wprowadzają możliwość zmian imie-
nia i nazwiska, poza obywatelami polskimi, cu-
dzoziemców tzw. bezpaństwowców, posiadają-
cych w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce stałe-
go pobytu, a także cudzoziemców posiadających 
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, 
w takim jednak przypadku tylko jeżeli zmiana 
wiąże się z zagrożeniem prawa do życia, zdro-
wia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego. 
Generalnie ustawa określa, że zmiany imienia 
bądź nazwiska można dokonać wyłącznie z waż-
nych powodów. Wniosek w tej sprawie można 
składać osobiście, w urzędzie stanu cywilnego 
miejsca pobytu stałego, albo ostatniego miejsca 
pobytu stałego wnioskodawcy. Decyzję w tych 
sprawach podejmuje kierownik, bądź zastępca 
kierownika tego urzędu. Osoby zamieszkałe za 
granicą wniosek mogą złożyć za pośrednictwem 
konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa wy-
klucza składanie wniosku przez pełnomocnika, 
wyjątkiem może być złożenie wniosku w formie 
pisemnej z podpisem notarialnie poświadczo-
nym. Ustawa określa także jednoznacznie do-
kumenty, jakie wnioskodawca jest zobowiąza-
ny dołączyć do wniosku.l		       (wg)

Nasze Katowice
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Korfanty w anegdocie

Jak zmienić swoje imię?

Niespełna dwa miesiące temu na-
kładem Muzeum Historii Kato-
wic ukazała się bogato ilustro-

wana pozycja (II wydanie uzupełnione) 
zatytułowana „Korfanty w anegdocie” 
autorstwa Jadwigi Lipońskiej-Sajdak.

Chwytliwy tytuł zachęca do sięgnię-
cia po lekturę. Spodziewamy się po niej 
czegoś niecodziennego, odmiennego od 
wielokrotnie przedrukowywanej biogra-
fii orędownika sprawy polskiej. Zawar-
tość kolejnych stron nie rozczarowuje. 

Staje przed nami Korfanty-człowiek, 
nie przywódca śląskich powstań czy 
niedostępny heros. Poznajemy bohatera, 
który przejawia cechy ludzkie - „jak każ-
dy z nas jadł, kochał, złościł się”. Dzię-
ki cytowanym wypowiedziom członków 
rodziny czy znajomych dowiadujemy się 
o jego przyzwyczajeniach, zainteresowa-
niach: „(...) stał się (…) smakoszem wy-
kwintnych dań, win i koniaków francu-
skich. Nauczył się grać w karty, a  w Ber-
linie zasłynął jako gracz bilardowy nie 
do pobicia.” Przedstawia nam się też 
jako tradycjonalista: „Na Święta Bożego 
Narodzenia, które zawsze spędzał z ro-
dziną, w domu Korfantych przygotowy-
wano zestaw śląskich dań (...)”. 

Nieczęste – potraktowane nieco lżej niż 
zwykle – ujęcie ważnych punktów w Kor-
fantowym życiorysie sprawia, że książkę czy-
ta się z prawdziwym zainteresowaniem. Nie-
wątpliwym atutem całości i doskonałym 

uzupełnieniem tekstu są – pochodzące ze 
zbiorów prywatnych, archiwum Muzeum Hi-
storii Katowic i Muzeum Archidiecezjalnego 
w Katowicach – fotografie zajmujące ponad 
połowę stron. 

Dobra propozycja, nie tylko dla wielbicieli 
historii.l	 	

Wielu poloni-
stów i pracow-
ników biblio-

tek skarży się na zmniej-
szające się z roku na rok 
zainteresowanie książką. 
Aby zapobiec pogłębianiu 
się  tego zjawiska, kato-
wicki oddział Stowarzysze-
nia Pisarzy Polskich, Insty-
tut Współczesnego Miasta, 
ASP oraz Teatr Rozrywki 
połączyły swoje siły w Ak-
cji Literackiej. 

W ramach tego projektu 
każdego miesiąca, począw-
szy od kwietnia, w ośrod-
kach kultury i szeroko po-
jętej „przestrzeni miejskiej” 
promowana jest twórczość 
jednego pisarza. W ostatni 
piątek miesiąca o godzinie 
19.30 na Małej Scenie Te-
atru Rozrywki w Chorzo-
wie ma on swój Wieczór 
Autorski. 

W lipcu Katowice należą do Pawła Majer-
skiego, ur. w 1968 roku historyka literatury, 
krytyka literackiego; pracownika Zakładu Li-
teratury Współczesnej Instytutu Nauk o Lite-
raturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach. Majerski zadebiutował w 1992 roku 
tekstem krytycznoliterackim w „Postscriptum” 
(nr 3), natomiast w 1993 roku na łamach „FA-

artu” (nr 1) miał swój debiut poetycki. Jest au-
torem czterech książek historycznoliterackich: 
Jerzy Jankowski (1994), Układy sprawdzeń. 
W kręgu Nowej Fali (1997), Anarchia i for-
muły. Problemy twórczości poetyckiej Anato-
la Sterna (2001), Odmiany awangardy (2001). 
Pisze również do „Nowych Książek”, „FA-artu”, 
„Opcji”, „Kwartalnika Artystycznego”, „Śląska” 
i „Autografii”. l
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Lipiec dla Majerskiego

13 czerwca weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zaczęła również obowiązywać nowa ustawa o zmianie imienia i nazwiska. Jakie są skutki zmian tych przepisów? 
Przeczytajcie. Warto o tym wiedzieć.
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REKLAMA

Koncerty Promenadowe „Od Bacha do 
Beatlesów” w katowickim Parku Ko-
ściuszki – w ciągu szesnastu lat swoje-

go istnienia – stały się ważną częścią kalenda-
rza kulturalnego Katowic, dając niepowtarzal-
ną możliwość słuchania muzyki w wykona-
niu znakomitych artystów w pięknej, natural-
nej scenerii parkowej. Przedpołudniowe nie-
dzielne koncerty cieszą się z roku na rok co-
raz większą popularnością wśród melomanów, 
którzy potocznie nazywają miejsce i czas kon-
certów „letnim salonem muzycznym”. Koncer-
ty organizowane są nieodpłatnie dla mieszkań-
ców i gości naszego miasta.

5 lipca
Muzyczna podróż z 4Cellos - „4Cellos” – kwar-
tet wiolonczelowy w składzie: Marek Szopa, 
Anna Katyńska, Grzegorz Kamieński, Łukasz Tu-
dzierz; 
w programie: J. S. Bach, M. Corrette, W.A. Mozart, 
J. Klengel, G. Gershwin, S. Joplin; godz. 11.00 

12 lipca
Blaszana promenada – wykonawcy: „Cracow 
Brass Quintet” – kwintet blaszany w składzie: Mi-
chał Warzecha – trąbka, Bartosz Gaudyn – trąb-
ka, Paweł Dziewoński – róg, Paweł Cieślak – pu-
zon, Jakub Urbańczyk – tuba; 
w programie: J. S. Bach, T. Albinoni, W. A. Mo-
zart, J. Pachelbel, D. Ellington, G .Gershwin; 
godz. 11.00

19 lipca
Ulubione miniatury – wykonawcy: „Altra Volta” 
– kwartet smyczkowy w składzie: Leszek 
Sojka – I skrzypce, Jacek Dzwonowski – II skrzyp-
ce, Aleksandra Marko-Lech – altówka, 

Michał Lech – wiolonczela; 
w programie: J.S. Bach, W.A. Mozart, J. Strauss, 
A. Piazzolla, R. Rogers; godz. 11.00

26 lipca
W noc tysiąca gwiazd – wykonawcy: Magdale-
na Spytek, Mieczysław Błaszczyk, zespół 
instrumentalny pod kierunkiem Grażyny Griner; 
w programie: przeboje operetkowe, musicalo-
we; godz. 11.00

W przypadku niepogody koncerty odbywać 
się będą o godz. 12.00 w sali parafialnej kościo-
ła pw. Matki Kościoła przy ul. Gawronów 20 
w Katowicach. 

Estrada zaprasza

Wakacje z „Estradą Śląską” 
w każdy wtorek o godz. 11.00 w amfiteatrze 
w Parku im. T. Kościuszki (obok Restauracji 
„Zielone Oczko”)

7 lipca
Bajki Jacka Placka – przedstawienie w wyko-
naniu Teatru Wielkie Koło

14 lipca  
Atak clownów – spektakl interaktywny w wy-
konaniu Teatru „Na Walizkach” z Wrocławia

21 lipca
Czerwony Kapturek – spektakl w wykonaniu 
Teatru William – Es z Zamku Książ z Wałbrzy-
cha 

28 lipca
Gucio i Maja – przedstawienie interaktywne 
w wykonaniu aktorów scen śląskich 
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Rewitalizujemy Załęże

Załęskie inwestycje

Problem rewitalizacji dzielnicy Załęże po-
zostaje w ścisłym związku z historycz-
no-gospodarczymi uwarunkowaniami 

rozwoju tej, jednej z najstarszych dzielnic Mia-
sta.  Przemysłowy i robotniczy charakter zało-
żeń urbanistycznych - łączących w sobie kon-
glomerat zabudowy przemysłowej, związanej 
z rozwojem od końca XVIII wieku górnictwa 
i hutnictwa oraz towarzyszącej jej zabudowy 
mieszkaniowej, głównie w formie XIX- i XX-
wiecznej zabudowy (kamienic i  „familoków”) 
oraz wielkopłytowych budynków mieszkalnych 
- przyczynił się do powstania złożonego, obcią-
żonego specyficznymi dla tego typu systemów 
problemami społecznymi organizmu. 

Kluczowym problemem ostatniej dekady XX 
wieku stało się zjawisko bezrobocia, wynikają-
ce z procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw 
państwowych, w których zatrudnienie stano-
wiło główne źródło utrzymania okolicznych 
mieszkańców. Postępujące wykluczenie spo-
łeczne oraz narastanie zjawisk patologicznych 
w dzielnicy, uważanej obecnie za jedną z naj-
uboższych w Katowicach, skłaniają do podej-
mowania działań o charakterze interwencyj-
nym oraz modyfikacji dotychczas realizowa-
nych  programów. 

Władze Miasta podejmują od ponad 10 lat 
starania zmierzające do odbudowy i rewitali-
zacji struktur społecznych na terenie Załęża. 
W obszarze poprawy standardu zamieszkania 
Miasto zrealizowało szereg inwestycji - zarów-
no drogowych i infrastrukturalnych, jak rów-
nież poczyniło szereg inwestycji bezpośred-
nio związanych z poprawą standardu mieszkań 
(m.in. realizacja programu Załęże 2000). W celu 
uniknięcia marginalizacji dzielnicy na jej tere-
nie umiejscawiane są także instytucje publicz-
ne (np. przeniesiony ze Śródmieścia Powia-
towy Urząd Pracy, Miejski Zespół Orzekania 

o  Stopniu Niepełnosprawności) oraz inicjo-
wane są działania zmierzające do wzbogacenia 
oferty kulturalnej i edukacyjnej. Na przestrzeni 
ostatnich lat udało się zlokalizować w dzielni-
cy centrum rozrywkowe Cinema City oraz wy-
działy niepublicznej uczelni wyższej. 

Niezwykle ważną rolę odgrywają tu instytu-
cje zarówno publiczne, jak i pozarządowe dzia-
łające na rzecz rozwiązywania problemów spo-
łecznych. Poczynając od lat 90-tych Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej udziela wsparcia 
mieszkańcom bezpośrednio na terenie dziel-
nicy, uruchomiona została Świetlica Środowi-
skowa. Załęże stało się także siedzibą szeregu 
stowarzyszeń i organizacji, w tym między in-
nymi: „Dom Aniołów Stróżów”, Śląskie Stowa-
rzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych „Akcent”, Stowarzyszenie Inicja-
tyw Społecznych IN PLUS, „Wysoki Zamek” 
Wspólnoty Dobrego Pasterza,  Stowarzyszenie 
Regionalne Centrum Wolontariatu, Stowarzy-
szenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom 
Aniołów Stróżów”, Katowickie Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe „Jędruś”.

W 2008 roku na terenie Załęża umiejscowio-
ny został także, przyjęty uchwałą Rady Miasta, 
program „Klucz do kariery – program aktywi-
zacji społecznej i zawodowej młodzieży 15 – 
25 lat”, wykorzystujący środki pomocowe Unii 
Europejskiej w ramach projektu konkursowego 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Z inicjatywy Miasta podejmowane są także 
działania służące wzmocnieniu zasobów spo-
łecznych dzielnicy, w tym poprzez uruchomie-
nie Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu.  
Poczynając od 2007 istnieje możliwość reali-
zacji projektów systemowych współfinansowa-
nych ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Przy-
gotowany przez MOPS program „Damy Radę 

– program aktywizacji zawodowej i społecznej 
w Katowicach”  w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki (priorytet 7.1.1) pozwala 
na realizację wsparcia i przedsięwzięć zapobie-
gających marginalizacji i wykluczeniu społecz-
nemu. W odpowiedzi na istniejące potrzeby – 
dzielnica Załęże została uwzględniona jako je-
den z trzech kluczowych obszarów realizacji 
projektu. W praktyce oznacza to, iż obok re-
alizowanego dla mieszkańców całych Katowic 
wsparcia np. w formie szkoleń zawodowych, 
treningów umiejętności społecznych, porad-
nictwa specjalistycznego itp., od czerwca 2009 
roku uruchomione zostaną dodatkowe środki 
na realizację Programu Centrum Aktywności  
Lokalnej w Załężu. 

W ramach prac przygotowawczych w ostat-
nich dniach kwietnia tego roku w jednym z po-
mieszczeń budynku parafii św. Józefa w Ka-
towicach odbyło się spotkanie, którego celem 
było omówienie działań zmierzających do re-
witalizacji dzielnicy Załęże, ukierunkowa-
nej na polepszenie jakości życia społeczno-
ści. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawicie-
le władz Miasta, proboszcz parafii pw. św. Jó-
zefa oraz reprezentanci organizacji i instytucji 
– w tym między innymi: Wspólnota Dobrego 
Pasterza Katowice, Stowarzyszenie Regional-
ne Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie Po-
mocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów 
Stróżów”, Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwo-
ściowe „Jędruś”, Świetlica środowiskowa nr 3, 
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejta-
na, Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszka-
niowa w Katowicach. Spotkanie pozwoliło na 
określenie głównych kierunków współpracy 
w roku bieżącym oraz na zaplanowanie dzia-
łań na kolejne lata.

Zasadniczym celem, przyjętego uchwa-
łą Rady Miasta, programu jest podniesienie 

poziomu aktywności mieszkańców oraz in-
stytucji lokalnych w zakresie wspólnego, kom-
pleksowego i samodzielnego rozwiązywa-
nia najistotniejszych problemów społecznych, 
w szczególności podopiecznych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, osób zagrożo-
nych marginalizacją i wykluczeniem. Realiza-
cja przedsięwzięcia pozwoli nie tylko dokład-
nie zdiagnozować faktyczne potrzeby miesz-
kańców, zasoby środowiskowe, ale także wspie-
rać będzie członków społeczności lokalnej po-
przez uruchomienie bogatej oferty poradnic-
twa i doradztwa. 

Zakłada się, że podobnie jak miało to miej-
sce w dwóch pozostałych wybranych do reali-
zacji programu dzielnicach (Szopienice i Ni-
kiszowiec), zrealizowane zostaną takie działa-
nia, jak:
• uruchomienie grup wsparcia;
• szkolenia, poradnictwo i doradztwo;
• treningi kompetencji i umiejętności 

społecznych;
• zorganizowane zostaną imprezy kulturalne 

o charakterze lokalnym i ponadlokalnym;
• debaty społeczne z udziałem władz i part-

nerów społecznych.
Należy podkreślić, że zdobyte na terenie 

Szopienic i Nikiszowca doświadczenia w za-
kresie realizacji podobnych działań w 2008 
roku wskazują na wymierne skutki, jakie 
przynosi tego typu wsparcie, przyczyniając 
się nie tylko do poprawy wizerunku dzielnic 
w  oczach jej mieszkańców oraz osób przy-
jezdnych, ale poprzez zaangażowanie całej 
społeczności umożliwiają rozwiązanie szere-
gu istotnych problemów z wykorzystaniem 
nieujawnionych dotąd własnych możliwości. 
W szczególności efekty te są widoczne w ob-
szarze poczucia bezpieczeństwa oraz integra-
cji społecznej dzielnicy. l		 	 (pp)

Mówiąc: Załęże, najczęściej myślimy: 
dzielnica o nieciekawej sławie. Jednak-
że wielu jej mieszkańców lubi swoje 

miejsce zamieszkania, choć jednocześnie walczy 
o to, by żyło się tam lepiej, tzn. bezpieczniej i spo-
kojniej. Również władze samorządowe, szukając 
rozwiązań, które m.in. ograniczyłyby skutki po-
ważnego bezrobocia, wpisały Załęże do Lokalne-
go Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2007-
2013. Jego głównym celem jest zachowanie dzie-
dzictwa historyczno–kulturowego najstarszych 
dzielnic Katowic, a także rewitalizacja zdegrado-
wanych terenów miejskich. W ramach Programu 
realizowane są zarówno przedsięwzięcia miej-
skie, pokrywane ze środków własnych miasta, jak 
i przedsięwzięcia podejmowane przez inne insty-
tucje funkcjonujące w dzielnicy, a które zgłosiły je 
do Programu. 

Na wykonanie zadań inwestycyjnych i remon-
towych w Załężu w latach 2005-2008 wydatko-
wano łącznie 106.649.717,60 zł. W roku 2009 
natomiast zaplanowano wydatki w wysokości 
20.511.661 zł, co stanowi czwartą co do wysoko-
ści kwotę zaplanowaną dla poszczególnych dziel-
nic Katowic. Przedsięwzięcia zakończone bądź 
wskazane do realizacji w tym roku obejmują: 
• Przebudowę kanalizacji w rejonie ul. Gliwic-

kiej (i ulicach bocznych) – największa inwesty-
cja realizowana w ostatnich latach w dzielnicy. 
Towarzyszyła jej przebudowa torowiska tram-
wajowego realizowana przez spółkę Tramwa-
je Śląskie S.A. Na zadanie miasto wydatkowa-
ło ogółem: 23.938.073 zł (w tym kredyt z Euro-
pejskiego Banku Inwestycyjnego). 

• Modernizację budynku przy ul. Gliwickiej 150 
oraz boiska sportowego i placu zabaw przy SP 

nr 22 przy ul. Wolskiego 3. Na dofinansowanie 
realizacji tych inwestycji zostały również wyko-
rzystane środki kredytu EBI. 

• Opracowanie projektu i przebudowę Par-
ku przy ul. Gliwickiej – zadanie zostało zre-
alizowane w 2008 roku przez Zakład Ziele-
ni Miejskiej. Całkowity koszt przedsięwzię-
cia wyniósł: 338.518 zł. W ramach prac: 
utwierdzono powierzchnię gruntu, wyre-
montowano schody, murki oraz boisko do 
piłki nożnej. Ponadto, wykonano boiska do 
piłki plażowej, do kometki, pola ze stoła-
mi do gry w tenisa stołowego oraz do gry 

w szachy. Nie zapomniano też o placu za-
baw dla dzieci. 

• Budowę kompleksu sportowego w ramach pro-
gramu „Moje boisko – Orlik 2012” – zada-
nie planuje się zrealizować w bliskim sąsiedz-
twie kąpieliska „Bugla” Aktualnie trwa opra-
cowanie dokumentacji projektowej. Całkowity 
koszt zadania oszacowano na kwotę: 1.728.000 
zł. Źródła finansowania to: środki własne bu-
dżetu miasta, środki budżetu państwa i środki 
Zarządu Województwa Śląskiego. Przewiduje 
się budowę 2 boisk sportowych: boisko do pił-
ki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz 

boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycz-
nej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym 
oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. 

• Modernizację kąpieliska „Bugla” – pierw-
szy etap modernizacji został zaplanowany do 
wykonania w roku bieżącym. Obecnie trwa 
przebudowa dużego basenu (50 m) oraz sta-
cji uzdatniania wody basenowej. Basen mniej-
szy (25 m) ma być wykonany ze stali nierdzew-
nej. Drugi etap (2010 rok) obejmie moderniza-
cję basenu rekreacyjnego oraz uporządkowanie 
terenów przy basenach (dojścia, chodniki, bo-
iska do siatkówki plażowej). Etap trzeci (2011 
rok) przewiduje wykonanie prac wykończenio-
wych (ogrodzenia itp.). Całkowity koszt przed-
sięwzięcia oszacowano na ok. 10-11 mln zł.

• Program Centrum Aktywności Lokalnej w  Za-
łężu – w ramach rewitalizacji społecznej dzia-
łania prowadzi MOPS. Program uchwalony zo-
stał 23 marca br. przez Radę Miasta Katowice 
i jest w  trakcie uruchamiania. Program finan-
sowany będzie ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.
Zgłoszone i ujęte w Lokalnym Programie Rewi-

talizacji Miasta Katowice na lata 2007-2013 przed-
sięwzięcia innych instytucji wnioskujących (zada-
nia pozamiejskie) mają charakter jedynie propo-
zycji, a ich realizacja zależy od możliwości finan-
sowych i technicznych inwestora. Przykładem in-
stytucji, której przedsięwzięcie zostało wpisane 
do Programu, jest Parafia pw. św. Józefa w Załę-
żu. Parafia złożyła wniosek o dotację do Miejskie-
go Konserwatora Zabytków. Dotacja w  wysoko-
ści 150.000 zł została przyznana i w  bieżącym 
roku rozpocznie się częściowa odnowa elewacji 
zewnętrznej kościoła (etap I). l           (md)

Odnowiony budynek przy Gliwickiej 150

Centrum Aktywności Lokalnej, jako przykład programu rewitalizacji realizowanego w Załężu
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„Wielkie użytki ziemne miejscy 
niektóremi 

Z łaski swojej Pan Bóg dał tej to 
szląskiej ziemi 

Ma rudę taką, z której tak dobrze 
działają 

Żelaza, że mu równia w Europie nie 
mają (...)”

Walentego Roździeńskiego, auto-
ra cytowanego powyżej fragmen-
tu poematu „Officina Ferraria, 

abo huta i warstat z kuźniami szlachetnego 
dzieła żelaznego”, (który był także właścicie-
lem kuźni i hutnikiem) znamy dziś przede 
wszystkim jako patrona jednej z ważniej-
szych dróg w regionie śląskim. Alei biegną-
cej od katowickiego ronda im. gen. J. Ziętka 
w kierunku Sosnowca, tuż obok terenów po 
dawnej KWK „Katowice” i osiedla nazywa-
nego popularnie „Gwiazdami”. 

Prezentowane obok zdjęcia przedstawiają 
dwa całkowicie odmienne oblicza alei Roź-
dzieńskiego. Wprost trudno uwierzyć, że fo-
tografie obrazują tę samą okolicę. Możliwe 
to było za sprawą zaangażowania Józefa Li-
gęzy, który był świadkiem wielu zmian za-
chodzących w Katowicach nie tylko w la-
tach 60. i 70. ubiegłego wieku, ale również 
i przeobrażeń odnotowanych w ostatniej 
dekadzie. 

Dzięki zamieszczonym poniżej czarno-
białym zdjęciom, przekazanym przez autora 
Muzeum Śląskiemu, jawi nam się widok uli-
cy z  końca lat 60. Na jednym z nich widzi-
my rozpoczętą właśnie budowę pawilonów 
sklepowych przy istniejących już w tamtym 
okresie tzw. „niebieskich blokach” wraz z 
wieżą kopalni „Katowice”. Na drugim, nieco 
w tle  dostrzegamy dworek rodziny Winckle-
rów (opisany szerzej w kwietniowej odsłonie 

cyklu), wieże kościoła Mariackiego, końcowy 
etap budowy hotelu „Katowice” oraz budynek 
mieszkalny z  „Delikatesami” na parterze; na 
pierwszym natomiast planie tego zdjęcia oglą-
damy ruiny budynku mieszkalnego oraz frag-
menty zabudowań huty „Marta”, którą w szer-
szej perspektywie przedstawimy w jednym z 
kolejnych wydań „NK”.  

Dla odmiany, kolorowa fotografia – wyko-
nana z tego samego miejsca, co czarno-bia-
łe – ukazuje obraz świetnie wszystkim zna-
ny – oddany do użytku na początku grud-
nia 2006 roku tunel pod Rondem. Dzięki 
przebudowie tego węzła komunikacyjnego, 
nie tylko rozwiązano uciążliwości spowodo-
wane kiepską ówcześnie przepustowością, 

ale powstał też nowoczesny i funkcjonalny 
obiekt, doskonale współgrający z usytuowa-
nym nieopodal Spodkiem, mieszczący gale-
rie Akademii Sztuk Pięknych i kawiarnię.

Podczas dzisiejszej lekcji historii Katowic 
Józef Ligęza unaocznił nam, że metamorfo-
zę przestrzeni miejskiej można uznać za ni-
gdy niekończącą się opowieść.  l		(mm)

Miasto okiem Ligęzy (V)
Cykl przygotowany we współpracy z Muzeum Śląskim

W zeszłym roku artysta-fotografik Józef Ligęza, członek Śląskiego Okręgu ZPAF, obchodził jubileusz 50-lecia pracy twórczej. Z tej to okazji Muzeum Śląskie zorganizowało podczas miesięcy wakacyjnych wysta-
wę fotograficzną „Life, znaczy życie”, podczas której zaprezentowano 120 prac, wybranych spośród blisko dwustu tysięcy, przedstawiających dorobek twórczy Jubilata. Były to zdjęcia o dużym ładunku emocjonal-
nym i artystycznym, prezentowały również doskonały warsztat artysty. Redaktor Jarosław Starzyk, w zamieszczonej na łamach miesięcznika „Śląsk” (sierpień 2008 r.) recenzji z tej wystawy, nazwał Ligęzę „poetą 
obiektywu, który nie mieści się w szufladach mód, konwencji i grup, świadomie przekraczającym ustalone reguły.”

Przypomnijmy, że Józef Ligęza zdobył ponad 100 prestiżowych nagród, w tym 25 nagród głównych. Dziś raz jeszcze gratulujemy, życząc kolejnych poruszających serce wystaw i następnej setki medali 
i wyróżnień. 
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W przygotowanie akcji „Lato w mieście”, 
oprócz instytucji kultury i ośrodków 
sportowych, włączyły się również orga-

nizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe 
działające przy fundacjach i stowarzyszeniach 
społecznych, katowickie parafie oraz szkoły. 
Wśród propozycji znalazły się liczne wycieczki, 
zajęcia sportowe, warsztaty artystyczne, a także 
wiele innych interesujących pomysłów na spę-
dzenie wolnego czasu. 

Ramowy program oferowanych spotkań przed-
stawiamy poniżej. Szczegóły natomiast dostępne  
są bezpośrednio u organizatorów.

Od 22 czerwca do 31 sierpnia 
Świetlice Środowiskowe Nr 1-5 oraz 
Środowiskowy Klub Młodzieżowy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Katowicach (ul. Orkana 7a, 
ul. Powstańców 3, ul. Gliwicka 74a, ul. Świdnicka 
35a, ul. Czecha 2, ul. Krakowska 138) organizują: 
• pływanie, plażowanie, naukę pływania, gry 

i zabawy sportowe i rekreacyjne (basen w Pała-
cu Młodzieży, kąpieliska MOSiR-u – Bugla, Za-
dole oraz przy ul. Rolnej, Kąpielisko Fala, basen 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy 
Szkole Podstawowej nr 12 na os. Paderewskie-
go), godz. 10.00 – 14.00

• turnieje sportowe, konkursy, quizy, zajęcia pla-
styczne, muzyczne, informatyczne, interneto-
we, dziennikarskie, kulinarne organizowane 
w Świetlicach i Klubie (teren Świetlic Środowi-

skowych i Środowiskowego Klubu Młodzieżo-
wego), godz. 9.00 – 15.00

• dyskoteki (teren Świetlic Środowiskowych i Śro-
dowiskowego Klubu Młodzieżowego), godz. 
10.00 – 15.30

• grupowe zajęcia socjoterapeutyczne i zajęcia 
grupowe oparte na zasadach społeczności ko-
rekcyjnej; terapia zajęciowa – prowadzenie tre-
ningu zadaniowego (dyżury w kuchni, porząd-
kowanie pomieszczeń); zajęcia kółek zaintere-
sowań (teren Świetlic Środowiskowych i Środo-
wiskowego Klubu Młodzieżowego), godz. 9.00 
– 15.00

• spacery, wycieczki do ZOO, wycieczki rowero-
we, pływanie kajakiem, podchody i gry tere-
nowe, gry i zabawy rekreacyjne i sportowe 

(Park Kościuszki, Dolina Trzech Stawów, WPKiW 
w Chorzowie, Park „Muchowiec”, Park „Zado-
le”, Szkoła Podstawowa nr 31, Szlak potoku Bo-
lina), godz. 10.00 – 14.00

• olimpiady sportowe, mecze piłki nożnej świe-
tlicowe i międzyświetlicowe, turniej siatkówki 
plażowej (Teren przy Świetlicy Środowiskowej 
Nr 1 – 5, ośrodek sportowy „Słowian”, boisko 
przy Zakładzie Gazowniczym na Załężu, bo-
isko przy Gimnazjum nr 13, boisko przy SP nr 
42), godz. 10.00 – 13.00 

• Letni Turniej Piłki Nożnej (hala sportowa 
„Spodek”), godz. 10.00 – 14.00

• wakacyjny klub filmowy (teren świetlic środo-
wiskowych nr 1-5), godz. 11.00 – 13.00

• zajęcia plastyczne, artystyczne (BWA), godz. 
11.00 – 13.00

• turniej siatkówki plażowej (boisko szkolne 
Gimnazjum nr 13), godz. 10.00 – 14.00

• zajęcia teatralno-muzyczne (MDK Zawodzie), 
godz. 10.00 – 13.00

• zajęcia ruchowe, plac zabaw dla dzieci (sala 
zabaw „Figlarnia”), godz. 10.00 – 12.00

• turniej piłkarzyków, ping-ponga dla gimnazja-
listów (Środowiskowy Klub Młodzieżowy Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kra-
kowska 138), godz. 10.00 – 14.00

• spartakiada sportowa dla dzieci i seniorów 
(Świetlica Środowiskowa Nr 3 Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ul. 
Gliwicka 74a oraz Dzienny Dom Pomocy Spo-
łecznej nr 7), godz. 10.00 – 12.00

• zajęcia plastyczne (MBP nr 3), godz. 10.00 – 
14.00

Świetlice Środowiskowe prowadzone 
przez Ośrodek św. Jacka Caritas 
Archidiecezji Katowickiej 
(ul. Dębowa 23, ul. Brata Alberta 4, 
ul. Chopina 8c/1, ul. Solskiego 2):
• zajęcia sprawnościowe: spartakiada, podcho-

dy, gry zespołowe, zajęcia plastyczne, quizy, 
konkursy i łamigłówki, zabawy językowe, gry 
planszowe; filmoteka: oglądanie bajek i filmów 
video (teren świetlic), godz. 9.00 – 15.00

• basen, akademia filmowa (Pałac Młodzieży)
 wycieczki i wyjścia: spacery na Dolinę Trzech 

Stawów, ZOO, wyjście do kin, teatrów, zabawa 

w kręgielni, baseny miejskie; 
spacery do Parku Chorzow-
skiego, do Skansenu, wyciecz-
ka do straży pożarnej (teren 
świetlic)

• zajęcia sportowe (Szkoła Pod-
stawowa nr 48 w Murckach, 
Gimnazjum nr 5, Szkoła Pod-
stawowa nr 18, Gimnazjum nr 
3, Liceum Ogólnokształcące nr 
10)

• pływanie, plażowanie, nauka 
pływania, gry i zabawy sporto-
we i rekreacyjne – piłka plażo-
wa, tenis ziemny, tenis stoło-
wy, koszykówka (Kąpieliska 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji - Bugla, Rolna i Zadole oraz Basen 
w Pałacu Młodzieży), godz. 11.00 – 15.00 

Świetlica Środowiskowa zwana 
Klubem „Szansa dla każdego”, 
ul. 3 Maja 36:
• pływanie, plażowanie, nauka pływania, gry 

i zabawy sportowe i rekreacyjne– piłka plażo-
wa, tenis ziemny, tenis stołowy, koszykówka 
(Kąpieliska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji - Bugla, Rolna i Zadole oraz Basen w Pała-
cu Młodzieży), godz. 11.00 – 15.00

• zabawy i gry ruchowo–zręcznościowe, gry ze-
społowe, integracyjne, zawody sportowe oraz 
mecze piłki nożnej z udziałem zaproszonych 

dzieci ze środowiska lokalne-
go, biegi terenowe, wyjścia 
na spacery, wspólna zaba-
wa na placu zabaw (teren 
miasta: boisko szkolne, plac 
zabaw, Wojewódzki Park Kul-
tury i Wypoczynku w Cho-
rzowie, Park Kościuszki, Park 
„Zadole”), 
godz. 11.00 – 15.00
• turnieje i gry świetlicowe: 
turniej piłkarzyków, turniej 
szachowy, turniej gry w war-
caby; quizy i konkursy, zaję-
cia plastyczne, informatycz-
ne, muzyczne, dyskoteki (te-
ren Świetlicy), 
godz. 11.00 – 15.00 
• wyjścia na przedstawie-
nia do Parku Kościuszki w ra-
mach akcji „Wakacje teatral-
ne z Estradą Śląską”, wyjścia 
na filmy dziecięce i młodzie-
żowe do kina, udział w wer-
nisażach w galeriach sztuki, 
zapoznanie z ekspozycjami 
muzealnymi, 
godz. 11.00 – 15.00
•Chudów – zwiedzanie 
zamku, Park Linowy w Wo-
jewódzkim Parku Kultury 
i Wypoczynku w Chorzowie, 
stadnina koni na Muchow-

cu, Żywiec, Wrocław Wieliczka, Zabrze – Kopal-
nia „Guido”, Kalety-Zielona, Jezioro Chechło, 
godz. 11.00 – 15.00

Świetlica oraz Młodzieżowy Klub 
Fundacji dla Ludzi Potrzebujących 
Pomocy„Gniazdo”, ul. Morcinka 19a: 
• zajęcia plastyczne, kulinarne, sportowe, arty-

styczne, quizy, zajęcia komputerowe, piłkarzy-
ki, ping-pong, turnieje gier planszowych (teren 
placówek boiska szkolne, obiekty Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji), godz. 10.00 – 
16.00

• turnieje piłki nożnej, siatkówka, gry i zaba-
wy terenowe w Wojewódzkim Parku Kultury 
i Wypoczynku w Chorzowie, wyjścia na basen 

(kąpielisko„Bugla”, „Fala”, basen w Pałacu Mło-
dzieży), wyjście do ZOO, Rura Park, do kina, na 
kręgle, godz. 10.00 – 16.00

Świetlica oraz Środowiskowy klub 
Młodzieżowy przy Katolickiej Fundacji 
Dzieciom, ul. Kilińskiego 15
• zajęcia świetlicowe – tenis stołowy, piłkarzyki, 

gry planszowe; wyjścia i wycieczki: ZOO, ba-
sen w Pałacu Młodzieży oraz „Bugla”, zajęcia 
sportowe i zajęcia rekreacyjne, nauka jazdy 
konnej, godz. 9.00 – 15.00 

Świetlica Środowiskowa Rzymsko-
Katolickiej Parafii św. Anny, 
pl. Wyzwolenia 21:
• dyskoteka na powitanie wakacji; zajęcia świe-

tlicowe: konkursy gier stolikowych, talentów, 
muzyczne, olimpiada sportowa; poza placów-
ką: nauka pływania, udział w akcji „Lato 2009” 
organizowanej na terenie szkoły, spacery, za-
bawy na powietrzu, wycieczka do ZOO (SP nr 
53, Ośrodek „Bolina”, Wojewódzki Park Kultu-
ry i Wypoczynku w Chorzowie), godz. 8.00 – 
14.00

Świetlica dla dzieci przedszkolnych 
Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Józefa 
Robotnika, ul. Mikusińskiego 8:
• 1 lipca: powitanie wakacji – ognisko (teren 

Świetlicy Ośrodek „Święta puszcza”)
• konkurs plastyczny, zabawy i zajęcia sportowe, 

zabawa w teatr, piknik na zakończenie waka-
cji; wyjścia: sala zabaw Rura Park, kąpielisko 
„Fala”, Teatr „Ateneum”, Dolina Trzech Stawów, 
McDonald’s, zamek w Będzinie (teren Świetli-
cy Ośrodek  „Święta puszcza”), 8.30 – 14.30

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”,
ul. Andrzeja 12a:
• 23 czerwca – 9 lipca: obóz terapeutyczny dla 

dzieci ze Świetlicy w starszym wieku szkolnym 
(Pojezierze Drawsko-Pomorskie)

• 29 czerwca –12 lipca: obóz terapeutyczny dla 
dzieci ze Świetlicy w młodszym wieku szkol-
nym (Dobrogoszczyce)

• 13 lipca – 28 sierpnia: organizowanie wyjść 
kulturalno – sportowych oraz zajęć poza sie-
dzibą Stowarzyszenia, terapia indywidualna na 
tle grupy; terapia grupowa, pomoc socjalna – 
dożywianie, pomoc medyczna 

• zajęcia „uliczne”: klub filmowy, wyjścia kultu-
ralno-sportowe poza dzielnicę, zajęcia z piłki 
nożnej, zajęcia hip-hopowe (Załęże)

• 6-dniowe obozy wspinaczkowe (Siemoszyce - 
Jura Krakowsko-Częstochowska) 

Wspólnota Dobrego Pasterza - Klub 
młodzieżowy „Wysoki Zamek”, 
ul. Gliwicka 96:
• 20 – 26 lipca: udział w festiwalu (Godeń nad 

Bukiem), koszt: 40 zł

Wszyscy pomagają w Akcji Lato
Propozycja letniego wypoczynku dla dzieci przygotowana przez szkoły oraz w ramach umów podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Katowicach

więcej na stronie 7 
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Galeria Sztuki WSpółczeSnej BWa 

al. Wojciecha Korfantego 6,
tel/fax 032 259 90 40, 259 93 24
e-mail: galeria@bwa.katowice.pl  
www.bwa.katowice.pl

Galeria Sztuki Współczesnej
BWA w Katowicach

11. Letni Ogród Teatralny
Spektakle dla dorosłych 
– godzina 21.00, soboty

4 lipca
Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dol-
na, Ludowy, Kraków

11 lipca
Utwór sentymentalny na czterech aktorów, 
Teatr Montownia, Warszawa

18 lipca 
Atrament dla leworęcznych, Teatr KTO, Kraków

25 lipca 
Emigranci, Teatr Provisorium, Lublin

Wieczory kabaretowe 
– godz. 20.00, niedziele

5 lipca
Kabaret Moherowe berety/Kabaret Jurki 

19 lipca
Kabaret Babeczki z Rodzynkiem
Kabaret Nowaki 

Spektakle dla dzieci 
– godz. 16.00, niedziele

4 lipca
Niezwykły dom Pana A, czyli skradzione 
dźwięki, Teatr Ludowy, Kraków

12 lipca
Kubusiowe granie, Teatr Ryletyle, Poznań

19 lipca
Letnie Tuwimki, Teatr Pinokio, Łódź

26 lipca
Zapach słoni po deszczu, Teatr Figur, Kraków

Letnie warsztaty teatralne w ramach 
11. LOT-u

Warsztaty dla dzieci młodszych (7 - 12 lat)
od 20 lipca do 2 sierpnia, godz. 9.00-15.00

Warsztaty dla młodzieży licealnej (16-19 lat)
od 6 do 19 lipca, godz. 9.00 – 15.00

Podczas zajęć dzieci i młodzież będą pracować 
nad wszystkimi aspektami spektaklu teatralnego: 
•aktorsko-dramaturgicznym •scenograficzno-
kostiumowym •muzycznym •promocyjno-me-
dialnym

Prowadzący: Adam Biernacki – reżyser, kulturo-
znawca, Barbara Dutkiewicz – wykładowca AM 
w Katowicach, Izabela Palińska – dziennikar-
ka, aktywistka, Ewa Pietras – edukatorka, Lucyna 
Sypniewska – aktorka i reżyserka Teatru Lalek Ba-
nialuka, Ewa Tomaszewska – aktorka, reżyserka 
i wykładowca , Piotr Tomaszewski – aktor Teatru 
Lalek Banialuka

Zajęcia zakończą się prezentacją spektakli. Szcze-
góły na www.gck.org.pl

Warsztaty realizowane w ramach projektu Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Lato 
w Teatrze”.

Patronat medialny: www.czasdzieci.pl

GórnośląSkie centrum kultury

pl. Sejmu Śląskiego 2 
tel. 032 609 03 22
e-mail: informacja@gck.net.pl 
www.gck.org.pl 

W lipcu
1, 2 lipca
Przechadzki po rozpuszczonej czekoladzie: 
Tworzenie rzeźb, godz. 10.00 – 12.00, 12.00 – 
14.00

3, 6 lipca
Smak banału czyli kalejdoskop codzienności: 
Efekty wnikliwej obserwacji życia, kreacja własnej 
przestrzeni. Tworzenie rzeźb, godz. 10.00 - 12.00, 
12.00 – 14.00

7, 8 lipca
Szósty zmysł – wizualizacje: Tworzenie wizu-
alizacji abstrakcyjnego pojęcia; jak pokazać coś, 
co nie istnieje w sposób materialny? Wykonanie 
prac w technice kolażu, godz. 10.00 - 12.00, 12.00 
– 14.00

9, 10 lipca
Powidoki widzialności czyli odpryski rzeczywi-
stości: Abstrakcje; wykonanie prac w technice ko-
lażu bądź rysunek pastelami, godz. 10.00 - 12.00, 
12.00 – 14.00

28 – 31 lipca
Oblicza dobra – impresje: Tworzenie prac o nie-
jednoznacznym poziomie znaczenia, próba wy-
korzystania symboli i „odnośników” do odkrycia 
głębszego znaczenia, nauka unikania oczywistych 
rozwiązań. Rzeźba bądź rysunek, godz. godz. 
10.00 - 12.00, 12.00 – 14.00

W ramach edukacji artystycznej w Galerii Sztu-
ki Współczesnej BWA w Katowicach odbywają 
się warsztaty ekspresji twórczej przeznaczone 
dla dzieci i młodzieży, grup szkolnych z Kato-
wic i okolicznych miast oraz dla indywidualnych 
osób.Warsztaty prowadzone są w oparciu o pre-
zentowaną wystawę. Mają na celu rozwijanie 
i utrwalanie poczucia własnej wartości w świecie, 
w którym coraz częściej zapomina się o pięk-
nie i estetyce. Próbujemy przełamać obiegowe 
„tabu”, według którego sztuka współczesna jest 
niezrozumiała i trudna w interpretacji. Dzieci 
uczą się własnego sposobu odczytywania dzieła 
sztuki. Odrzucając głęboką analizę, pragniemy 
przede wszystkim, aby odbiorca kierował się wła-
snymi wrażeniami i odczuciami, a następnie po-
trafił je wyrazić werbalnie i plastycznie.

Szkoły podstawowe

od 22 czerwca do 3 lipca
• SP ul. Rozdzieńskiego 82: Zajęcia sportowe, 

świetlicowe, godz. 7.00 – 15.00
• Szkoła Podstawowa Nr 5: Zajęcia świetlicowe, 

komputerowe, godz. 9.00 – 13.00, 
• SP ul. Panewnicka 172: Półkolonie (boisko, 

świetlica, sala gimnastyczna, pracownia kom-
puterowa), godz. 7.00 - 16.00, 

 koszt: 100 zł/1 tydzień
• SP ul. Stawowa 6: Zajęcia świetlicowe, wyciecz-

ki, godz. 8.00 – 15.00, koszt: 40 zł/2 tygodnie
• SP ul. Nasypowa 16: Zajęcia sportowe, godz. 

9.00 - 14.00, koszt: 20 zł
• SP ul. Paderewskiego 46: Półkolonie, godz. 

8.00 – 16.00
• SP ul. ks. bpa. St. Adamskiego 24: Zajęcia świe-

tlicowe, sportowe, komputerowe, godz. 8.00 – 
13.00

• SP ul. Dekerta 1: Półkolonie, godz. 9.00 - 14.00
• SP ul. Agnieszki 2: Półkolonie, godz. 9.00 – 

14.00, koszt: 55 zł
• SP ul. Zarębskiego 2: Półkolonie, godz. 9.00 

-14.00, koszt: 20 zł
• SP ul. Zielonogórska 3: Półkolonie, godz. 8.00 

– 16.00, koszt: 200 zł
• SP ul. Ordona 3 d: Zajęcia sportowe, świetlico-

we, godz. 9.00 – 14.00
• Szkoła Podstawowa  Nr 67: Zajęcia świetlico-

we i sportowe, godz. 9.00 – 14.00, koszt: 3 zł 
(obiad)

• ZSS ul. Ścigały 17: Półkolonie, godz. 8.00 – 
14.00

• GIM ul. Sokolska 23: Zajęcia sportowe, godz. 
9.00 – 13.30, 

• GIM ul. Słowiańska 1: Zajęcia sportowe, godz. 
9.00 – 13.00

• GIM ul. Oswobodzenia 47: Zajęcia rekreacyj-
no-sportowe, godz. 9.00 - 14.00

• SP ul. Medyków 27: Zajęcia sportowe, kompu-
terowe, godz. 8.00 - 14.45

• ZSP ul. Sportowa 29: Zajęcia świetlicowe i spor-
towe, godz. 9.00 - 14.00

• ZSTiO ul. Mikołowska 131: Zajęcia sportowe, 
komputerowe, godz. 8.00 - 12.00

od 22 czerwca do 4 lipca
• SP ul. B. Krzywoustego 7: Półkolonie, godz. 

8.00 – 16.00, koszt: 190 zł

od 22 czerwca do 10 lipca
• SP ul. Jagiellońska 18: Zajęcia świetlicowe, 

sportowe, komputerowe, godz. 8.30 – 13.00
• SP ul. Iłłakowiczówny 13: Półkolonie, 
 godz. 7.00 – 15.00, koszt: 70 zł
• SP ul. Lompy 17: Półkolonie, godz. 8.00 – 14.00
• SP ul. Wiosny Ludów: Zajęcia świetlicowe, 

godz. 9.00 – 13.30
• GIM ul. Wojciecha 9: Zajęcia sportowe, godz. 

9.00 - 16.00

od 22 czerwca do 13 lipca
• SP ul. Wolskiego 3: Kolonie socjoterapeutycz-

ne, godz. 8.00 – 14.00, koszt: 630 zł

od 22 czerwca do 17 lipca
• SP ul. Łętowskiego 18: Zajęcia świetlicowe, 

godz. 8.30 – 15.30
• SP Pl. Wyzwolenia 18: Zajęcia sportowe, świe-

tlicowe, godz. 9.00 – 14.00
• SP ul. B. Chrobrego 5: Zajęcia sportowe, świe-

tlicowe, godz. 7.30 - 15.30

od 22 czerwca do 14 sierpnia
• SP ul. Przyjazna 7 a: Zajęcia sportowe, godz. 

9.00 – 14.00

od 22 czerwca do 21 sierpnia
• ZSO ul. Witosa 23: Zajęcia sportowe, świetlico-

we, godz. 9.00 - 15.00
• SP ul. Wantuły 11: Zajęcia sportowo-rekreacyj-

ne, godz. 9.00 -13.00

od 22 czerwca do 28 sierpnia
• SP ul. Grzegorzka 4: Zajęcia sportowe, świetli-

cowe, godz. 9.00 - 15.00

od 29 czerwca do 31 lipca
• SP ul. Wróblewskiego 42: Półkolonie, godz. 

9.00 – 15.00, koszt: 25 zł
• SP ul. Korczaka 11: Zajęcia sportowe, świetlico-

we, godz. 9.00 – 14.00

od 1 do 31 lipca 
• ZSI al. B. Krzywoustego 11: Zajęcia sportowe, 

godz. 9.00 - 15.00

MOS: Zajęcia sportowe, od 22 czerwca do 10 lip-
ca, godz. 9.00 – 15.00

• warsztaty gry na bębnach (w każdy piątek)
• wieczory filmowe (w każdą niedzielę)

Parafia Ewangelicko-Augsburska:
• kółka zainteresowań (kulinarne, plastyczne, 

sportowe, taneczne), konkursy i turnieje spor-
towe, wyjścia na basen, wycieczki (Środowi-
skowa Świetlica Młodzieżowa „Ekipa”), czwart-
ki i piątki w godz. 16.00 – 20.00 oraz w soboty 
w godz. 9.00 – 13.00

Katowickie Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe „Dwójka”,
ul. ks. bpa Bednorza 22:
• 25 lipca: zajęcia z elementami terapii, 
 godz. 10.00 – 14.00
• 25 lipca: zajęcia sportowe – siatkówka, 
 godz. 14.00 – 16.00
• 26 lipca: zajęcia plastyczne, 
 godz. 10.00 – 14.00

Parafia św. Barbary Katowice, 
ul. Młodzieżowa 10:
• wycieczki rowerowe, zajęcia taneczne (Klub 

Młodzieżowy dla Młodzieży „Oratorium”)

Dom Dziecka „Stanica”, ul. Plebiscytowa 46:
• zajęcia plastyczne, komputerowe, rekreacyjno-

sportowe na sali gimnastycznej i boisku pla-
cówki; wyjścia poza placówkę: plażowanie na 
otwartych kąpieliskach zgodnie z propozycją 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; 

• wyjazdy: rowerowy (Złoty Potok), wycieczka ro-
werowa (Cieszyn), rowerowy obóz wędrowny 
(Malbork –Toruń),

W 2009 roku, wzorem lat ubiegłych, MOPS na 
wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka 
udzielać będzie również dofinansowania do wy-
poczynku letniego w formie zasiłku celowego 
osobom, których dzieci skorzystają z wypoczyn-
ku organizowanego przez katowickie parafie 
oraz innych organizatorów.

Podczas wakacji w katowickich szkołach wyzna-
czone dyżurujące stołówki będą prowadziły ży-
wienie w formie obiadów dla dzieci z rodzin ob-
jętych pomocą społeczną.

Dokończenie ze strony 6

Niedawne otwarcie w Katowicach salonu 
optycznego firmy Fielmann posłużyło sze-
rokiej promocji Zespołu Szkół Poligraficzno-
Mechanicznych w Katowicach, a w szczegól-
ności – działającej w jego ramach – Szkoły 
Policealnej nr 2 kształcącej przyszłych opty-
ków. Wielu absolwentów tej szkoły znalazło 
bowiem pracę w salonach optycznych Fiel-
manna w Chorzowie i Gliwicach, a zespołem 
pracowników nowootwartego katowickiego 
salonu kieruje również była uczennica piotro-
wickiej placówki. Okazuje się więc, że pilna 
nauka procentuje w przyszłości. 

Firma Fielmann w nadziei na jeszcze szer-
sze rzesze wybitnych absolwentów-optyków, 
oprócz proponowanych miesięcznych praktyk 
w swoich salonach, planuje ufundowanie sty-
pendium dla wyróżniających się słuchaczy.

Szkoła się chwali
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„Galerię w oknie” tworzą zmieniające się co 
miesiąc reprodukcje bardziej lub mniej zna-
nych arcydzieł polskiego malarstwa. Ogląda-
my je na jednym z okien budynku przy al. 
W. Korfantego 3. Prezentację rozpoczęto w li-
stopadzie 2008 roku. W kolejnych odsłonach 

przechodnie zobaczyli już prace m.in. Józefa 
Chełmońskiego, Leona Wyczółkowskiego oraz 
Jacka Malczewskiego. Od maja okienną gale-
rię zdobią prace ze zbiorów malarstwa współ-
czesnego. W lipcu zobaczymy obraz Jerzego 
Nowosielskiego „Akt z lustrem” z 1979 roku.

muzeum śląSkie

al. Wojciecha Korfantego 3
tel. 032 258 56 61 ÷ 3
e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl
www.muzeumslaskie.pl

Wystawy
„Irracjonalnie”. 
Rysunki Jacka Albrechta
od 11 lipca do 30 września

„Wszystkie dzieci lubią rysować, jednak prze-
stają, kiedy dorosną… Ja nie przestałem” (Jacek 
Albrecht).

Artysta urodził się 
w 1961 roku. Miesz-
ka w Opolu. Inte-
resuje się różnymi 
dziedzinami sztuki 
i nauki. Od wielu lat 
jest związany z alter-
natywnym środowi-
skiem kulturalnym 
Opola. Jego miesz-
kanie było miejscem 
spotkań plastyków, 
muzyków oraz fil-
mowców. Swoje 
rysunki traktuje am-
biwalentnie. Z jed-

nej strony są wyrazem jego autokreacji i nierzadko 
komentarzem do rzeczywistości, z drugiej jednak 
strony autor nie uważa się za artystę i nie lubi, gdy 
to, co robi, wyzwala zbytnią egzaltację. Podobnie 
jak wielu z nas „bazgrze” coś w notatniku na konfe-
rencji, również rysuje, kiedy ma na to czas. U Jacka 
Albrechta te „bazgroły” przyjmują jednak nieoczeki-
wane, pozornie realne kształty – czasami grotesko-
we, innym razem prowokujące. 

„Europejska grafika – mistrzowie 
warsztatu”
od 24 lipca do 31 października

Projekt przygotowany w ramach Międzynarodo-
wego Triennale Grafiki – Kraków 2009 

Muzeum Śląskie swoje zainteresowania w dzie-
dzinie grafiki skupiło na tworzeniu kolekcji współ-
czesnej grafiki polskiej po 1945 roku. Obecnie 
wśród licznie zgromadzonych zbiorów  w Dziale 
Sztuki znajdują się także nieliczne, często poje-
dyncze ryciny grafików europejskich tej miary jak 
Albrecht Dürer, Rembrandt van Rijn czy Giovanni 
Battista Piranesi. Zostały pozyskane u progu dzia-
łalności muzeum jako wybrane przykłady, charak-
terystyczne dla danego kraju, szkoły. Wśród nich 
znajdują się pojedyncze „perełki’, które warto zo-
baczyć. Taką możliwość stwarza ta wystawa, którą 

prezentujemy w ramach współpracy z Między-
narodowym Stowarzyszeniem Triennale Grafiki 
w Krakowie. Jak wskazuje tytuł ekspozycji „Mi-
strzowie warsztatu”, pokazujemy ryciny pod ką-
tem warsztatu grafika. Akcentując rangę warsztatu 
graficznego dawnych mistrzów rylca, dołączyliśmy 
do tej prezentacji kilkadziesiąt prac współczesnych 
grafików polskich z własnych zbiorów. O wybo-
rze rycin zdecydowało stosowanie przez artystów 
dawnych technik grafiki warsztatowej, które obec-
nie często bywają wypierane przez inne formy 
grafiki cyfrowej. Ich wierność dawnym technikom, 
wirtuozeria warsztatu, precyzja linii pozwala na ze-
stawienie z dawnymi mistrzami rylca.

Centrum 
Scenografii Polskiej
Odział Muzeum Śląskiego w Katowicach
pl. Sejmu Śląskiego 2

 „… dodane…2008” Wystawa darów 
i zakupów
od 23 czerwca do 31 lipca

Prezentujemy darowane i zakupione w 2008 
roku prace scenograficzne: Liliany Jankowskiej, 
Jerzego Ławacza, Tadeusza Kantora, Kazimierza 
Wiśniaka, Jadwigi Mydlarskiej – Kowal, Lidii i Je-
rzego Skarżyńskich, Adama Kiliana, Zofii de Ines, 
Ewy Starowieyskiej oraz wczesne obrazy Wiesła-
wa Langego, a także rysunki do filmów animo-
wanych autorstwa Zdzisława Kudły.

Eksponowane projekty scenograficzne, obrazy 
i rysunki wybrano spośród prawie ośmiuset no-
wych nabytków oraz darów pozyskanych w 2008 
roku. Stanowią one znakomitą okazję do pozna-
nia warsztatu twórczego czołowych scenografów 
polskich.

Nowe nabytki wzbogacają również, do prawie 
dziewięćdziesięciu, listę nazwisk najwybitniej-
szych, współczesnych twórców polskiej plastyki 
teatralnej, reprezentowanych w zbiorach Cen-
trum Scenografii Polskiej.

„Przesilenia…. 2008”
Równolegle z wystawą „… dodane… 2008” pre-
zentujemy najciekawsze prace dyplomowe i rocz-
ne studentów oraz absolwentów Katedry Sceno-
grafii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ekspo-
zycja jest kontynuacją prezentacji sprzed kilku lat. 
Tym razem – łączącej dorobek uznanych twórców 
z dokonaniami pokolenia młodych artystów.

Wystawa czynna od poniedziałku do piątku od 
godz. 9.30 do godz. 17.00.

Cena biletu obejmująca udział w lekcji teatralnej 
– 6 zł.

Galeria w oknie – Jerzy Nowosielski, „Akt z lustrem”, 1979, wł. Muzeum Śląskie

Jacek Albrecht, rysunek 
długopisem, wł. autora

Albrecht Dürer, Wielki koń, 1505, miedzioryt, 
wł. Muzeum Śląskie

W lipcu

1, 3 lipca
godz. 9.00 – 11.30
Zajęcia terenowe: „Spacer śladami Wojciecha 
Korfantego w śródmieściu Katowic” (zapozna-
nie z postacią, miejscem grobu oraz znakami pa-
mięci - zwrócenie uwagi na Rok Wojciecha Kor-
fantego w województwie śląskim)

1, 2 lipca
godz. 10.00 – 12.00
Warsztaty: „Spotkanie z Walentym Roździeń-
skim i jego kuźnicą” (poznanie postaci, zajęcia 
plastyczne, rozwiązywanie krzyżówki)

3 lipca
godz. 10.00 – 12.00
Warsztaty: „Spotkanie z z powstańcem – po-
wrót do 1919 roku” (opowieść o I powstaniu 
śląskim, zajęcia plastyczne)

muzeum HiStorii katoWic

ul. ks. J. Szafranka 9
tel. 032 256 18 10
e-mail: mhk@mhk.katowice.pl
www.mhk.katowice.pl

Na ratunek
Lapidarium (łac. lapis - kamień lapidarius czyli 
dotyczący kamieni) – miejsce przechowywania 
i prezentowania zgromadzonych okazów ka-
mieni naturalnych i zabytkowych kamiennych 
fragmentów rzeźb, nagrobków, pomników, ele-
mentów architektonicznych, które z różnych 
przyczyn przestały funkcjonować na pierwot-
nych miejscach. Pierwsze lapidaria powstały 
w okresie renesansu, upowszechniły się w XIX 
wieku.

Na terenie katowickiego Parku Kościusz-
ki na dziedzińcu drewnianego kościołka p.w. 
św. Michała Archanioła utworzono lapidarium 
z inicjatywy Muzeum Historii Katowic. Uroczy-
ste otwarcie i poświęcenie miejsca, w którym 
zgromadzone zostały obiekty kamienne o du-
żej wartości historycznej odbyło się 29 kwietnia 

tego roku. Na przestrzeni kilkunastu lat Mu-
zeum Historii Katowic sukcesywnie pozyskiwa-
ło i przechowywało te obiekty. Było to możliwe 
dzięki wrażliwym i świadomym osobom, które 
zawiadamiały placówkę o swoich odkryciach. 
Kiedy zbiór, w miarę powiększania, stał się hi-
storycznie spójny, pojawiła się inicjatywa eks-
pozycji całości na wolnym powietrzu. Znakomi-
cie nadawał się do tego teren przy drewnianym 
kościółku; zwłaszcza, że świątynia ta znajduje 
się także pod opieką Muzeum. Po przygotowa-
niu terenu i po przeprowadzeniu profesjonalnej 
konserwacji obiekty zostały przewiezione na 
miejsce ekspozycji. Lapidarium tworzą obecnie 
następujące eksponaty:
• Graniczny kamień górniczy z piaskowca, z re-

jonu Górnego Śląska
• Granitowy kamień drogowy odnaleziony w 

2003 roku w rejonie ul. Granicznej w Katowi-
cach

• Pierwsza płyta ze zbiorowego grobu powstań-
ców śląskich z cmentarza na Janowie, odnale-
ziona w 2008 roku w Mysłowicach

• Nagrobek głównego księgowego Carla Pe-
schela, odnaleziony w 2008 roku na Józefow-
cu, pochodzący najprawdopodobniej z nieist-
niejącego już cmentarza ewangelickiego przy 
ul. Damrota w Katowicach.  

• Nagrobek Szczepana Gaidy, siodłaka (kmie-
cia) z Dębu, przeniesiony z cmentarza para-
fialnego w Dębie.

Lapidarium wprawdzie z samej definicji dopusz-
cza pewien chaos chronologiczny, a także tema-
tyczny, gdzie priorytetem jest uratowanie obiek-
tu, który z jakiejś przyczyny nie może już istnieć 
na dawnym miejscu. Muzeum natomiast udało 
się utworzyć ekspozycję z jednej strony rozwojo-
wą z możliwością jej uzupełniania w przyszłości, 
a zarazem jednak spójną, nawiązującą do histo-
rii naszego miasta. (Michał Musioł)

Lidia i Jerzy Skarżyńscy - projekty kostiumów, 
wł. Centrum Scenografii Polskiej
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Światowid w mundurze, 
czyli 90 lat Policji  

24 lipca 
• od godz. 18.00 Policjanci na koniach, samo-

chody na sygnałach – wszystko to przed ki-
nem „Światowid”

• godz. 18.30 Pokaz mundurów w holu kina,
 Stoisko: promocja książki – anegdoty, dowcipy, 

fragmenty filmów o milicjantach... 
• ok. godz. 19.15 Antek policmajster (reż. M. 

Waszyński, Polska 1935)

• godz. 21.15 film promocyjny KMP Katowice
• godz. 21.30 spotkanie z przedstawicielami 

policji  zagranicznej – IPA (International Poli-
ce Association)

• godz. 22.00 36 (reż. O. Marchal, Francja 2004)
• godz. 24.00 Flic Story (reż. J. Deray, Francja 

1975)

25 lipca
• od godz. 16.00 Policjanci na koniach, samo-

chody na sygnałach – wszystko to przed ki-
nem „Światowid”

• godz. 18.00 emisja jednego z odcinków se-
rialu „Kryminalni”, spotkanie z odtwórczynią 
roli aspirant Zuzanny – aktorką Ewą Kutynią

• godz. 20.00 Wiosna, panie sierżancie (reż. T. 
Chmielewski, Polska 1974)

• godz. 21.45 film promocyjny KMP Katowice
• godz. 22.00 Zabij, mnie glino! (reż. J. Brom-

ski, Polska 1987) – pokaz plenerowy przed ki-
nem, w trakcie emisji... niespodzianka!

• godz. 24.00 Total Kheops (reż. A. Beverini, 
Francja 2002)

W lipcu
od 3 lipca
Lwica (prod. Argentyna – Brazylia)
Julia budzi się w swoim mieszkaniu otoczona 
krwią. Na podłodze leżą ciała Ramiro i Nahu-
ela. Ramiro nadal żyje, obaj byli jej kochankami. 
Dziewczyna zostaje oskarżona o morderstwo. Jest 
sama, przerażona. I w ciąży. Trafia do więzienia 
dla matek i ciężarnych kobiet, gdzie na świat przy-
chodzi jej dziecko... Po porodzie Julia odwiedza 
Ramiro w więzieniu dla mężczyzn. Wydarzenia 
tamtej nocy pozostają dla nich niejasne, tak samo, 
jak wzajemne uczucia. Jest jeszcze dziecko… 

Baby love (prod. Francja)
Są perfekcyjną parą. Prawie perfekcyjną… Emma-
nuel chce mieć dziecko, Philippe nie chce. Pew-
nego dnia Emmanuel postanawia wziąć sprawy 
w swoje ręce, ryzykując utratę Philippe’a. Ale jak 
począć dziecko, kiedy rodzicami mają być dwaj 
mężczyźni? 

od 10 lipca
Ojcze nasz, krew z krwi (prod. Argentyna) 

Meksykański chłopiec przemyca się do Brookly-
nu, żeby spotkać swojego zagubionego ojca. 
Tuż po przybyciu jego tożsamość zostaje przy-
właszczona przez oszusta, który usiłuje ukraść 
majątek jego ojca. 

Berlin Calling (prod. Niemcy)

Klubowe nocne życie w Berlinie pokazane w ryt-
mie 100000 uderzeń na minutę. DJ Ickarus (w tej 
roli Paul Kalkbrenner i jednocześnie autor ścieżki 
dźwiękowej do filmu) wraz ze swoją menadżer-
ką i dziewczyną Mathilde (Rita Lengyel) bierze 
udział w tournée, występując w klubach, a jed-
nocześnie przygotowuje się do wydania muzycz-
nego albumu. Wspomaga się narkotykami. Ma-
thilde coraz gorzej znosi jego nałóg. Gdy Ickarus 
przedawkuje i znajdzie się w szpitalu psychia-
trycznym, kobieta szuka pocieszenia u dawnej 
kochanki. Dzień ukończenia albumu oddala się. 

od 17 lipca
Nad jeziorem Tahoe (prod. Meksyk)
Szesnastoletni Juan ucieka z domu w poszukiwa-
niu szczęścia. W czasie ucieczki rozbija samo-
chód i cała wyprawa kończy się na słupie tele-
graficznym. Próbując naprawić auto, spotyka 
starego mechanika Don Hebera, którego jedy-
nym towarzyszem jest bokser Sica. Poznaje rów-
nież Lucię, zagubioną młodą matkę, która marzy 
o wypadzie na rockowy koncert oraz Davida, 

W lipcu
Filmowe środy dla malucha, czyli 
warsztaty plastyczno-filmowe. 
Cena jednego spotkania to 3 zł od osoby. Zaję-
cia rozpoczynają się o godz. 11.00.

1 lipca – W krainie Puchatka – zabawy 
związane tematycznie z bajkami o misiach
8 lipca – Z czego składa się jamniczek – 
zabawy z animacją
15 lipca – Potwory i spółka – malowanie 
emocjonalne potworów, gra terenowa
22 lipca – Mała historia kina – zabawa 
z motywami z najsłynniejszych filmów

Wakacyjne spotkania filmowe
Na seanse zapraszamy o godz. 11.00.

2 lipca
Hannah Montana (film muzyczny, 102 min.) 
Przeniesiona z serialu telewizyjnego historia na-
stolatki, która na co dzień jest wzorową uczenni-
cą, a w tajemnicy przed przyjaciółmi odnosi suk-
cesy jako piosenkarka Hannah Montana. 

cena 5 zł
7 lipca
Wojownicze Żółwie Ninja (animacja/sf, 87 min.) 
Są zielone. Zadają ciosy karate. Noszą imiona po 
wielkich twórcach renesansu. Chodzi oczywiście 
o cztery Wojownicze Żółwie Ninja, które po la-
tach wracają na wielki ekran. 

cena 5 zł
9 lipca
Ratunku jestem rybką (animacja, 80 min.) 
Historia o trójce dzieci, którym udało się zajrzeć 
w głąb podwodnego świata, przeżyć niezapo-
mniane przygody i na własnej skórze doświad-
czyć, jak to jest być... rybką. 

cena 5 zł
14 lipca 
Pan Kleks w kosmosie cz. I i II (łącznie 148 min.) 
Dzieci z domu dziecka dostają prezent, kompu-
ter, od jego dawnego wychowanka. Komputer 
ten opowiada dzieciom o wydarzeniach, które 
będą miały miejsce za 25 lat. 

cena 1 zł
16 lipca
Franklin i skarb jeziora (animacja, 88 min.) 
Film opowiadający o żółwim jeziorze, kapsule 
czasu, tajemniczym talizmanie i niezwykłej wy-
prawie po skarb piratów. 

cena 5 zł
21 lipca
Podróże Pana Kleksa cz. I i II. (łącznie 164 min.) 

Na poszukiwanie atramentu dla króla Bajocjii wy-
rusza Pan Ambroży Kleks, któremu przyjdzie się 
zmierzyć z Wielkim Elektronikiem i jego armią ro-
botów. 

cena 1 zł
23 lipca
Dziadek do orzechów (animacja, 82 min.)
Animowana wersja bajki o zaczarowanym księ-
ciu i potędze wyobraźni. Dawno temu w Peters-
burgu mieszkała mała Klara i jej brat Mikołaj. 
Pewnego dnia przed świętami oboje trafili do 

magicznego sklepu z zabawkami. Tam w ręce 
Klary wpadła dziwna zabawka... 

cena 5 zł
28 lipca
Księżniczka na ziarnku grochu (animacja, 90 min.)
Sebastian, stary i mądry kruk, wie, że wszyscy 
liczą na to, iż uda mu się rozwiązać tajemnicę 
ziarnka grochu i uratować starożytne królestwo 
Corazion. Tymczasem książę Otto bezskutecznie 
poszukuje księżniczki swoich marzeń.

cena 5 zł
30 lipca
Wyspa dinozaura 2 (animacja, 84 min.), 
Na wyspie Tikiwu pojawia się nowy mieszka-
niec. Jest nim mała panda o imieniu Babu. Mały 
dinozaur czuje się zazdrosny o nową maskotkę 
przyjaciół.

cena 5 zł

Wszystkie filmy zagraniczne w polskich wersjach 
językowych (dubbing)!

centrum Sztuki FilmoWej

ul. Sokolska 66
tel. 032 258 05 08 (program), 
e-mail: kasa@csf.katowice.pl
www.csf.katowice.pl

kinoteatr śWiatoWid

ul. 3 Maja 7
tel. 032 258 74 32
e-mail: kino@swiatowid.katowice.pl
www.swiatowid.katowice.pl

mającego bzika na punkcie Bruce’a Lee. W tym 
absurdalnym świecie Juan zaczyna rozumieć tak 
oczywiste i jednocześnie niewytłumaczalne zda-
rzenia, jak śmierć... 

Wszystko dla niej (prod. Francja) 
Lisa, młoda mężatka, wiedzie spokojne i dość 
jednostajne życie ze swoim mężem i małym 
synkiem. Ich życie zmienia się radykalnie, kie-
dy pewnego poranka w ich domu pojawia się 
policja, a Lisa trafia do aresztu podejrzana o 
popopełnienie morderstwa, a niedługo potem 
zostaje osądzona i skazana na 20 lat więzie-
nia. Jej mąż Julien przekonany o niewinności 
żony, postanawia walczyć. Jak wiele jest w sta-
nie zrobić?

Wakacyjne powtórki i ambitne 
nowości

W cyklu „Wakacyjne powtórki” proponujemy wi-
dzom m.in.:
Powrót do Brideshead – adaptacja powieści kon-
trowersyjnego swego czasu pisarza Evelyna Wau-
gha, pełną namiętności historię miłosnego trójką-
ta, utraconej niewinności i wystawionej na próbę 
siły charakteru.

Vicky Cristina Barcelona – najnowsza komedia 
Woody’ego Allena o dwóch Amerykankach, któ-
re poznają podczas wakacji w Hiszpanii przystoj-
nego malarza i dają się wciągnąć w romantyczną 
przygodę.

Annie Hall – jeden z najbardziej znanych filmów 
Woody’ego Allena, historia związku komika Alvy’e-
go z tytułową Annie Hall.

Tatarak – nowy film Andrzeja Wajdy, adaptacja 
opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza, ze znako-
mitą rolą Krystyny Jandy. Na festiwalu w Berlinie 
film otrzymał nagrodę za innowacyjność.

Z nowości polecamy szczególnie kino polskie:
Wojna polsko-ruska – głośny film Xawerego Żu-
ławskiego nakręcony według powieści Doroty Ma-
słowskiej.

Afonia i pszczoły – najnowszy film Jana Jakuba 
Kolskiego, historia namiętności, która łączy i dzie-
li trójkę głównych bohaterów, dwóch mężczyzn 
i kobietę łaknącą miłości.

Jeszcze nie wieczór – wzruszający film Jacka Bła-
wuta o miłości, przemijaniu i aktorach - ich eks-
centryczności, marzeniach zagrania jeszcze jed-
nej, może już ostatniej, wielkiej roli.

Pod koniec lipca w naszym repertuarze Coco Cha-
nel – filmowa biografia ikony mody z udziałem 
Audrey Tautou, Baby Love – francuska komedia 
o małżeństwie, w którym kwestią sporną jest chęć 
posiadania dziecka oraz „Genua. Włoskie lato” 
– film Michaela Winterbottoma opowiadający 
o rodzinie zmagającej się z utratą bliskiej osoby; 
w głównej roli – Colin Firth. 

W lipcu rozpoczynamy także cykl Wielcy Nie-
obecni – amanci starego kina, w ramach które-
go pokażemy filmy z udziałem wielkich gwiazd, 
m.in. Glorii Swanson, Clarke’a Gable’a, Gregory 
Pecka, Audrey Hepburn. Seansom będzie towa-
rzyszyła wystawa fotosów aktorów w naszej galerii 
„Przed seansem”.

Kadr z filmu 
„Antek po-
licmajster”
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kinoteatr rialto

ul. Św. Jana 24
tel. 032 25 04 31 kasa/rezerwacja
e-mail: rezerwacja@rialto.katowice.pl
www.rialto.katowice.pl

od 1 do 5 lipca 
Tydzień z filmem polskim 

1, 2 lipca
godz. 18.00 Jeszcze nie wieczór, reż. J. Bławut, 
Polska  2009, 96 min. 
godz. 20.00 Ile waży koń trojański?, reż. J. Ma-
chulski, Polska 2008, 118 min.  

3 lipca
godz. 18.00 33 sceny z życia, reż. M. Szumow-
ska, Niemcy, Polska 2008, 100 min.
godz. 20.00 Tatarak, reż. A. Wajda, Polska 2009, 
85 min.

5 lipca
godz. 18.00 Tatarak, reż. A. Wajda, Polska 2009, 
85 min.
godz. 20.00 33 sceny z życia, reż. M. Szumow-
ska, Niemcy, Polska 2008, 100 min.

od 10 do 12 lipca 
Afrykamera IV Festiwal 
Filmów Afrykańskich

10 lipca
godz. 18.00 Witamy w Nolly-
wood, reż J. Meltzer, USA 2007, 
56 min.
godz. 20.00 Ngwenya, o crocodilo, reż I. Noron-
ha,  Mozambik 2007, 90 min.

11 lipca
godz. 18.00 Opowieść griota, reż. A. Różański, 
Polska 2008, 55 min. 
godz. 20.00 Triomf, reż. M. Raeburn, RPA, Fran-
cja, Wlk. Brytania 2008, 118 min. 

12 lipca
godz. 18.00 Story of a beautiful country, reż. K. 
Matabane, RPA 2005, 76 min.
godz. 20.00 Teza, reż. H. Gerima, Etiopia, Niem-
cy, Francja 2008, 140 min.

od 15 do 19 lipca 
Tydzień z kobietami w roli głównej

15 lipca
godz. 18.00 Dziennik nimfomanki, reż. C. Moli-
na, Hiszpania 2008, 95 min.   
godz. 20.00 Happy-go-lucky, czyli co nas 
uszczęśliwia, reż. M. Leigh, Wlk. Brytania 2008, 
118 min.  

16 lipca
godz. 18.00 Happy-go-lucky, czyli co nas 
uszczęśliwia, reż. M. Leigh, Wlk. Brytania 2008, 
118 min.  
godz. 20.15 Dziennik nimfomanki, reż. C. Moli-
na, Hiszpania 2008, 95 min.   

17 lipca
godz. 18.00 Vicky Cristina Barcelona, reż. W. Al-
len, Hiszpania, USA 2008, 96 min
godz. 20.00 Lektor, reż. S. Daldry, Niemcy, USA 
2008, 124 min. 

18 lipca
godz. 18.00 Lektor, reż. S. Daldry, Niemcy, USA 
2008, 124 min. 
godz. 20.30 Vicky Cristina Barcelona, reż. W. Al-
len, Hiszpania, USA 2008, 96 min

19 lipca
Filmowy klub seniora

godz. 15.30 Niczego nie żałuję, reż. O. Dachan, 
Francja, 2007, 140 min
godz. 18.15 Vicky Cristina Barcelona, reż. W. Al-
len, Hiszpania, USA 2008, 96 min
godz. 20.15 Lektor, reż. S. Daldry, Niemcy, USA 
2008, 124 min. 

22, 23 lipca
godz. 18.00 Młode wino, reż. T. Barina, Czechy 
2008, 90 min. 
godz. 20.00 Obsługiwałem angielskiego króla, 
reż. J. Menzel, Czechy 2006, 120 min. 

24, 26 lipca
godz. 18.00 Bracia Karamazow, reż. P. Zelenka, 
Czechy, Polska 2008, 100 min. 
godz. 20.00 Wino truskawkowe, reż. D. Jabłoń-
ski, Polska, Słowacja 2008, 109 min. 

25 lipca
godz. 18.00 Wino truskawkowe, reż. D. Jabłoń-
ski, Polska, Słowacja 2008, 109 min. 
godz. 20.15 Bracia karamazow, reż. P. Zelenka, 
Czechy, Polska 2008, 100 min. 

Bilety: na seans w FILMOWYM KLUBIE SENIORA – 
5 zł dla seniorów, 12 zł (ulgowe), 13 zł (normalne) 

na pozostałe seanse: 12 zł (ulgowe), 13 zł 
(normalne)

Śląski Wawrzyn Literacki – finałowe 
głosowanie

Od 1999 roku miłośnicy polskiej literatury współ-
czesnej uczestniczą w comiesięcznych spotka-
niach Klubu Dobrej Książki. Każdego miesiąca 
wybitni humaniści – krytycy, badacze i znawcy 
współczesnej literatury – wybierają publikacje 
najbardziej ich zdaniem wartościowe, które re-
komendują do nagrody Biblioteki Śląskiej – Ślą-
skiego Wawrzynu Literackiego. Książka Roku – 
napisana przez współczesnego pisarza, po raz 
pierwszy wydana w roku poprzedzającym no-
minację – wybierana jest w plebiscycie Czytelni-
ków Biblioteki Śląskiej.

W pierwszej edycji Śląski Wawrzyn Literacki 
1999 otrzymał Tadeusz Różewicz za tom Mat-
ka odchodzi. Kolejne: Czesław Miłosz za tom 
To (2000), Ewa Lipska za wiersze zebrane w to-
mie Sklepy zoologiczne (2001), Walery Pisarek 
za Nową retorykę dziennikarską (2002), Maciej 
Maleńczuk za poemat Chamstwo w Państwie 
(2003), Janusz Głowacki za autobiografię Z gło-
wy (2004).

W 2006 roku Czytelnicy uhonorowali Pamięć 
i tożsamość Jana Pawła II (2005), a Książką Roku 
2006 został Ten Inny Ryszarda Kapuścińskiego. 

W ubiegłorocznym plebiscycie Czytelników 
Biblioteki Śląskiej na Książkę Roku 2007 najwię-
cej głosów oddano na Sprawę Hermesa Henry-
ka Wańka.

W tym roku o Śląski Wawrzyn Literacki 2008 
ubiegają się następujące książki:
• Kup kota w worku Tadeusza Różewicza,
• Balzakiana Jacka Dehnela,
• Dzienniki z lat osiemdziesiątych Teodora 

Parnickiego,
• Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza Be-

aty Nowackiej i Zygmunta Ziątka,
• Gubione Krystyny Miłobędzkiej,
• Trzecie błyski Julii Hartwig,
• Dzienniki 1927–1969 Anny Kowalskiej.

Do końca lipca tego roku można głosować na 
najlepszą książkę 2008 roku, wybierając spo-
śród wymienionych powyżej nominowanych 
pozycji. W holu Biblioteki Śląskiej znajduje się 
urna oraz karty do głosowania. Głosowanie 
będzie możliwe również poprzez stronę inter-
netową.  

Zapraszamy też do obejrzenia wystawy pre-
zentującej wszystkie  nominowane książki i syl-
wetki autorów.

Rozstrzygnięcie plebiscytu Czytelników wraz 
z uroczystym wręczeniem nagrody (statuetka 
z brązu autorstwa Zygmunta Brachmańskiego) 
nastąpi we wrześniu br.

Wystawa „Mieszczaństwo 
pszczyńskie – polskie, niemieckie, 
żydowskie i czeskie”.

Z inicjatywy Jana Malickiego, dyrektora Biblio-
teki Śląskiej i Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Pszczyńskiej zorganizowano wystawę, której 
ideą jest pokazanie typowego miasta górno-
śląskiego, jego struktury, ustroju cechowego, 
jego wewnętrznej demokracji, sięgającej śre-
dniowiecza i równie dawnej tolerancji, jaka 
panowała pomiędzy obywatelami odmiennych 
wyznań i różnych narodowości.

Wystawa prezentuje (na poszczególnych 
planszach i w gablotach) epizody z dziejów 
grodu, od jego początków po dzień dzisiejszy. 
Prezentowana jest reprodukcja fragmentu naj-
starszego na Górnym Śląsku protokólarza rady 
miejskiej i pieczęci z 1466 roku.

Ukazane są poszczególne wyznania i ko-
ścioły, a także współczesne wydawnictwa o re-
gionie. Jest też wspomnienie o powstaniach 
górnośląskich i unikalna urna wyborcza z ple-
biscytu z 1921 roku.

Są także mieszczańskie instrumenty muzycz-
ne oraz dawna prasa drukarska.

Scenariusz wystawy i realizacja: Aleksander 
Spyra.

BiBlioteka śląSka

pl. Rady Europy 1
tel. 032 20 83 740
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl
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miejSka BiBlioteka puBliczna

ul. Kossutha 11 
tel. 032 254 60 98
e-mail: sekretariat@mbp.katowice.pl
www.mbp.katowice.pl

W lipcu
godz. 10.00 – 13.00 
(wtorek/czwartek, okazjonalnie – poniedziałki 
i piątki)
Filie: 3, 5Mł, 6, 10, 14, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 30, 
32, 38

Letnia Akademia Muminków
z okazji 95. rocznicy urodzin Tove Jansson, autor-
ki znanych i lubianych książek o Muminkach

W programie: 
• głośne wspólne czytanie ulubionych fragmen-

tów „Muminków”
• gry i zabawy związane tematycznie
• akcja plastyczna: Kolorowe krzesło do czytania
• plenery plastyczne z malarką Nelą Nelip
• koncerty IPiUM „Silesia”
• wyprawy do ZOO
• tradycyjne podsumowanie Akcji w Skansenie 

(24 sierpnia)

6, 7 lipca 
Plener malarski z Nelą Nelip – artystką, archi-
tektem, członkinią Związku Artystów Plastyków 
i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich.
godz. 11.00, Filia nr 32, ul. Grzyśki 19 a, Ligota 

30 lipca
Wycieczka dla najaktywniejszych uczestników 
Akcji „Ekologiczne przygody Włóczykija – Zie-
lony Brynek” (zwiedzanie Pałacu, ogrodu i nad-
leśnictwa w Brynku)

Akcji będzie towarzyszył konkurs internetowy 
„Twój ulubiony bohater książek o Mumin-
kach”, przygotowany we współpracy z Wydaw-
nictwem Nasza Księgarnia. 

FilHarmonia śląSka

ul. Sokolska 2,
tel. 032 258 62 61
e-mail: sekretariat@filharmoniaslaska.pl
www.filharmoniaslaska.art.pl

camerata SileSia

al. Wojciecha Korfantego 14
tel. 032 206 97 97
e-mail: biuro@camerata.silesia.pl
www.camerata.silesia.pl

Pracowite lato
Za nami kolejny koncert, który stał się wielkim 
wydarzeniem – wykonanie „Siedmiu Bram Je-
rozolimy” Krzysztofa Pendereckiego w Kate-
drze Św. Pawła w Műnster pod dyrekcją sa-
mego Kompozytora z towarzyszeniem Chóru 
Polskiego Radia w Krakowie i Narodowej Orkie-
stry Polskiego Radia w Katowicach, wspania-
łych solistów: Iwony Hossa, Izabelli Kłosińskiej, 
Agnieszki Rehlis, Adama Zdunikowskiego, Piotra 
Nowackiego i Borisa Carmeli. Należy do tego 
dodać wspaniałą publiczność Műnster, która 
zawsze przyjmuje Maestro Pendereckiego nie-
spotykanym aplauzem i już mamy obraz tego, 
co działo się 12 czerwca w Katedrze Św. Pawła. 
Niezapomniane przeżycie!

Przed nami kolejne wyzwanie: Festiwal Mu-
zyczny w Bregenz (Austria). Kiedy będziecie 
Państwo czytać ten tekst, Zespół będzie bardzo 
intensywnie pracował na scenie Bregenzerfest-
spiele nad operą Karola Szymanowskiego „Król 
Roger” w inscenizacji Davida Pountney’a – zna-
komitego angielskiego reżysera, pod dyrekcją 
Sir Marka Eldera’a – dyrygenta Hallé Symphonic 

Filharmonia Śląska w unijnym projekcie ar-
tystycznym 
Orkiestralna sieć dla Europy – krok 
dalej 

Filharmonicy śląscy zakończyli 64. sezon. Waka-
cje wykorzystują na nagrywanie płyt i festiwalo-
we wyjazdy. Już koncertowali w Mielcu i Tarno-
wie, przed nimi Busko-Zdrój, Wiślica, Żory, Gliwi-
ce, Krynica oraz tournée Śląskiej Orkiestry Kame-
ralnej do Szwajcarii. 

Od 15 do 19 maja trwało w Katowicach spotka-
nie, które rozpoczęło europejski projekt kultu-
ralny „An Orchestra Network for Europe – ONE 
step further” (Orkiestralna sieć dla Europy – krok 
dalej). Gośćmi Filharmonii Śląskiej byli: Rose Bar-
donnet-Lowry i Denis Bardonnet z Amiens (Fran-
cja), Boris Rener z Lublany (Słowenia), Bruno 
Scharnberg z Jeny (Niemcy), Vladimir Salaga z Ży-
liny (Słowacja) oraz Christopher Muscat z Vallet-
ty (Malta), Julia Hristova z Sofii (Bułgaria) i Jozef 
Něm, Jindřiška Keferová i Tomáš Gregorek ze Zli-
na (Czechy). Z dyrektor naczelną Filharmonii Ślą-
skiej Grażyną Szymborską i dyrektorem artystycz-
nym Mirosławem Jackiem Błaszczykiem omawiali 
zasady partnerskiej współpracy i zamierzenia ar-
tystyczne planowane w ramach projektu. Przed-
stawiciele Bułgarii, Czech i Malty pretendują do 
uczestnictwa w projekcie. 

Projekt zainicjowała w 2003 
roku Orkiestra Pikardyjska z fran-
cuskiego Amiens, która potem 
realizowała go m.in. z zespołami 
z Krakowa, Rygi i fińskiego Espoo. 
Filharmonia Śląska do trzeciego 
już etapu projektu zaproszona 
została w roku ubiegłym z reko-
mendacji słowackiej Państwowej 
Orkiestry Kameralnej z Żyliny. 
Projekt An Orchestra Network for 
Europe – ONE step further do lu-
tego 2011 roku realizować będą: 
Orchestre de Picardie (Amiens, 
Francja) (lider projektu), Jena-
er Philharmonie (Jena, Niemcy), 
Štatny Komorný Orchester Žilina (Żylina, Słowa-
cja), Simfonični Orkester RTV Slovinija (Lublana, 
Słowenia) i Filharmonia Śląska. 

An Orchestra Network for Europe – ONE step 
further jest projektem dotowanym w wysoko-
ści 200 tysięcy euro (na 24 miesiące) ze środków 
Unii Europejskiej w ramach programu Kultura 
2007-2013. Zgłoszono do niego 296 projektów, 

do realizacji przyjęto 87, wśród których ONE jest 
jedynym dotyczącym muzyki poważnej. W oce-
nie uzyskał 29 punktów na 35 możliwych. Part-
nerzy do jego realizacji wnoszą wkład własny, 
największy – 38% – lider, Orchestre de Pikardie. 
Wkład Filharmonii Śląskiej wyniesie 40 tys. euro 
w ciągu dwóch lat. Projekt polega na wymia-
nie muzyków, orkiestr i zespołów kameralnych, 
kompozytorów, solistów i dyrygentów, przewi-
duje około 30 wspólnych przedsięwzięć rozma-
itego typu. Działania przeprowadzone w ramach 
projektu mają za zadanie wspieranie dialogu 
międzynarodowego, działań w ramach powstałej 
sieci (organizacja koncertów, wymiana muzyków, 
współpraca koordynatorów projektu), a tym sa-
mym daje możliwość innowacyjnych rozwiązań 
w ramach działalności Filharmonii Śląskiej. 

Wspólnym przedsięwzięciem uczestników pro-
jektu dla przypomnienia 70. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej będzie 4 września br. wykona-
nie w katowickiej Galerii Szyb Wilson War Requ-
iem B. Brittena przez chórzystów i filharmoni-
ków śląskich, kameralny skład orkiestry z Amiens, 
chór chłopięcy z Jeny i międzynarodowe grono 
solistów. 1 października br. filharmonicy śląscy 
koncertować będą w Żylinie, a trzy tygodnie 
później w Katowicach wystąpi tamtejsza Štatny 
Komorný Orchester. W maju 2010 roku Orkiestra 
Symfoniczna FŚl z Mirosławem Jackiem Błasz-

czykiem i wiolonczelistą Tomaszem Strahlem 
dadzą dwa koncerty we Francji, m.in. z V Symfo-
nią D. Szostakowicza, której wykonanie 15 maja 
zachwyciło gości, obecnych na tym koncercie. 
W planach jest m.in. zainspirowanie pięciu kom-
pozytorów do napisania wspólnej kompozycji. 
Filharmonia Śląska do tego projektu zachęca Ja-
rosława Chełmeckiego. (ms)

Orchestra w Manchesterze (najstarszej brytyj-
skiej orkiestry symfonicznej). Premiera „Króla 
Rogera” – 23 lipca.

Dzień wcześniej – 22 lipca – premiera opery 
Giuseppe Verdiego „Aida” w inscenizacji Graha-
ma Vick’a, jednego z najbardziej uznawanych 
reżyserów operowych świata, pod dyrekcją Carlo 
Rizzi’ego, dyrektora Welsh National Opera.

Oprócz tych dwóch najważniejszych premier 
Festiwalu, które będą powtarzane wielokrotnie 
przez cały czas trwania Begenzerfestspiele, „Ca-
merata Silesia” będzie uczestniczyć w innych 
koncertach: 22 lipca – Inauguracji Festiwalu, 27 
lipca – Karola Szymanowskiego „Stabat Mater” 
i III Symfonii „Pieśń o nocy”, 9 sierpnia – koncer-
cie a’cappella Zespołu Śpiewaków Miasta Katowi-
ce „Camerata Silesia” pod dyrekcją Anny Szostak. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 
Austrii. Udział w którymkolwiek wydarzeniu Bre-
genzerfestspiele jest dla melomanów niezapo-
mnianym przeżyciem!

Szczegóły na stronach internetowych: 
www.camerata.silesia.pl i www.bregenzerfest-
piele.com. (MiSzcz)

Zeszłoroczna wyprawa do Raciborza

Organizator nie zapewnia biletów komunika-
cji miejskiej, biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów, kin itp. 

Tylko w przypadku wycieczek (Zielony Bry-
nek i Polska Sahara) organizator pokrywa ca-
łość kosztów. 

Chętni do udziału w Akcji zobowiązani są 
do posiadania legitymacji szkolnej.

Informacja:
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młodzieżoWy dom kultury

ul. Gliwicka 214
tel. 032 251 11 27 
e-mail: mdkkatowice@poczta.onet.pl
www.mdkkatowice.neostrada.pl

W lipcu
Wakacje w MDK
Od 22 czerwca do 31 sierpnia Młodzieżowy Dom 
Kultury w Katowicach jest organizatorem za-
jęć dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato 
w Mieście 2009”. Zajęcia odbywać się będą 
w placówce przy ul. Gliwickiej 214 przez cały 
okres wakacyjny od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 10.00 do 18.00. W programie miedzy 
innymi plenery i zajęcia plastyczne, warsztaty ta-
neczne i muzyczne, komputerowe, świetlicowe, 
wycieczki i spacery po okolicy, zajęcia sportowe 
w placówce i na basenie odkrytym przy MDK. 
Poza tym będzie można skorzystać z biblioteki, 
czytelni. Do uczestnictwa w zajęciach wymagane 
jest zgłoszenie dziecka. Udział we wszystkich za-
jęciach na terenie placówki jest bezpłatny.

Do placówki przy ul. Tysiąclecia 5 zapraszamy 
od 22 czerwca do 10 lipca w godzinach od 9.30 
do 14.30 na zajęcia teatralne, muzyczno rucho-
we, taneczne i wycieczki, a następnie w tych sa-
mych godzinach od 17 sierpnia do 31 sierpnia na 
zajęcia plastyczne, taneczne, komputerowe, kul-
turoznawcze i językowe. 

Basen odkryty
Od 1 lipca do 30 sierpnia w godzinach od 10.00 do 
18.00 przy Młodzieżowym Domu Kultury ul. Gliwicka 
214 czynny jest basen odkryty. Do korzystania z ką-
pieliska zapraszamy zarówno osoby indywidualne 
(dzieci i młodzież z całymi rodzinami), jak i grupy zor-
ganizowane. Na basenie organizowane będą zaję-
cia sportowo-rekreacyjne oraz nauka pływania. 

Dojazd od strony Katowic tramwajami nr 7 i 20 
w kierunku Chorzowa. Wstęp na basen jest bez-
płatny. 

W bezpośrednim sąsiedztwie basenu, w par-
ku usytuowanym na tyłach MDK, znajduje się 
teren rekreacyjno-sportowy wyposażony miedzy 
innymi w boiska do siatkówki plażowej, piłki noż-
nej, stoły do tenisa oraz plac zabaw dla najmłod-
szych. Serdecznie zapraszamy!

Wędrówka po mojej dzielnicy
9 czerwca w MDK przy ul. Gliwickiej 214 odbyło 
się podsumowanie trzech konkursów przezna-
czonych dla dzieci i młodzieży zorganizowanych 
pod wspólnym hasłem „Wędrówka po mojej 
dzielnicy”. W konkursie literackim „Śląskie trady-
cje” pierwsze miejsce zdobył z Michał Cender 
ze Szkoły Podstawowej nr 34 i Damian Kolen-
da z Gimnazjum nr 4, w konkursie plastycznym 
laureatem drugiego miejsca został Mateusz Maj 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Katowicach, nato-
miast w konkursie fotograficzno-informatycznym 
główną nagrodę otrzymał Mateusz Podgórny 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 oraz Mar-
cin Sak z Gimnazjum nr 21. Laureaci konkursów 
otrzymali wspaniałe nagrody, a wszyscy uczestni-
cy pamiątkowe dyplomy. Wystawę pokonkurso-
wą można oglądać do końca lipca w Młodzieżo-
wym Domu Kultury.

W tym roku szkolnym odbyła się III edycja kon-
kursu plastycznego „Wymarzony plac zabaw”, 
organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kul-
tury. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku 
od 6 do 10 lat. Jego celem było pobudzenie do 
plastycznej odpowiedzi na hasło konkursu za-
inspirowanej samodzielnymi poszukiwaniami. 
Kształtowanie umiejętności uczestniczenia dzie-
ci i młodzieży w kulturze, rozwijanie talentów 
i twórczości młodzieżowej oraz wspieranie ak-
tywności i inicjatyw młodego pokolenia, rozwi-
jających zainteresowania, uzdolnienia i umiejęt-
ności, także rozbudzenie w uczestnikach kon-
kursu umiejętności tworzenia wizji wymarzo-
nych miejsc do zabawy.

Zadaniem konkursowym było wykonanie 
pracy plastycznej dowolną techniką i nadesłanie 
do organizatorów. Prace oceniane były przez 
nauczycieli plastyków. Rozstrzygnięcie konkursu 
odbyło się 17 czerwca w sali zabaw dla dzieci 
„Rura Park”. Rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie 
dyplomów i nagród połączone zostało z zaba-
wą dla dzieci, które najlepiej wykonały prace. 

Wśród osób nagrodzonych są: 
Kategoria szkoła podstawowa
I miejsce  Natalia Kuraś SP 67
II miejsce Wiktoria Jeżewska SP67
III miejsce Natalia Wykpis SP 44,  

  Natalia Handy ZSP1
Wyróżnienia: Paweł Krzywoń SP44,
Oskar Bochenek SP62, Michał Gil SP51, Alicja 
Grzesiak SP 42, Szymon Łakomy SP 66

Kategoria przedszkola
I miejsce  Julia Raszewska P20
II miejsce Mateusz Grabowski P25,  

  Michalina Mazurczak P20
III miejsce  Karolina Jędrzejczak P19
Wyróżnienia:  Michał Leśniewski P20, 
Piotr Nocoń P20, Natalia Herlich P20, Kinga 
Karcz P25, Magdalena Brzozowska P25
Ponadto: Karolina Dźbik ZSP1, Dominika Papro-
ta SP62, Oskar Kałuża SP 31, Adrianna Rzep-
ka SP31, Mateusz Kindla SOW, Grzegorz Golda 
SOW, Dawid Letniowski SP66, Martyna Chodzic-
ka P19, Julia Byrska P20, Marta Fabiańczyk P20

Wymarzony plac zabaw

pałac młodzieży

ul. Mikołowska 26 
tel. 032 251 85 93 
e-mail: ipm@pm.katowice.pl
www.pm.katowice.pl

W lipcu
Pracownia pływania

od 22 czerwca do 10 lipca
zajęcia rekreacyjno-sportowe, 
godz. 9.00 – 17.00

Pracownia impresaryjno-muzyczna

2, 7 lipca
Z piosenką na wesoło – konkurs wokalny dla 
dzieci typu Mini Playback Show, sala nr 55
Spotkania z piosenką – wokalne zajęcia eduka-
cyjne, sala nr 58
godz. 11.00 – 13.15

Pracownia profilaktyki i współpracy ze 
środowiskiem

od 22 czerwca do 3 lipca
półkolonie, godz. 8.00 – 16.00, odpłatnie 

Pracownia lingwistyczna

od 2 do 3 lipca
W krainie dziecięcej wyobraźni, godz. 10.00 – 
11.30, przedszkole
Język niemiecki, godz. 10.00 – 12.00, sala nr 37b

od 9 do 10 lipca
Zajęcia dramowe dla najmłodszych, godz. 
10.00 – 11.30, przedszkole
Język niemiecki, godz. 10.00 – 12.00, sala nr 37b

Pracownia szermierki i judo

od 7 do 15 lipca
szpada dziewcząt, godz. 11.00 – 12.30, sala 
szermiercza

Pracownia rzeźby, ceramiki, 
rękodzieła i witrażu

1 lipca
Kolorowe szkiełka, godz. 11.00 – 13.00, pracow-
nia witrażu (dla dzieci od 10 lat)

2 lipca
Ceramika – jakie to proste, godz. 11.00 – 13.00

od 2 do 3 lipca
Papierowe kwiaty, godz. 10.00 – 12.00, 14.00 – 
16.00, pracownia rękodzieła (dla dzieci od 10 lat)

6 lipca
Kwiaty, ptaki i zwierzaki – warsztaty artystyczne 
i prezentacje zespołów, godz. 10.00 – 13.00, Wo-
jewódzki Park Etnograficzny w Chorzowie

10, 13 lipca
Plenerowe rzeźby, godz. 11.00 – 15.00

Pracownia rysunku, malarstwa, grafiki 
i fotografii

od 22 czerwca do 2 lipca 
W świecie papieru, godz. 11.00 – 13.00, pra-
cownia origami

od 29 czerwca do 10 lipca
Zabawy kreską (rysunek), godz. 11.00 – 13.00, 
sala nr 66

od 6 do 8 lipca
Barwy lata, godz. 11.00 – 13.00, sala nr 67

od 6 do 10 lipca
Ze sztuką na ty, godz. 11.00 – 14.00, sala nr 66

Słoneczne piksele (grafika komputerowa), 
godz. 10.00 – 13.00, sala nr 69

• Zajęcia sportowo-rekreacyjne: szermierka, 
pływalnia

• Letnie spotkania z filmem, „Wędrowny arty-
sta”

• Język angielski i niemiecki na wesoło
• Zajęcia dramowe, 
• W krainie dziecięcej wyobraźni
• Zajęcia dla dzieci uzdolnionych literacko
• Ceramika – jakie to proste,
• Plenerowe rzeźby, Kolorowe szkiełka
 Papierowe kwiaty
• Zajęcia plastyczne „Ze sztuką na Ty”
• Letnie impresje plastyczne „Barwy lata”
 „W świecie papieru”

 „Słoneczne piksele” „Zabawy kreską”, „Lato 
w obiektywie”

• Warsztaty muzyczne i konkurs „Mini Play-
back show”. 

• Wokalne zajęcia edukacyjne „Spotkanie 
z piosenką”

• Teatr plenerowy
• 6 lipca, Pałacowy Piknik w Skansenie „Kwia-

ty ptaki i zwierzaki” – warsztaty artystyczne 
i prezentacje – godz. 10.00, Wojewódzki 
Park Etnograficzny w Chorzowie

Szczegółowy program na stronie:
www.pm.katowice.pl

W Pałacu latem

fo
t.
 a

rc
h
iw

u
m

 M
D

K

fo
t.
 a

rc
h
iw

u
m

 U
M

K



www.katowice.eu Wydarzenia kulturalne 13

mdk „liGota”

ul. Franciszkańska 33 
tel. 032 252 32 34 
e-mail: mdk@mdkligota.dt.pl 
www.mdkligota.dt.pl

W lipcu

1 lipca
Zabawy sportowe na posesji MDK, 
godz. 10.00 - 14.00

Program estradowy pt. „Właśnie leci show dla 
dzieci”, składający się z wielu scenek aktorskich, 
piosenek, zabaw, konkursów i quizów; wystąpi 
trzech artystów z częstochowskiego Teatru Małe-
go, godz. 11.00 – 13.00

2 lipca
Wycieczka autokarowa do Parku Miniatur w In-
wałdzie, gdzie dzieci będą mogły zobaczyć mi-
niatury najsławniejszych cudów architektonicz-
nych z całego świata, godz. 9.00 – 14.00

25 zł/soba
3 lipca
Wizyta w Leśnej Sali Edukacyjnej - w Sali prezen-
towanych jest wiele ciekawych tematów dotyczą-
cych przyrody i leśnictwa naszego regionu, 
godz. 10.00 – 14.00

6 lipca
Zajęcia integracyjne – gra w podchody w parku 
Zadole, zabawy, konkurencje sportowe, 
godz. 10.00 – 14.00

7 lipca
Wakacje z Estradą Śląska - widowisko plenerowe 
w Parku Kościuszki, godz. 10.00 – 14.00 

5 zł/osoba

mdk „południe”

ul. Boya-Żeleńskiego 83
tel. 032 209 47 72
e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
www.mdkpoludnie.com

Kostuchna
1 lipca
wycieczka do Zagrody Żubrów w Pszczynie, 
godz. 9.00 – 15.00 

15 zł/osoba
2 lipca
gry świetlicowe, pracownia komputerowa 
godz. 9.00 – 18.00

3, 7, 10, 21, 23, 24 lipca
gry świetlicowe, pracownia komputerowa 
godz. 9.00 – 13.00

6, 20 lipca
wycieczka do Skansenu w Chorzowie 
godz. 9.00 – 14.00, 

5 zł/osoba
8 lipca
wycieczka do Parku dinozaurów (Rybnik – Sto-
doły), godz. 9.00 – 13.00

15 zł/osoba
9 lipca
gry świetlicowe, pracownia komputerowa 
godz. 16.00 – 20.00

13 lipca
wycieczka – Murcki (ścieżka edukacyjna, warsz-
taty filmowe), godz. 9.00 – 13.00

5 zł/osoba
14, 16, 17 lipca
gry świetlicowe i pracownia komputerowa, 
warsztaty filmowe, godz. 9.00 – 13.00

15 lipca
wycieczka do Parku miniatur w Inwałdzie 
(warsztaty filmowe), godz. 9.00 – 13.00

15 zł/osoba
22 lipca
wycieczka do Chlebowej Chaty w Górkach Ma-
łych, godz. 9.00 – 15.00

15 zł/osoba
27 lipca
plener malarski w Giszowcu, godz. 9.00 – 14.00 

5 zł/osoba
28, 30, 31 lipca
gry świetlicowe, pracownia komputerowa, 
godz. 9.00 – 18.00

29 lipca
wycieczka do chorzowskiego ZOO 
godz. 9.00 – 15.00 

15 zł/osoba

Piotrowice
1 lipca
wycieczka do Zagrody Żubrów w Pszczynie 
godz. 9.00 – 13.00

15 zł/osoba
2, 3, 7, 9, 10, 14 lipca
bilard, piłkarzyki, pracownia komputerowa 
godz. 10.00 – 13.00

6, 18 lipca
wycieczka do chorzowskiego Skansenu 
godz. 9.00 – 14.00

5 zł/osoba
8 lipca
wycieczka do Parku dinozaurów (Rybnik – Sto-
doły), godz. 9.00 – 13.00 

15 zł/osoba
13 lipca
wycieczka do Murcek (ścieżka edukacyjna), 
godz. 9.00 – 14.00

5 zł/osoba

8 lipca
Zabawy plenerowe, godz. 10.00 – 14.00

Świat Walta Disneya - interaktywny program dla 
dzieci, który przybliży im wielką przyjaźń pomię-
dzy Mickey i Minnie, którzy postanowili wybrać się 
w podróż dookoła świata (dzieci uczą się więc 
piosenek oraz tańców charakteryzujących inne 
kultury), godz. 11.00 – 13.00

9 lipca
Wycieczka do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tar-
nowskich Górach, godz. 9.00 – 14.00 

30 zł/osoba

10 lipca
Piesza wycieczka do Muzeum Najmniejszych 
Książek Świata Ręcznie Pisanych (Piotrowice), 
godz. 10.00 – 14.00

15 lipca
wycieczka do Parku miniatur w Inwałdzie 
godz. 9.00 – 13.00, 

15 zł/osoba

Murcki
1 lipca
wycieczka do Zagrody Żubrów w Pszczynie
godz. 9.00 – 14.00, 

15 zł/osoba
2, 9, 16, 23, 30 lipca
spotkania z bajką, gry i zabawy 
godz. 9.00 – 14.00

3, 10, 17, 24, 31 lipca
piesze wycieczki, godz. 10.00 – 14.00

6 lipca
wycieczka do Skansenu w Chorzowie 
godz. 9.00 – 14.00, 

5 zł/osoba
7, 14, 21, 28 lipca
wyjazd na teatrzyk, godz. 10.00 – 14.00

8 lipca
wycieczka do Parku dinozaurów (Rybnik – Sto-
doły), godz. 9.00 – 14.00

15 zł/osoba

13 lipca
wycieczka po dzielnicy Murcki (ścieżka eduka-
cyjna), godz. 9.00 – 14.00, 

5 zł/osoba
15 lipca
wycieczka do Parku miniatur w Inwałdzie 
godz. 9.00 – 14.00, 

15 zł/osoba
20 lipca
wycieczka do Skansenu w Chorzowie 
godz. 9.00 – 14.00 

5 zł/osoba

22 lipca
wycieczka do Chlebowej chaty (Górki Małe) 
godz. 9.00 – 14.00 

15 zł/osoba
27 lipca
wycieczka do Giszowca (plener malarski)
godz. 9.00 – 14.00

15 zł/osoba
29 lipca
wycieczka do Skansenu w Chorzowie
godz. 9.00 – 14.00 

5 zł/osoba

Zarzecze
1 lipca
wycieczka do Zagrody Żubrów w Pszczynie
godz. 9.00 – 15.00 

15 zł/osoba

2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 lipca
zajęcia plastyczne, pracownia komputerowa, 
tenis stołowy, godz. 9.00 – 13.00

3, 10, 17, 24, 31 lipca
zabawa w teatr – warsztaty teatralne, zajęcia 
plastyczne, pracownia komputerowa, tenis stoło-
wy, godz. 9.00 - 13.00

6, 20 lipca
wycieczka do Skansenu w Chorzowie 
godz. 9.00 – 14.00 

5 zł/osoba
8 lipca
wycieczka do Parku dinozaurów (Rybnik – Sto-
doły), godz. 9.00 – 13.00, 

15 zł/osoba

13 lipca
wycieczka do Murcek (ścieżka edukacyjna), 
godz. 9.00 – 14.00

5 zł/osoba
15 lipca
wycieczka do Parku miniatur w Inwałdzie 
godz. 9.00 – 15.30 

15 zł/osoba
22 lipca
wycieczka do Chlebowej chaty (Górki Małe) 
godz. 9.00 – 15.00

15 zł/osoba
27 lipca
wycieczka do Giszowca (plener malarski), 
godz. 9.00 – 14.00

5 zł/osoba
29 lipca
wycieczka do chorzowskiego ZOO
godz. 9.00 – 13.00, 

15 zł/osoba

Podlesie
1 lipca
wycieczka do Zagrody Żubrów w Pszczynie, 
godz. 9.00 – 15.00, 

15 zł/osoba
2, 9, 23, 30 lipca
abc o bibliotece, gry i zabawy, godz. 9.00 – 13.00

3, 10, 17, 24, 31 lipca
zajęcia teatralno-plastyczne, godz. 9.00 – 13.00

6 lipca
wycieczka do Skansenu w Chorzowie, godz. 
9.00 – 14.00, 

 5 zł/osoba
7, 14, 21 lipca
zajęcia sportowe, gry i zabawy,
godz. 9.00 – 13.00, 

3 zł/osoba

8 lipca
wycieczka do Parku dinozaurów (Rybnik – Stodo-
ły), godz. 9.00 – 13.00, 

15 zł/osoba

13 lipca
wycieczka do Murcek (ścieżka edukacyjna) 
godz. 9.00 – 14.00 

5 zł/osoba

15 lipca
wycieczka do Parku miniatur w Inwałdzie 
godz. 9.00 – 15.30 

15 zł/osoba
16 lipca
spotkanie z rzeźbiarzem (warsztaty rzeźbiarskie 
– plastelina, glina, papier), godz. 9.00 – 13.00

5 zł/osoba
20 lipca
wycieczka do Skansenu w Chorzowie 
godz. 9.00 – 14.00

5 zł/osoba
22 lipca
wycieczka do Chlebowej chaty (Górki Małe), 
godz. 9.00 – 15.00, 

15 zł/osoba

27 lipca
wycieczka do Giszowca (plener malarski), 
godz. 9.00 – 14.00 

5 zł/osoba
28 lipca
zajęcia sportowe, godz. 9.00 – 13.00,

 3 zł/osoba

29 lipca
wycieczka do chorzowskiego ZOO, 
godz. 9.00 – 13.00, 

15 zł/osoba

Zabawa z klaunami Rupertem i Ricco
przed MDK Ligota
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mdk „koSzutka”

ul. Grażyńskiego 47
tel. 032 258 92 00
e-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl
www.mdkkoszutka.pl

mdk „zaWodzie”

ul. Marcinkowskiego 13
tel. 032 255 32 44
e-mail: mdk@mdkzawodzie.pl
www.mdkzawodzie.com

Akcja Lato
Ze świata czarodziejów

1 lipca
Quiz Merlina, godz. 10.00 – 12.00
Zadania Pana Twardowskiego – konkurs sporto-
wy, godz. 12.00 – 14.30

2 lipca
impreza plenerowa pt. „Zlot Czarodziejów” 
w programie: gry i zabawy, indywidualne konku-
rencje sportowe, program artystyczny iluzjonisty, 
loteria czarodziejów, inne niespodzianki i atrak-
cje, godz. 10.00 – 14.30

Mieszkańcy lasów i podziemi

6 lipca
Akademia Bohaterów – zajęcia wokół postaci 
krasnali, goblinów, trolli, skrzatów, elfów i hobbi-
tów, godz. 10.00 – 12.00

Wędrówki plenerowe, godz. 12.00 – 14.30, Park 
Wełnowiecki

8 lipca
Turniej Elficki – konkurencje sportowe, godz. 
10.00 – 12.00

Śladami Froda – konkurs na podstawie serii 
„Władca Pierścieni” J.R.R. Tolkiena, godz. 12.00 
– 14.30

9 lipca
Wycieczka do Zabytkowej Kopalni Węgla Ka-
miennego „Guido” – w programie: poziom 170 
– zapoznanie się z metodą wydobycia węgla i 
pracą górnika, poziom 320 – zwiedzanie pod-
ziemnych korytarzy kopalni wykutych w skałach 
z wieloma maszynami, godz. 9.30 – 16.00, 

koszt dla jednego uczestnika: 20 zł (bilet wstępu) 
+ 4 zł (2 bilety autobusowe)

Śladami Koziołka Matołka

13 lipca
Akademia Bohaterów – „Przyjaciele Koziołka 
Matołka” – zajęcia na podstawie bajki Kornela 
Makuszyńskiego „Przygody Koziołka Matołka”, 
godz. 10.00 – 12.00

Moja droga do Pacanowa – konkurs na projekt 
komiksu, godz. 12.00 – 14.30

15 lipca
Wędrówki plenerowe – Skansen w Chorzowie, 
godz. 9.30 – 14.30

Akcja lato
1, 8, 15 lipca
Ruchliwy dzień – zajęcia taneczne, aerobic, 
gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu, 
godz. 10.00 – 14.00

2 lipca
Wycieczka do kopalni Guido, 
godz. 10.00 – 16.00, 

25 zł/osoba

3, 17, 24, 31 lipca
Warsztaty muzyczne, pokaz filmów dla dzieci 
godz. 10.00 – 14.00

6, 10, 20, 27 lipca
Warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne 
godz. 10.00 – 14.00

7 lipca
Spotkanie z ciekawą osobą – magikiem Mar-
kiem Nowakiem oraz warsztaty (tricki magicz-
ne), godz. 10.00 – 14.00

Wakacje z Estradą Śląską – koncert w parku Ko-
ściuszki 

ok. 2 zł/osoba

9 lipca 
Wycieczka do Chaty chlebowej (Górki Wielkie) 
warsztaty pieczenia chleba, wyrobu sera, mleka, 
mielenie zboża w żarnach, młócenie cepami, 
grill, godz. 8.00 – 17.00, 

35 zł/osoba

10 lipca
Warsztaty muzyczne, pokaz filmów dla dzieci, 
warsztaty młodego animatora 
godz. 10.00 – 14.00

14 lipca
Spotkanie z ciekawą osobą – Wiesławem Kup-
czakiem, aktorem Teatru Śląskiego im. St. Wy-
spiańskiego, godz. 10.00 – 14.00

Wakacje z Estradą Śląską – koncert w parku Ko-
ściuszki 

 ok. 2 zł/osoba

16 lipca
Kuźnia Raciborska – wycieczka ekologiczna, 
godz. 8.00 – 16.00, 

20 zł/osoba

21 lipca
Spotkanie z ciekawą osobą – warsztaty twórcze 
godz. 10.00 – 14.00

Wakacje z Estradą Śląską – koncert w parku Ko-
ściuszki

ok. 2 zł/osoba

22, 30 lipca
Ruchliwy dzień – zajęcia taneczne, aerobic, 
gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu; 
Figlarnia (ul. 1 Maja 11), godz. 10.00 – 14.00, 

5 zł/osoba

23 lipca
Wycieczka do Palmiarni, Muzeum Techniki, Mu-
zeum Odlewów (Gliwice) 

20 zł/osoba
28 lipca
Spotkanie z ciekawą osobą, godz. 10.00 – 
14.00

Wakacje z Estradą Śląską – koncert w parku Ko-
ściuszki, 

ok. 2 zł/osoba
29 lipca
Wycieczka do Toszka, godz. 10.00 – 14.00, 

25 zł/osoba
29 lipca – 3 sierpnia
Wyjazd grupy dzieci na warsztaty artystyczne 
w Koniakowie (rzeźba, haft, koronkarstwo, bibuł-
karstwo), 

koszt: 300 zł (noclegi, wyżywienie, warsztaty 
artystyczne, wstępy do muzeów i galerii, 

transport, ubezpieczenie)

Z powodu generalnego remontu budynku 
filii „Bogucice” zajęcia– w ramach akcji „Lato 
w mieście 2009” – odbywać się będą w wy-
najętych pomieszczeniach – salkach kate-
chetycznych parafii pw. św. Szczepana w Bo-
gucicach przy ul. Markiefki 89. W przypadku 

zajęć odbywających się tylko w budynku 
MDK „Zawodzie”, zostanie zorganizowany 
transport z Bogucic na Zawodzie i z powro-
tem lub też zostaną oddelegowani opieku-
nowie, którzy przyprowadzą i odprowadzą 
grupę.

Zapraszamy dzieci na zajęcia podczas ak-
cji „Lato w mieście 2009”. Od 29 czerwca do 
14 sierpnia w godz. 10.00 - 14.30 proponuje-
my wyjścia na basen oraz zajęcia sportowe 
w każdy wtorek i piątek. Ciekawe konkursy 
z atrakcyjnymi nagrodami w środy, m.in. Quiz 
Merlina, Zadania Pana Twardowskiego, Tur-
niej Elficki i inne. W poniedziałki będziemy 
poznawać Katowice podczas wędrówek ple-
nerowych. W poniedziałkowej Akademii Bo-
haterów poznamy postaci krasnali, goblinów, 
skrzatów, elfów, zwierząt prehistorycznych 
oraz Koziołka Matołka.

Zapraszamy także na atrakcyjne wycieczki: 

do kopalni Węgla Kamiennego Guido w Za-
brzu, do Aquaparku w Dąbrowie Górniczej, 
Dinozatorlandu w Zatorze, gdzie będziemy 
podziwiać największego na świecie T-Rexa, 
słuchać odgłosów dinozaurów, przejedziemy 
się zabytkowym Dinoride’m, odwiedzimy też 
Fermę Strusi Afrykańskich w Bieruniu – Jajo-
stach.

Zachęcamy również do udziału w impre-
zie plenerowej pt. „Zlot Czarodziejów”, gdzie 
będzie można zmierzyć się w indywidualnych 
konkurencjach sportowych, spróbować szczę-
ścia w loterii czarodziejów i obejrzeć program 
artystyczny „Świat magii na wesoło”.

Informacja: 

16 lipca
Wycieczka do Pacanowa – w programie: zwie-
dzanie Pacanowa, czyli Europejskiej Stolicy Bajek, 
Zamek Królewski w Niepołomicach, ruiny zam-
ku w Rabsztynie, kopiec Kościuszki w Olkuszu, 
godz. 9.30 – 14.30, 

koszt dla jednego uczestnika – 15 zł

Szpiedzy tacy jak my

20 lipca
Wędrówki plenerowe – Park Kościuszki, 
godz. 10.00 – 14.30

22 lipca
W krainie deszczowców – konkurs na podsta-
wie książki Stanisława Pagaczewskiego „Misja 
Baltazara Gąbki”
godz. 10.00 – 12.00

Pomysłowy Inspektor Gadżet – konkurs spraw-
nościowy wokół serialu animowanego pt. „In-
spektor Gadżet”, godz. 12.00 – 14.30

23 lipca
Wycieczka do Muzeum Hansa Klossa – w pro-
gramie: oglądanie figur woskowych, zapoznanie 
się z serialowymi eksponatami, fotosami, werka-
mi, godz. 9.30 – 14.30, 

10 zł (bilet wstępu)
Odrobinka prehistorii

27 lipca
Akademia Bohaterów – „Dinozaury”
zajęcia wokół zwierząt prehistorycznych, 
godz. 10.00 – 12.00

Wędrówki plenerowe – Rów Wełnowiecki, 
godz. 12.00 – 14.30

29 lipca
Park Jurajski – konkurs wiedzy o dinozaurach, 
godz. 10.00 – 12.00

Sceny z życia smoków – konkurs na podstawie 
opowiadania Beaty Krupskiej 
godz. 12.00 – 14.30

30 lipca
Wycieczka do Dinozatorlandu (Zator) – w pro-
gramie: ścieżka edukacyjna, podziwianie naj-
większego na świecie ruchomego T-Rexa, słucha-
nie odgłosów dinozaurów, zwiedzanie muzeum 
szkieletów, 8-metrowa Dinozjeżdżalnia, przejazd 
zabytkowym DINORIDE’M, wykopy paleontolo-
giczne dla dzieci, godz. 9.00 – 18.00, 

koszt dla jednego uczestnika – 25 zł

Koszutka latem
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mdk „Szopienice–GiSzoWiec”

ul. Gen. Hallera 28
tel. 032 256 84 53
e-mail: sekretariat@mdk.katowice.pl
www.mdk.katowice.pl

Szopienice - Giszowiec 
(ul. Hallera 28)

Zajęcia w godzinach od 10.00 do 14.00

W zdrowym ciele – zdrowy duch, 
czyli zajęcia w plenerze

1 lipca
piłka ręczna, zabawa wodnymi balonami, 
przeciąganie liny

2 lipca
rzuty piłką i piłeczkami, bieg na orientację, 
wyścigi UFO

3 lipca
badminton, zabawy ze skakanką, hula-hop

Rywalizacja drużynowa i indywidualna

6 lipca
Rebusy i zgadywanki

7 lipca
I ty możesz tańczyć

8 lipca
Koło fortuny

9 lipca
Mini lista przebojów

10 lipca
Mały omnibus

Zabawy świetlicowe

13 lipca
balonówka, tenis stołowy, zmiana miejsc

14 lipca
łapanie łańcuchowe, piłkarzyki, balony do 
celu

15 lipca
murarz, zabawy z kocem, samoloty do celu

16 lipca
przeprawa przez rzekę, Baba Jaga patrzy, 
Zośka

17 lipca
Wyścigi w workach, ciuciubabka, alfabet 
Morse’a

Maraton śmiechu

20 lipca
konkurs na najlepiej opowiedziany dowcip

21 lipca
konkurs na najlepiej opowiedziany dowcip 
w gwarze śląskiej

22 lipca
Wycieczka w Beskidy

odpłatnie
Roślinnik

23 lipca
Rozpoznawanie drzew, kwiatów i traw wi-
dzianych w Beskidach

24 lipca
Roślinnik – Wykonanie albumu roślin występu-
jących w Beskidach

Gry świetlicowe z historią

27 lipca
Chińczyk – rozgrywki

28 lipca
Warcaby – rozgrywki

29 lipca
Szachy – rozgrywki

30 lipca
Kości – rozgrywki

31 lipca
Scrabble – rozgrywki

Ponadto:
1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 lipca
bezpłatne szkolenie Seniorów z zakresu obsłu-
gi komputera i internetu, godz. 11.00

2, 9, 16, 23, 30 lipca 
Turniej Skata o Puchar Lata, godz. 16.00

7, 14, 21, 28 lipca 
Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci 
i młodzieży, godz. 17.00

8, 9 lipca 
Warsztaty break-dance, godz. 17.00

9 lipca
Ręce, które leczą – spotkanie z energotera-
peutą Zbigniewem Nowakiem, godz. 12.00

impreza biletowana
19 lipca
II Memoriał im. Franciszka Płaszczyka w Ska-
cie, godz. 9.00

Filia nr 1 
(ul. Obr. Westerplatte 10)

Zajęcia w godzinach od 10.00 do 14.00

Kierunek – województwo pomorskie

1 lipca
Piraci z pomorskiego – piszemy scenariusz

2 lipca
Piraci z pomorskiego – wystawiamy sztukę

Warmińsko–mazurska przygoda

3 lipca
Rysujemy herb i flagę województwa i Olszty-
na – stolicy województwa

6 lipca
Piszemy poezję – konkurs na najładniejszy 
wiersz

Kujawsko–pomorska wyprawa 

7 lipca
rysujemy herb i flagę województwa 

8 lipca
Bydgoszcz i Toruń – wykonujemy herby i flagi 
stolic województwa

9 lipca
Poznajemy Kopernika – konstruujemy Układ 
Słoneczny

Witamy Lubuskie

10 lipca
wykonujemy herb i flagę województwa

13 lipca
Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra – rysuje-
my herby i flagi stolic województwa

14 lipca
Festiwal Piosenki Zagranicznej – konkurs na 
najlepsze estradowe show

Wielka wyprawa w Wielkopolskie

15 lipca
Wykonujemy herb i flagę województwa i Po-
znania – stolicy województwa

Szopienicki Festiwal Teatralny

16, 17 lipca
Przygotowujemy scenografię i stroje do przed-
stawienia pt. „Kopciuszek”

20 lipca
przygotowujemy przedstawienie (podział ról, 
próby)

21 lipca
Premiera „Kopciuszka”

22 lipca
Wycieczka w Beskidy, godz. 8.00 – 16.00 

odpłatnie
Mazowieckie wita nas

23 lipca
Rysujemy herb i flagę województwa

24 lipca
Warszawa – wykonujemy herb i flagę stolicy

27 lipca
„Wars i Sawa” – opowiadamy legendy

28 lipca
Wielkie budowle – budujemy PKiN

Wita nas Podlaskie

29 lipca
Rysujemy flagę i herb województwa

30 lipca
Białystok – wykonujemy herb i flagę stolicy 
województwa

31 lipca
Lalkarstwo, cóż to takiego? – wykonujemy lalki 
do przedstawienia pt. „Czerwony Kapturek”

A ponadto:
4 lipca
Kolorowy zawrót głowy – warsztaty plastyczne 
dla dzieci, park przy ul. Olchawy, godz. 11.00

5 lipca, godz. 16.30
19 lipca, godz. 17.00

Koncert Promenadowy Orkiestry Dętej, 
park przy ul. Olchawy w Katowicach 

Filia nr 2 
(Plac Pod Lipami 1)

Zajęcia w godzinach od 10.00 do 14.00 

Tydzień plastyczny

1 lipca
Wycieczka do BWA

odpłatnie
2 lipca
Coś z niczego –wykonanie ramek na zdjęcia

3 lipca
Konkurs na wykonanie najśmieszniejszej ka-
rykatury

Tydzień sportowy

6 lipca
Wybór najciekawszej dyscypliny sportowej

7 lipca
Mecz piłki nożnej 
 Argentyna kontra Brazylia

8 lipca
Podchody, turniej gry w badmintona

9 lipca
Bieg na orientację

10 lipca
Wielki turniej gier planszowych

Tydzień teatralny

13 lipca
Tworzymy spektakl teatralny

14 lipca
Tworzenie scenariusza

15 lipca
Wykonanie kostiumów

16 lipca
Warsztaty z dykcji i próba przedstawienia

17 lipca
Próba generalna i odegranie spektaklu

Tydzień z obrzędami

20 lipca
Wycieczka do Górnośląskiego Parku Etnogra-
ficznego

21 lipca
Legendy i baśnie ludowe

23 lipca
Zwiedzanie Izby Śląskiej

24 lipca
Nauka gwary śląskiej – „Bery, bojki i wice”

Tydzień literacki

27 lipca
Rady jak zostać dobrym pisarzem i stworzyć 
bestseller

28 lipca
Zapomniana sztuka kaligrafii – warsztaty, 

29 lipca
Świat bajek – konkurs na najciekawiej opowie-
dzianą bajkową historię

30 lipca
Baśniowe kalambury

31 lipca
Moja ulubiona postać bajkowa – konkurs pla-
styczny
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a  w przeszłości zawodnik GieKSy, Górnika Za-
brze i kapitan reprezentacji Polski. Jego pomoc-
nikami tego dnia byli Piotr Stach i Jarosław Tkocz 
oraz Grzegorz Górski, Łukasz Wijas, Marcin Kry-

siński i Bartosz Sobotka z pierw-
szego zespołu GKS. Organizatorzy 
zakładają, że taka forma edukacji, 
bezpośrednia interakcja, będzie 
skutecznym narzędziem służącym 
realizacji celu – zmniejszenia wza-
jemnych uprzedzeń pomiędzy ki-
bicami reprezentującymi odmien-
ne środowiska. 

Ostatnim akordem pierwszej 
edycji było spotkanie podsumo-
wujące, w trakcie którego na-
grodzono zwycięzcę klasyfikacji 
strzelców, najlepszego zawodni-
ka i bramkarza oraz wybrano naj-

lepszą ósemkę turnieju. 18 czerwca w siedzibie 
współorganizatora projektu, Katolickiej Fundacji 
Dzieciom, spotkali się uczestnicy, trenerzy, sę-
dziowie i organizatorzy. Po części oficjalnej mło-
dzież raczyła się świeżymi truskawkami. 

Jesienią planowana jest druga edycja Ligi, do 
której zapraszamy dotychczasowych uczestni-
ków oraz organizacje, które w projekcie nie mia-
ły szansy uczestniczyć. Warto dodać, że projekt 
znalazł uznanie w oczach samorządu miejskie-
go. Oferta zgłoszona do Wydziału Sportu i Tury-
styki została zaakceptowana przez komisję kon-
kursową i Liga Piłkarska uzyskała dofinansowa-
nie. Informacje na temat projektu dostępne są 
na stronie www.gieksa.pl. 

Remont murawy na ukończeniu
Remont płyty głównej stadionu GieKSy wkroczył 
w decydującą fazę. W kwietniu trwały prace nad 
montażem instalacji odwadniającej i nawadnia-
jącej. Po ich zakończeniu nawieziono kolejne 
warstwy piasku i kamienia, aby wyrównać na-
wierzchnię. W maju rozpoczęto wysiew trawy, 
która w czerwcu i lipcu wzrasta, aby odpowied-
nio się zakorzenić. Zgodnie z deklaracjami firmy 
prowadzącej prace remontowe, boisko będzie 
gotowe do gry w końcu lipca. Pierwsza kolej-
ka nowego sezonu planowana jest na 25 lipca 
i wszystko wskazuje, że już pierwsze spotkanie 
w roli gospodarza katowiczanie rozegrają na Bu-
kowej. 

Mimo zamieszania, jakie panuje w piłkarskiej 
centrali, która wciąż nie ustaliła, które z zespołów 
awansowały do Ekstraklasy, nowy sezon zapo-
wiada się niezwykle interesująco. Wśród przeciw-
ników GKS znajdą się bowiem tak uznane marki, 
jak Górnik Zabrze, Pogoń Szczecin czy ŁKS Łódź, 
z którymi katowiczanie stoczyli w historii wiele 
wspaniałych pojedynków głównie w najwyższej 
klasie rozgrywkowej. 

Bieżące informacja o przygotowaniach do  roz-
grywek, ruchach kadrowych i meczach kontrol-
nych dostępne są w oficjalnym serwisie interne-
towym klubu www.gieksa.pl. (md)

Liga Piłkarska: triumf ducha sportu 

Ponad 100 młodych ludzi w wieku od 10 do 16 
lat brało udział w zakończonej pierwszej edycji 
projektu Liga Piłkarska. Projekt ma na celu zachę-
cać młodzież do aktywności sportowej poprzez 
udział w regularnych treningach oraz zmaga-
niach ligowych, ale równorzędnym celem jest 
także uzmysłowienie uczestnikom, że w sporcie 
jest miejsce wyłącznie na rywalizację, a nie ma 
w nim miejsca na wrogość. 

W początku kwietnia 8 zespołów rozpoczę-
ło treningi prowadzone przez zaproszonych do 
współpracy studentów AWF Katowice. Ich rola 
polega na prowadzeniu zajęć i opiece trenerskiej 
podczas meczów, dzięki czemu także oni mają 
możliwość sprawdzić umiejętności teoretyczne 
zdobyte na studiach. Do projektu zgłosili się ki-
bice, którzy także wspomagają drużyny podczas 
treningów, a dwójka spośród nich to sędziowie, 
którzy obsługują rozgrywane na boisku MOSiR 
w Szopienicach mecze. Zespoły, działające przy 
świetlicach środowiskowych, stowarzyszeniach 
i fundacjach, mają swoje siedziby w wielu dziel-
nicach naszego miasta od Załęża, przez Śród-
mieście, Koszutkę i Zawodzie, aż po Szopienice. 

Łącznie w ramach projektu rozegrano 28 spo-
tkań, a drużyny odbyły 80 treningów, do przepro-
wadzenia których wykorzystywano boiska szkol-
ne. Strzelono ponad 230 goli, a średnia oscyluje 
wokół wysokiego poziomu 8,7 bramki na jeden 
mecz. W imprezie brali udział nie tylko chłopcy. 
Jednym z filarów drużyny SDK Szansa jest Ane-
ta Selwent, której umiejętności docenili opieku-
nowie kobiecej 1.FC Katowice, którzy zaprosili 
Anetę na treningi. Spośród uczestników została 
wyselekcjonowana grupa, która otrzyma szansę 
sprawdzenia swoich umiejętności pod okiem tre-
nerów młodzieżowych grup GieKSy. 

25 maja gościem uczestników Ligi Piłkarskiej 
byli piłkarze śląskich klubów. Spotkanie z zawo-
dowymi piłkarzami reprezentującymi Polonię 
Bytom i GKS Katowice miało na celu uświado-
mienie młodzieży, co jest istotą sportowej rywa-
lizacji. Rolę gospodarza tego spotkania pod-
jął się Jerzy Brzęczek, asystent trenera Polonii, 

GkS katoWice

ul. Bukowa 1
tel. 032 254 89 14
e-mail: media@gieksa.pl
numer gadu gadu 3680352
www.gieksa.pl

moSir

al. Korfantego 35 
tel. 032 258 09 70 (dział imprez)
e-mail: organizacja.imprez@spodek.com.pl
www.spodek.com.pl

W lipcu

Kąpielisko „Rolna”, ul. Nasypowa 65
• ABC pływania: poniedziałek – środa, 
 godz. 11.00 – 12.30 
• siłownia: poniedziałek – piątek, 
 godz. 13.00 – 21.00 
• tenis stołowy: poniedziałek – piątek,
 godz. 10.00 – 18.00 

Kąpielisko „Zadole”, ul. Wczasowa 8 
• skate-park: poniedziałek – piątek, 
 godz. 8.00 – 21.00
• ABC pływania: poniedziałek – środa, 
 godz. 11.00 – 12.00
• tenis stołowy: poniedziałek – piątek, 
 godz. 8.00 – 15.00 
• tenis ziemny: poniedziałek – piątek, 
 godz. 11.00 – 13.00 
• ścianka do tenisa: poniedziałek – piątek, 
 godz. 8.00 – 21.00 
• siłownia: poniedziałek – piątek, 
 godz. 8.00 – 21.00

Hala sportowa, ul. Józefowska 40
• siatkówka: wtorek – czwartek, godz. 9.00 – 11.00
• gimnastyka artystyczna (współorganizator: 

UKS 62): od 30 lipca do 11 sierpnia w godz. 
10.00 – 14.00; od 18 do 29 sierpnia 

 w godz. 14.00 – 18.00
• siłownia: poniedziałek – piątek,
 godz. 9.00 – 20.30
• zapasy (współorganizator: ZUKS GKS Katowi-

ce): poniedziałek – piątek (17 – 28 sierpnia 
w godz. 11.00 – 13.00

Przystań wodna – Dolina Trzech 
Stawów, ul. Murckowska 6
• Wakacje na wodzie: wtorek – piątek, 
 godz. 11.00 – 14.00 

Sala gimnastyczna „Spodek” 
al. Korfantego 35
• piłka nożna: poniedziałek – piątek, 
 godz. 9.00 – 12.00
• tenis stołowy: poniedziałek – piątek, 
 godz. 9.00 – 15.00
• koszykówka: poniedziałek – piątek, 
 godz. 12.00 – 15.00 
• siłownia: poniedziałek – piątek,
 godz. 7.00 – 21.00

Ośrodek sportowy „Słowian” 
ul. 1-go Maja 99
• piłka nożna: poniedziałek – piątek,
 godz. 9.00 – 15.00 
• siłownia: poniedziałek – piątek,
  godz. 8.00 – 21.00 
• skate-park: poniedziałek – piątek, 
 godz. 8.00 –  21.00

Ośrodek sportowy „Rapid”
ul. Grażyńskiego 51 
•piłka nożna:  poniedziałek – piątek, 
 godz. 10.00 – 11.00, 9.00 – 12.00

Program zajęć sportowo-
rekreacyjnych organizowanych 
w ramach Akcji Lato:

od 22 czerwca do 3 lipca
UKS „Sokół 43”: siatkówka, pływanie, piłka noż-
na; Gimnazjum nr 13

UKS „Wodnik 29”: Wakacyjna Szkoła Pływania 
(2 godz./dzień), ul. Boya-Żeleńskiego 100

od 22 czerwca do 22 sierpnia 
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkoma-
nii O/Katowice: zajęcia ogólnosportowe, wy-
cieczki, rajdy, obozy plenerowe;
 MDK przy ul. Kołodzieja 42

od 22 czerwca do 31 sierpnia
KS „Jango Katowice”: Inter Campus 09 (zajęcia 
ogólnosportowe), OS „Szopienice”

od 23 czerwca do 25 sierpnia (wtorki)
LGKS „38 Podlesianka”: zajęcia ogólnosportowe 
(3 godz./dzień), ul. Sołtysia 25

od 29 czerwca do 3 lipca
UKS „Junga”: ABC Motorowodniactwa, ABC Su-
rvivalu (5 godz./dzień), Akwen Morawa

od 29 czerwca do 10 lipca
UKS „Katowice”: gimnastyka artystyczna
(4 godz./dzień), hala MOSiR-u przy ul. Józefow-
skiej 40

odpłatnie
od 29 czerwca do 3 lipca
KS „Bumeikan”: Letnia Szkoła Aikido 2009 
(2 godz./dzień), Gimnazjum nr 4

od 1 lipca do 31 sierpnia
Katowicki Klub Jeździecki: jazdy konne 
(4 godz./dzień), ul. Francuska 180

od 6 do 10 lipca
UKS „Junga”: ABC Motorowodniactwa, ABC Su-
rvivalu (5 godz./dzień), Akwen Morawa

od 14 do 17 lipca
UKS „Sokół 22”: zajęcia ogólnosportowe, 
ZSO nr 7/WPKiW Chorzów

4, 11, 18, 25 lipca
GKS „Murcki”: mistrzostwa Katowic w siatkówce 
plażowej, Park Murckowski

pn/śr/pt w lipcu
GKS „Murcki”: szkółka piłkarska (2 godz./dzień), 
Park Murckowski

wt/czw/sb w lipcu
GKS „Murcki”: wyjazd na basen (3 godz./dzień), 
Kąpielisko „Rolna”

Od1 do 6 czerwca tego roku w sto-
licy Bułgarii rozegrały się XIX Mi-
strzostwa Europy w Armwrestlin-

gu, czyli w siłowaniu na rękę. Do zawodów 
zgłosiło się 465 zawodników z 24 europejskich 
krajów. Rozgrywane były w kategoriach: junior, 
senior, masters i niepełnosprawni na prawą 
i lewą rękę. Nasz kraj reprezentowało 47 za-
wodników. Polscy siłacze wrócili z 7 srebrnymi 

Katowicka siłaczka
i 10 brązowymi europejskimi krążkami. Był to 
największy sukces polskiej reprezentacji w hi-
storii rywalizacji europejskiej, a nawet i świato-
wej. Wśród medalistów znalazła się mieszkanka 
Katowic Bożena Cichopek, reprezentująca klub 
MCKiS TYTAN Jaworzno, która w kategorii  „ma-
sters woman 60 kg” wywalczyła 2 srebrne me-
dale (na prawą i lewą rękę). Więcej informacji 
na stronie www.armpower.net

Hala i boisko OS„Szopienice”
ul. 11 listopada 16 
• piłka nożna: poniedziałek – piątek, 
 godz. 9.00 – 15.00 
• siatkówka: poniedziałek – piątek, 
 godz. 9.00 – 15.00 
• tenis ziemny: poniedziałek – piątek, 
 godz. 9.00 – 15.00 

Udział w zajęciach jest nieodpłatny za okazaniem 
legitymacji szkolnej

Wstęp na kąpieliska oraz siłownie odpłatny.
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