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NASZE

Dzisiaj żegnamy się z budową 
– mówiła 17 września Monika 
Olejnik-Okuniewska z firmy 
Neinver o zakończeniu kolej-

nego etapu inwestycji rozpoczętej w 2007 
roku, kiedy to spółka PKP postanowi-
ła dotychczasowy dworzec kolejowy pod-
dać rewitalizacji. Przypomnijmy: dwa lata 
później PKP podpisała umowę z wyłonio-
ną w przetargu firmą Neinver, w kolejnym 
roku dołączył Meyer Bergman. W maju 
2011 roku wmurowano kamień węgiel-
ny pod inwestycję. A już w październiku 
2012 roku oddany do użytku został pierw-
szy element projektu, czyli dworzec kole-
jowy. Natomiast od lutego tego roku au-
tobusy komunikacji miejskiej korzysta-
ją z podziemnego dworca autobusowe-
go. Inwestycja obejmowała także budowę 
podziemnego tunelu łączącego wschodnią 
i zachodnią część miasta, wraz z budową 
okolicznych węzłów i ulic oraz przebudo-
wę pl. Szewczyka.

– Galeria Katowicka wraz z całym kom-
pleksem komunikacyjno-handlowym była 
i jest bardzo ważnym przedsięwzięciem dla 
naszej firmy – mówi Agata Brzezińska, Co-
untry Manager, Neinver Polska. – Tworzy-
my ją od pierwszych prac koncepcyjnych, 
zbudowaliśmy, a teraz będziemy odpowia-
dać za jej zarządzanie. To wspólny sukces 
i efekt naprawdę solidnej współpracy zarów-
no naszych partnerów biznesowych: Meyer 
Bergman i PKP, władz Katowic i wojewódz-
twa śląskiego, jak i osób pracujących na bu-
dowie, w szczególności głównego wykonaw-
cy prac budowlanych – firmy Strabag i nad-
zorującej te prace firmy Arup – dodaje.
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5 lat
Sześćdziesiąty numer „Naszych 
Katowic” przypomina nam, że 
to już piąta rocznica powstania 
pisma. Zachęcamy Czytelników, 
aby ten mały jubileusz był okazją 
do wspomnień na temat, jak 
zmieniły się Katowice w tym 
czasie. Krótkie teksty prosimy 
przysyłać pod adresem: 
redakcja@katowice.eu lub 40-
003 Katowice, ul Rynek 13. 
Najciekawsze wspomnienia 
nagrodzimy albumami związanymi 
z naszym miastem. 

Redakcja Nk

ciąg dalszy Na – s. 9

17 września oficjalnie za-
kończono budowę Galerii 
Katowickiej – jednej z naj-
większych inwestycji w me-
tropolii, wartej około 1 mld 
zł. 33 miesiące prac, po-
nad 270 firm podwykonaw-
czych, 4 tysiące pracow-
ników na budowie, 365 ty-
sięcy mă wywiezionej zie-
mi – to tylko niektóre z liczb 
świadczących o rozmiarze 
zrealizowanego projektu. 

Inwestycja 
zakończona

Inwestycje

remont pl. wolności

27 września rozpoczyna się kolejna ważna 
inwestycja w naszym mieście – remont ulic, 
chodników i torowiska tramwajowego wokół 
pl. Wolności. W związku z robotami wpro-
wadzona zostanie tymczasowa organizacja 
ruchu. Oznacza to czasowe utrudnienia dla 
mieszkańców, kierowców, pasażerów i pie-
szych. 

czytaj – s. 5

Kultura

rawa Blues

Po ar tystycznym sukcesie ubiegłorocznej 
Rawy Blues, również w tym roku nie zabrak-
nie nazwisk pierwszej wielkości. Zaprasza-
my do Spodka już 5 października.

czytaj – s. 3

ekologia

Czysta Kłodnica

W sobotę 26 października o godzinie 9.00 
lokalna społeczność Starej Ligoty i Brynowa 
będzie po raz kolejny sprzątać rzekę Kłodni-
cę i tereny do niej przyległe. Zbiórka przy ul. 
Wodospady – koniec ulicy przy murowanych 
garażach. 
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Prezydent M. Krupa odbiera statuetkę z rąk Prezesa PTWP W. Kuśpika 

Jeden z najpiękniejszych punktów 
widokowych Katowic, jakie znam. 
Rozległy. Niestandardowy, pod-
niebny. Sam w sobie obrazem, gra-

fiką, kadrem fotograficznym, stop-klatką me-
lancholijno dokumentalnego filmu. Ma kon-
kretne zakotwiczenie, adres, numer klatki 
schodowej i mieszkania. Miejsce jest zresztą 
magiczne i historyczne. Dokładnie tutaj sta-
ła kiedyś zagroda Kazimierza Skiby, ostatnie-
go polskiego sołtysa wsi Katowice. Ale dziś 
inne czasy, inne widoki. Narożna kamieni-
ca przy Wojewódzkiej, na której ostatnie pię-
tro wjeżdżam teraz anachroniczną windą, ma 
też swoją artystyczną historię. Mieszkali tu-
taj m. in. profesor katowickiej ASP, malarz, 
grafik i eseista Andrzej S. Kowalski  (1930–
2004) i Andrzej Czeczot (1933–2012) arty-
sta mit, artysta legenda. Teraz w mieszkaniu 
„po Czeczocie” mieszka i tworzy od wielu 
już lat profesor Jerzy Handermander, wspa-
niały malarz i grafik, postać ciepła, charakte-
rystyczna, barwna, choć nierzadko kapryśna 
i trudna (jak to w życiu – zwłaszcza artystycz-
nym – często się zdarza). Znamy się i spoty-
kamy od lat. 

Codziennie idąc do pracy, przynajmniej 
dwukrotnie, mijam jego kamienicę, nie omijam 
natomiast okazji, żeby przynajmniej nacisnąć 
dzwonek domofonu. A najchętniej wskoczyć 
na moment do Handra (to jego środowisko-
wa ksywa). Potężny pokój–pracownia wart jest 
osobnej opowieści. Sztalugi, schnące obrazy, na 
ścianach pojedyncze grafiki, najczęściej słynne 
„Kutry” Jurka, ale też prawdziwe cymelia, jak 
widok na kopalnię Katowice z okien bloku przy  
Ordona (rok 1970!). Obok prace Aleksandra 

Okno Jurka 
Handermandera

Raka, Rafała Pomorskiego, Romana Staraka, 
no, słowem, można długo stać i długo patrzeć, 
bo to cała historia katowickiej sztuki. 

Jednak cały czas stoimy tyłem do okna, a 
to ono przecież, tak naprawdę, nas tutaj przy-
wiodło. Trzeba jeszcze tylko obejść potęż-
ną prasę graficzną, obrócić się o 180 stopni i 
przed nami Katowice jak na dłoni. Opowie-
ści miasta, opowieści okien o mieście… Wca-
le nie zależą od wysokości na jaką się wdra-
piemy albo wzlecimy. To coś innego, bardziej 
tajemniczego, chociaż „umysły ścisłe” podpo-
wiedzą zaraz o współrzędnych, danych lokali-
zacyjnych, kątach nachylenia, itp. Okno Han-
dra szerokim łukiem kadruje północną stro-
nę miasta. Od zarysów Koszutki po Dąbrów-
kę. Widzimy niegdysiejszy teren KWK „Ka-
towice” z eksplozją dzisiejszych przeobrażeń, 
wieże kościołów Ewangelickiego i Mariackie-
go, tasują się plany ulic, ujawniają swoje ta-
jemnice dachy, dziwne plomby, ryzality i wy-
kusze. Ale wszystko zależy przecież od pory 
dnia i roku, od światła i pogody, od gigan-
tycznego zwałowiska chmur, które stąd wyda-
ją się niemniej realne i konkretne jak architek-
tura miasta poniżej. Trudno dogonić słowami 
ten spektakl, bo przecież jego istotą jest mo-
mentalność. Ciągła pulsacja i zmiana. Hander 
staje nieraz obok mnie i w milczeniu gapimy 
się w to jego okno. Maluje je i rysuje od lat. 
Widziałem potężne olejne obrazy z tym wi-
dokiem. Widziałem szkice i rysunki. Widzia-
łem metalowe płyty, które jak starzy mistrzo-
wie żłobi z pietyzmem i benedyktyńską cier-
pliwością. Miasto. Płaszczyzny, piony, labirynt 
kształtów, jednoczesność wielu wymiarów. 
Hander nie jest sentymentalny, nie lubi prze-
sady. Ale przecież wyznał kiedyś, że „to cho-
lerne okno wciąż go prowokuje i woła”. Że to 
już jakaś obsesja, udręka, ale i radość! Tak stać 
i patrzeć na szczegół, na niebo, na zachowany 
szyb „Warszawa”, fragment neonowej reklamy 
na rogu Francuskiej i Mariackiej. A potem? No 
właśnie, potem zaczyna się ta powolna „męka”. 
W pracowni Jerzego Handermandera od kilku 
już lat widzę metalową płytę. Tysiące, setki ty-
sięcy wyżłobionych linii, konturów, punktów 
i punkcików. Katowice „zaokienne”. Wieża ko-
ścioła i kopalni. Nowe i stare kamienice. Nitka 
kolejowych torów. Zarys obłoków.  

– Kiedy to skończysz? – pytam. Odpo-
wiedź: – Może już nigdy. Ale nie o to chodzi.   

Arkusz miedzianej płytki, miejscami cien-
ki teraz jak opłatek, mówi coś w gęstniejącej 
ciszy pokoju. 

(Maciej SzczawińSki)

Tuż przed drukiem numeru dowiedzie-
liśmy się o odejściu profesora Jerzego Han-
dermandera, wybitnego artysty i wspaniałego 
czlowieka, postaci wpisanej na zawsze w kato-
wicki pejzaż i jego duchową przestrzeń. Śro-
dowisko artystyczne miasta poniosło kolejną, 
bolesną i niepowetowaną stratę.

wyróżnienia 
dla miasta

17 września podczas uroczystej sesji 
Sejmiku Województwa Śląskiego, rozpo-
czynającej drugi dzień III Europejskiego 
Kongresu Małych i Średnich Przedsię-
biorstw w Katowicach, Tadeusz Dono-
cik, prezes Regionalnej Izby Gospodar-
czej, przekazał na ręce Prezydenta Mia-
sta Piotra Uszoka wyróżnienie honorowe 
dla Miasta Katowice w III edycji progra-
mu „Samorząd, który wspiera MŚP”, rów-
nocześnie kapituła konkursowa tego pro-
gramu przyznała Piotrowi Uszokowi tytuł 
„Prezydent - Lider, który wspiera MŚP”.

| W skrócie| 

Podczas wrześniowej konferencji Pro-
perty Forum 2013 w Warszawie Kato-
wice otrzymały nagrodę w kategorii 
„Miasto Przyjazne Inwestorom”. O tytuł 
ubiegały się także: Łódź, Wrocław, Czę-
stochowa oraz Gdańsk. 
– Statuetka to nagroda za nasze starania, by wam, 
inwestorom i mieszkańcom, żyło się coraz lepiej. 
To, co osiągnęliśmy, jest jednak efektem pracy 
wielu ludzi – powiedział Marcin Krupa, wicepre-
zydent Katowic. 

– Katowice nieustannie zmieniają swoje ob-
licze, stając się nowoczesną stolicą dynamicznie 
rozwijającej się metropolii. Realizowane inwesty-
cje czynią stolicę województwa coraz to bardziej 
atrakcyjnym miejscem nie tylko do pracy, ale i 
życia. Drzemiący w nim potencjał gospodarczy 
dostrzegają deweloperzy nieruchomości komer-
cyjnych – mówił, przyznając nagrodę, Robert Po-
sytek, redaktor naczelny Propertynews.pl. 

Forum Ekspertów Nagrody zaznaczało, iż 
w Katowicach nieustannie powstają i są plano-
wane nowe obiekty handlowe, biurowce, ma-
gazyny i hotele. Inwestycjom sprzyja rozwinię-
ta infrastruktura komunikacyjna oraz położenie 
geograficzne. 

Konkurs Prime Property Prize 2013 miał 
za zadanie wyłonić firmy oraz projekty, które w 
ostatnim roku miały największy wpływ na wyda-
rzenia na rynku nieruchomości komercyjnych, a 
także osobistości, których spektakularne działa-
nia odegrały kluczową rolę w rozwoju całej bran-
ży. W czasach, gdy hasło „zielone budownictwo” 
przestało być tylko modą, organizatorzy plebiscy-
tu chcieli także uhonorować projekty komercyjne 
najbardziej zaawansowane technologicznie. 

W kategorii Inwestycja Roku Rynek Po-
wierzchni Handlowej zwyciężyła natomiast Ga-
leria Katowicka za przyczynienie się do stworze-
nia nowego centrum Katowic i przyciągnięcia do 
miasta marek nieobecnych do tej pory w regio-
nie, a nawet w Polsce. Dzięki inwestycji miasto 
wzbogaciło się o 200 tys. mkw. nowoczesnej po-
wierzchni użytkowej. 

Prestiżowe wyróżnienie otrzymał również 
katowicki biurowiec Goeppert-Mayer. Jako 
pierwszy w Polsce uzyskał międzynarodowy 
certyfikat BREEAM International (BRE Envi-
romental Assessment Method) na poziomie 
„Outstanding”. Jest to drugi budynek w Euro-
pie z tak wysoką oceną.  

(www.propertynewS.pl/red)

|nagrody|

Miasto przyjazne 
inwestorom
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– Znajdujemy się w miejscu szczególnie 
dla nas ważnym, ponieważ upamiętnia-
my tutaj wybitne osobistości związane 
z kulturą, sztuką i naszym miastem. To 
nasza powinność pamiętać o nich i ich 
honorować – mówił Prezydent Piotr 
Uszok podczas uroczystości odsłonię-
cia popiersia Henryka Mikołaja Górec-
kiego w Galerii Artystycznej. 
Prezydent dziękował licznie zgromadzonym 13 
września przy pl. Grunwaldzkim mieszkańcom, 
którzy swoją obecnością wyrazili szacunek dla 
kompozytora. Piotr Uszok nie zapomniał również 
o tych, którzy zaangażowali się w proces wybie-
rania postaci: – Bo przecież to nie decyzja admi-
nistracyjna, ale wola mieszkańców zadecydowała, 
że dzisiaj spotykamy się przed popiersiem Henry-
ka Mikołaja Góreckiego – przypomniał. – Każde 
miasto jest silne siłą swoich obywateli. Bez wątpie-
nia Henryk Mikołaj Górecki do tych najznamie-
nitszych należał. To on był ambasadorem naszej 

ziemi. Wielu z nas pamięta, gdy był pośród nas, 
czy to na sali koncertowej Filharmonii Śląskiej 
czy Akademii Muzycznej. Dzisiaj, pochylając czo-
ło przed jego popiersiem, wspominamy te chwile, 
jakże radosne i potrzebne – dodał. 

Również wicewojewoda śląski Piotr Spyra 
wspominał Góreckiego jako wybitnego twórcę, 
który „potrafił czerpać z tradycji, i który tej trady-
cji nie odrzucał”, jako człowieka, który „nie zapo-
minał o swoich korzeniach”.

Henryk Mikołaj Górecki został wybrany 
przez mieszkańców regionu, którzy wzięli udział 
w tegorocznym plebiscycie „Galeria Artystycz-
na”, zorganizowanym na początku roku przez 
katowicki magistrat przy współudziale mediów 
lokalnych. 

Dotychczas przy pl. Grunwaldzkim zosta-
li uhonorowani: Zbyszek Cybulski, Aleksandra 
Śląska, Jerzy Duda-Gracz, Paweł Steller, Stani-
sław Hadyna, Bogumił Kobiela, Alfred Szklar-
ski i Adolf Dygacz. 

Będzie nim na pewno Keb’ Mo’, 
wokalista, multiinstrumentalista 
i kompozytor, od blisko 20 lat nale-
żący do panteonu wybitnych posta-

ci bluesa. Zdobywca trzech prestiżowych pły-
towych nagród Grammy i wielu innych zna-
czących trofeów. Jest niezwykle utalentowa-
nym artystą, uniwersalizującym w swojej mu-
zyce elementy afroamerykańskiej muzyki lu-
dowej, gospel, bluesa jazzu i rhythm&bluesa. 
Koncertował m.in. w Białym Domu i na wielu 
ważnych festiwalach. Pojawiał się też na ekra-
nie filmowym, wcielając się m.in. w postać Ro-
berta Johnsona, swojego mentora. 

Bardzo atrakcyjnie zapowiada się występ 
Otisa Taylora, wokalisty, multiinstrumentalisty 
i kompozytora, prawdziwego objawienia pierw-
szej dekady bieżącego stulecia w świecie blu-
esa. Urodził się w Chicago, wychował się w De-
nver w stanie Kolorado, przebył długą, krętą dro-
gę na szczyt popularności, do bluesowego pante-
onu. W 2001 roku albumem „White African” za-
istniał na szerszym rynku, dołączając do najważ-
niejszych i najbardziej cenionych współcześnie 
artystów bluesowych. Różnorodność i bogac-
two jego muzyki nazywanej trance bluesem i sil-
ny związek z muzyką korzeni potwierdza niewy-
czerpalny potencjał afroamerykańskiej muzyki. 
Serię znakomicie przyjmowanych przez krytykę 
albumów kontynuuje wydany na początku tego 
roku „My World is Gone”. 

Jedyną bluesową damą w tym gronie jest 
Ruthie Foster, pochodząca z Teksasu, woka-
listka, gitarzystka i kompozytorka, rozpo-
znawalna w bluesowym świecie od kilku lat 
dzięki nominowanemu do nagrody Gram-
my albumowi „The Truth According to Ru-
thie Foster”. Swój wielki talent potwierdzi-
ła kolejnym „Let it Burn”, nominowanym do 

Grammy, „w którym zabiera słuchacza w jak-
że osobistą podróż (…), a jej głęboko uducho-
wiony śpiew tworzy dźwiękowy pejzaż wspie-
rający tę opowieść”. Również podczas kon-
certów atrakcyjnie prezentuje swój artystycz-
ny wizerunek. Przyjedzie na Rawę w składzie 

przygotowanym specjalnie na ten występ.
Kolejni wykonawcy – Heritage Blues Orche-

stra – to absolutna nowość na rynku. Zespół po-
jawił się na nim w ubiegłym roku albumem „And 
Still I Rise”, nominowanym do Grammy i Blues 
Awards. Założony przez wokalistę i gitarzystę 

Juniora Macka, dziewięcioosobowy skład two-
rzą muzycy o różnorodnym doświadczeniu arty-
stycznym. Istotny wymiar brzmienia zespołu na-
daje sekcja dęta, a ich muzyka mieni się bluesem 
elektrycznym i akustycznym, pieśnią gospel, po-
brzmiewa nowoorleańskim jazzem, a nawet so-
uthern rockiem. Jeden z największych współcze-
śnie artystów bluesowych Taj Mahal powiedział 
o nim: „Elegancki, wspaniały i orzeźwiający!”. 
I to powinno wystarczająco rekomendować, co 
nas czeka z udziałem Heritage Blues Orchestra.

Zespół The Stone Foxes to najmłodsi wyko-
nawcy wśród gwiazd tegorocznej Rawy Blues. 
Kalifornijska blues rockowa grupa sięgająca po 
bluesowe standardy odczytuje je w sposób od-
powiadający żywiołowości młodego wieku i roc-
kandrollowej ekspresji. Ich występ powinien za-
dowolić zwolenników dzisiejszego spojrzenia na 
bluesa jako na źródło inspiracji i ciągle żywej, 
rozwijającej się muzyki.

I wreszcie duet James Blood Ulmer – Irek 
Dudek. Słynny gitarzysta i wokalista, innowa-
tor jazzowego języka w konwencji harmolo-
dic, od 50 lat obecny na muzycznej scenie go-
ścił już na Rawa Blues Festival. Tym razem po-
jawi się z towarzyszącym mu na harmonijce Ir-
kiem Dudkiem, który marzył o takim spotkaniu 
z tak inspirującym muzykiem. Ten duet muzy-
ków o różnych muzycznych życiorysach będzie 
kreatywną próbą syntezy ich doświadczeń arty-
stycznych i jest największą zagadką tegorocznej 
Rawy Blues. 

Jak co roku, festiwal rozpocznie się kon-
kursem wykonawców rywalizujących o nagro-
dę publiczności. Czeka nas więc sporo emo-
cji związanych z niezwykle atrakcyjnym pro-
gramem przygotowanym przez szefa festiwa-
lu Irka Dudka. 

(Marek jakubowSki)

WyDARZENIA
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James Blood Ulmer wystąpi w duecie z Irkiem Dudkiem

| Henryk mikołaj górecki W galerii artystycznej|

Ambasador naszej ziemi

Rawa Blues po raz 33.
Po artystycznym sukcesie ubiegłorocznej Rawy blues, której gwiazdą był Robert cray, na tegorocznej edycji nie za-
braknie nazwisk pierwszej wielkości. 
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Remont infrastruktury służącej 
do obsługi pasażerów rozpoczął 
się w październiku 2010 roku. 
Przez ten czas PKP Polskie Linie 

Kolejowe, które odpowiadają za zarządzanie 
państwową siecią linii kolejowych, dokonały 
kompleksowej modernizacji stacji wraz z za-
daszeniem o długości 160 metrów. Tym sa-
mym Katowice dołączyły do wąskiej grupy 
dużych polskich miast, w których zarówno 
perony, jak i część torowa są przykryte jed-
nym, wspólnym dachem. 

– Nad wszystkimi peronami oraz tora-
mi zostało zabudowane funkcjonalne zada-
szenie. Panele umieszczone na wysokiej kon-
strukcji zapewniają ochronę pasażerów przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferyczny-
mi: deszczem, wiatrem czy śniegiem i jedno-
cześnie zapewniają dostęp światła przez prze-
zroczyste elementy wykonane z poliwęglanu. 
Perony pokryte nową nawierzchnią, zosta-
ły przystosowane do obsługi osób o ograni-
czonej możliwości poruszania się, w tym tak-
że z dziećmi na wózkach, czy też podróżnych 
z cięższym bagażem. Na krawędziach perono-
wych oraz przy schodach zostały umieszczo-
ne pasy ostrzegawcze o fakturze wyczuwalnej 
pod stopami, które ułatwiają bezpieczne poru-
szanie się osobom niewidomym i słabo widzą-
cym – wymienia Jacek Karniewski z zespołu 
prasowego PKP PLK. 

Każdy z peronów wyposażono w rucho-
me schody, platformę dźwigową, platfor-
mę przyschodową oraz nowy system infor-
macji dla pasażera: megafony, elektronicz-
ne wyświetlacze i tablice informacyjne oraz 
elementy małej architektury, tj. ławki czy 

kosze. Nad bezpieczeństwem podróżnych 
ma czuwać system monitoringu.

W ramach inwestycji dokonano również 
wymiany układu torowego przebiegającego 
wzdłuż peronów stacji. Pod wszystkimi 10 
torami zamontowano maty wibroizolacyj-
ne tłumiące drgania, odwodnienie i izolację 
konstrukcji przejść pod torami. 

Przebudowano instalację wodociągo-
wą i przeciwpożarową, a także instalację 
oświetleniową i sieć trakcyjną. Ostatnim 
etapem była rewitalizacja zachodniego od-
cinka przejścia pod torami, tj. od schodów 
zachodnich prowadzących na peron 4. do 

wyjścia w stronę placu Oddziałów Młodzie-
ży Powstańczej.

Poszczególne perony modernizowano z za-
chowaniem ciągłości obsługi pasażerów i pracy 
eksploatacyjnej stacji. Termin ukończenia inwe-
stycji był kilkukrotnie przesuwany, m.in. ze wzglę-
du na upadłość jednego z podwykonawców, wa-
runki pogodowe, jak również dodatkowe, wcze-
śniej nieprzewidziane, prace na peronie 1. Osta-
tecznie inwestycję ukończono 31 sierpnia, a dwa 
dni później nową infrastrukturę oddano do dys-
pozycji podróżnym. Całkowity koszt moderniza-
cji stacji Katowice to ponad 70 mln zł.  

(zit)

| na skróty przez inWestycje| 

Dźwigary dla muzeum
Griffin Art Space, instytucja promująca i wspie-
rająca sztukę, wzbogaciła kolekcję Muzeum 
Śląskiego. Do jego zbiorów nieodpłatnie trafiły 
dwa dźwigary z konstrukcji dawnej hali targo-
wej w Katowicach, której rozbiórka zakończy-
ła się pod koniec sierpnia przy ul. Piotra Skar-
gi. Wyjątkowość konstrukcji Supersamu wyni-
kała z zastosowania dziesięciu dźwigarów łu-
kowych, których poszczególne elementy były 
łączone metodą spawania – unikalną, jak na 
owe czasy. Muzeum Śląskie jeszcze nie zade-
cydowało, w jaki sposób będzie prezentować 
pozyskane eksponaty. 

Pomysłodawcą i założycielem Griffin Art Spa-
ce jest spółka Griffin Group, właściciel terenu 
po wyburzonym Supersamie. W jego miejsce, 
w drugiej połowie 2015 roku, stanie nowe cen-
trum handlowe. Więcej o inwestycji pisaliśmy 
w sierpniowym wydaniu „Naszych Katowic”.

IBm przy Francuskiej
Spółka Echo Investment podpisała z koncer-
nem informatycznym IbM umowę najmu blisko 
9 000 m2 w biurowcu A4 business Park, po-
wstającym w Katowicach przy ul. Francuskiej. 
To jedna z największych transakcji w Polsce 
w odniesieniu do regionalnego rynku nierucho-
mości biurowych. IbM zajmie całą powierzch-
nię budowanego biurowca, gdzie od przyszłe-
go roku firma będzie prowadzić centrum Do-
starczania Usług (cDU). Informatyczny gigant 
planuje w ciągu najbliższych kilku lat zatrud-
nić w Katowicach około 2000 osób. W czerw-
cu br. IbM wynajął 3 200 m2 w centrum biuro-
wym Francuska, gdzie od sierpnia działa cDU. 
Docelowo centrum firmy ma działać w A4 busi-
ness Park, które mieści się kilkaset metrów od 
obecnej siedziby.

ISO 14001 w GPP
Górnośląski Park Przemysłowy z siedzibą przy 
ul. Konduktorskiej 39A uzyskał certyfikat ISo 
14001. jest to norma, która uwzględnia stan-
dardy środowiskowe w procesie zarządzania 
organizacją. Uzyskanie certyfikatu potwierdzi-
ło, że spółka spełnia wymagania ISo 14001 
oraz, że działa w oparciu o System Zarządza-
nia Środowiskowego zgodny z wymaganiami 
wyżej wymienionej normy w zakresie wynaj-
mu nowoczesnych i energooszczędnych po-
wierzchni biurowych i magazynowych. certyfi-
kat został przyznany przez bSI Group – global-
nie uznaną, akredytowaną, niezależną jednost-
kę certyfikacyjną z siedzibą w Londynie legity-
mującą się ponad 110-letnim doświadczeniem 
w tworzeniu i certyfikacji norm. 

Tauron 17
Tauron Polska Energia, największy dystrybutor 
energii elektrycznej w kraju, zajął 17. miejsce 
na liście 500 największych firm Europy Środ-
kowo-Wschodniej opracowanej przez dzien-
nik „Rzeczpospolita” oraz firmę doradczą De-
loitte. To awans o jedną pozycję w porównaniu 
z poprzednim rokiem. Dwa lata temu spółka za-
jęła 23. miejsce w rankingu. Tauron znalazł się 
też wśród ToP 25 największych spółek giełdo-
wych.

(zit)

Stacja Katowice znowu nadaje
od północy 2 września podróżni mogą korzystać z peronu 1. na dworcu PKP. oddanie 
inwestycji do użytkowania było ostatnim etapem modernizacji infrastruktury w obrębie 
stacji i zakończyło tym samym trwające blisko trzy lata prace budowlane. 

|inWestycja ośWiatoWa|

Buduje się hala sportowa
9 września przy Gimnazjum nr 16 
w Giszowcu wmurowano akt erek-
cyjny pod budowę kompleksu 
sportowego.
W uroczystości wzięli udział między inny-
mi Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok, 
Przewodniczący Rady Miasta Katowice Je-
rzy Forajter, radni dzielnicy: Maria Sokół, 
Elżbieta Zacher, Dariusz Łyczko, przedsta-
wiciele Urzędu Miasta oraz generalnego 
wykonawcy firmy Timex Obiekty Sportowe 
Spółka Akcyjna, a także wielu gości. 

Powstająca wielofunkcyjna hala sporto-
wa mieścić będzie boisko do gry w koszy-
kówkę, piłkę ręczną, futsal i siatkówkę. Na 
widowni zasiądzie nawet 260 osób, parter 
hali przystosowany będzie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Koszt inwestycji realizowanej z budżetu 
Miasta wynosi 6.295.027,09 zł.  
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jA
c

E
K

 K
A

R
N

IE
W

S
K

I

PKP dokonały kompleksowej modernizacji stacji wraz z zadaszeniem o długości 
160 metrów

Prezydent P. Uszok wraz z przewodniczącym J. Forajterem wmurowywują akt 
erekcyjny
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Inwestycja jest kontynuacją re-
montu ul. 3 Maja – na odcinku od 
Rynku do pl. Wolności.

Prace związane z modernizacją to-
rowiska i sieci trakcyjnej przy pl. Wolności 
prowadzone będą w dwóch etapach. Część 
z nich – po stronie północnej – powinna za-
kończyć się w listopadzie. Wówczas rozpocz-
ną się prace budowlane w torowisku w części 
południowej placu. Zgodnie z przyjętym har-
monogramem prace budowlane mają być za-
kończone jeszcze w tym roku, natomiast pra-
ce wykończeniowe i rekultywacyjne przepro-
wadzone zostaną wiosną przyszłego roku. Re-
mont jezdni i chodników wokół pl. Wolności 
jest planowany na rok przyszły.

ruch samochodowy
Zamknięta dla ruchu samochodowego 

zostanie część pl. Wolności, od ul. Sokolskiej 
do ul. Gliwickiej, łącznie z zamknięciem wy-
jazdu z ul. Gliwickiej na pl. Wolności, nato-
miast na fragmencie od ul. Matejki do ul. So-
kolskiej jezdnia zostanie zawężona do jedne-
go pasa ruchu.

Objazd od skrzyżowania ulic Sokolskiej 
i Mickiewicza do ulic Gliwickiej, Mikołow-
skiej i Słowackiego poprowadzony będzie uli-
cami: Mickiewicza, Dąbrówki, Gliwicką, Go-
eppert-Mayer i Sądową.

Objazd od skrzyżowania ulic Mikołow-
skiej i Słowackiego do ulic Gliwickiej i Grund-
manna wyznaczony będzie ulicami Sądową 
i  Goeppert-Mayer.

Dojazd do ul. Sądowej oraz fragmentu pl. 
Wolności pomiędzy ulicami Gliwicką i Matej-
ki odbywać się będzie od ul. Goeppert–May-
er, z jednoczesnym odwróceniem kierunku 
ruchu na ul. Sądowej od ul. Goeppert May-
er do pl. Wolności, oraz wprowadzeniem ru-
chu dwukierunkowego na łączniku ulic Sądo-
wej i  Sobieskiego. Ze względu na zmianę kie-
runku ruchu na ul. Sądowej, sygnalizacja na 
skrzyżowaniu ulic Sądowej i Goeppert-Mayer 
będzie wyłączona.

Tramwaje
W trakcie prac tramwaje będą poruszać 

się dwukierunkowo jednym torem po połu-
dniowej stronie pl. Wolności. Nie wpłynie to 
jednak na rozkład jazdy. Linie tramwajowe nr 
7, 20 i 40 będą kursowały przez pl. Wolności 
bez zmian.

Funkcjonować będą przystanki tram-
wajowe przy ul. 3 Maja (w rejonie Galerii 

Katowickiej) oraz przy ul. Gliwickiej pomię-
dzy pl. Wolności i ul. Sobieskiego (stanowi-
ska przystankowe przesunięte zostaną o ok. 50 
m w stronę ul. Sobieskiego).  

Od piątku do niedzieli (27–29 września) 
zabudowane zostaną rozjazdy technologicz-
ne, dzięki czemu od poniedziałku 30 wrze-
śnia tramwaje w relacji ul. 3 Maja – ul. Gliwic-
ka jeździć będą po jednym torze od strony po-
łudniowej pl. Wolności. Od piątku do niedzie-
li ruch tramwajowy w ulicach 3 Maja i Gliwic-
kiej zostanie jednak czasowo zawieszony. Li-
nie nr 7, 40 i 46 zostaną zawieszone, tramwa-
je linii nr 20 kursować będą na trasie Szopieni-
ce Pętla – Brynów Pętla, wznowione zostanie 
kursowanie linii nr 13 (Siemianowice pl. Skar-
gi – pl. Miarki), a na ciągu ul. 3 Maja – Gliwic-
ka do Chorzowa uruchomiona zostanie auto-
busowa komunikacja zastępcza.

Autobusy 
Zmiana organizacji ruchu dotyczy linii au-

tobusowych: 0, 11, 43, 50, 70, 110, 119, 133, 154, 
170, 177, 193, 296, 600, 657, 674, 130N, 297N, 
657N, 672N i 905N.

Linie autobusowe: 0, 11, 50, 110, 177, 193, 
296, 657, 674, 130N, 297N, 657N, 672N i 905N 
w kierunku Dworca, Mikołowskiej, Andrze-
ja Dworzec oraz kursy wariantowe linii nr 133 i 
170 będą skierowane ulicami Opolską, Dąbrów-
ki, Gliwicką, Goeppert-Mayer. Przystanek Kato-
wice Plac Wolności będzie przeniesiony na ul. 
Opolską, za skrzyżowanie z ul. Sokolską.

Linia autobusowa nr 70 w kierunku Bo-
rek będzie skierowana ulicami Grundmanna, 
Opolską, Sobieskiego, Mickiewicza, z pominię-
ciem przystanków Katowice Sobieskiego i Ka-
towice Plac Wolności.

Linie autobusowe nr: 43, 119, 133 i 170 
w  kursach rozpoczynających trasę na przystan-
ku Katowice Plac Wolności będą odjeżdżały 
z  tymczasowego stanowiska przy ul. Opolskiej, 
skąd pojadą ulicami Sobieskiego, Mickiewicza.

Linia autobusowa nr 154 w kierunku Ligoty 
będzie skierowana na ul. Słowackiego, z pomi-
nięciem przystanku Katowice Plac Wolności.

Przystanek Katowice Plac Wolności dla li-
nii: 0, 11, 50, 110, 177, 193, 296, 600, 657, 674, 
130N, 297N, 657N i 905N w kierunku Sokol-
skiej oraz dla kursów wariantowych linii 133 
i 170 w kierunku Sokolskiej będzie przeniesio-
ny na ul. Sokolską, w rejon posesji nr 5.

Zakończenie całości prac związanych 
z modernizacją układu komunikacyjnego wo-
kół placu Wolności jest planowane w drugiej 
połowie 2014 roku.  

(bp)

INWESTycjE

|kolejny etap przebudoWy śródmieścia|

Remont placu Wolności
Prace związane z modernizacją torowiska i wymianą nawierzchni przy ul. 3 Maja dobiegają powoli końca, a już 27 
września rozpoczyna się kolejna bardzo ważna inwestycja w naszym mieście – remont ulic, chodników i torowi-
ska tramwajowego wokół pl. Wolności. Ta jakże oczekiwana modernizacja oznacza jednak czasowe utrudnienia dla 
mieszkańców, kierowców, pasażerów i pieszych. W związku z robotami wprowadzona zostanie tymczasowa organiza-
cja ruchu. – Dlatego prosimy o wyrozumiałość, zapewniamy jednocześnie, że ta inwestycja przyczyni się do poprawy 
komfortu podróżowania  w tym rejonie  miasta – mówi jakub jarząbek, kierownik biura prasowego katowickiego ma-
gistratu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje związane z realizacją tego przedsięwzięcia.
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Os. Francuska Park (wizualizacja)

Prace budowlane prowadzone 
się już przy zbiegu ulic Francuska 
i Lotnisko, gdzie Atal realizuje 
od czerwca pierwszy etap osiedla 

Francuska Park. Jest to największe przedsię-
wzięcie mieszkaniowe prowadzone obecnie 
w Katowicach. Docelowo, w ramach inwe-
stycji, powstanie 655 mieszkań w dziewię-
ciu budynkach. W połowie września ruszy-
ła sprzedaż 236 lokali mieszkalnych realizo-
wanych w ramach pierwszego etapu, który 
obejmuje budowę trzech budynków o wyso-
kości od 5 do 9 kondygnacji oraz podziemny 
garaż z 836 miejscami postojowymi.

– Francuska Park to ważna inwestycja na 
mapie nieruchomości mieszkaniowych Ka-
towic. Zainteresowanie naszym rodzimym 
rynkiem przez firmę z tak długoletnią histo-
rią, dużym zapleczem inwestycyjnym i tech-
nicznym, jak Atal, świadczy przede wszyst-
kim o rosnącej atrakcyjności i potencjale ka-
towickiego rynku nieruchomości. Cieszy-
my się, że tak interesujący projekt wzbogaci 
ofertę mieszkaniową w naszym mieście – po-
wiedział Marcin Krupa, wiceprezydent mia-
sta Katowice.

Oddanie pierwszego etapu inwestycji pla-
nowane jest na drugi kwartał 2015 roku. Za 
projekt całego osiedla odpowiada studio ar-
chitektoniczne Wojciecha Wojciechowskiego 
z Katowic.

W innej części miasta, na osiedlu Tysiącle-
cia, równolegle prowadzony będzie drugi duży 
projekt mieszkaniowy, którego realizacją zajmie 

|inWestycje mieszkanioWe|

Startują Francuska Park i Nowe Tysiąclecie
W Katowicach rusza realizacja kolejnych dużych inwestycji mieszkaniowych. Firma Atal buduje przy lotnisku 
na Muchowcu, a j.W. construction przygotowuje się do rozpoczęcia prac na osiedlu Tysiąclecia. Tylko w ra-
mach tych dwóch projektów powstanie w Katowicach docelowo ponad 1 000 nowych mieszkań.

modernizacja 
kanalizacji trwa
Trwają roboty przy budowie i modernizacji 
katowickiej kanalizacji. Wpływa to na orga-
nizację ruchu w niektórych rejonach miasta. 
Poniżej przedstawiamy zakres utrudnień, na 
które natkniemy się w październiku. 

Utrudnienia będą dotyczyć następujących 
ulic i dzielnic Katowic:

Zawodzie
Zamknięta całkowicie będzie ul. 1go Maja 
na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Żół-
kiewskiego po jednej stronie i od ul. obroń-
ców Monte cassino do ul. Staszica po dru-
giej stronie. Wprowadzone będą objazdy.

janów
Zwężone miejscami będą ulice: Nad Stawem 
i oswobodzenia. Podobne zwężenie drogi 
występować będzie przy ulicach Leśnego 

Potoku oraz w bocznej oswobodzenia.
os. Witosa

Przy ul. ossowskiego będą odtwarzane uli-
ce i chodniki. Rozkopy przy dalszej budo-
wie kanalizacji wystąpią przy ulicach: Mo-
ścickiego, Kwiatkowskiego, barlickiego 
oraz Witosa przy budynkach 24 i 26.

Załęska Hałda
całkowicie zamknięte będą ulice: Upado-
wa oraz Przekopowa, na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Załęska Hałda w kierunku au-
tostrady. Połówkowo zamknięta będzie ul. 
Załęska Hałda na odcinku od ul. Dobrego 
Urobku do ul. Przekopowej. Ulice: okrężna, 
Przodowników i Przekopowa – zamknięte 
będą całkowicie.

Piotrowice
Po zakończonych pracach przy ul. Armii 
Krajowej wykonawca robót przeniósł prace 
na ul. Napierskiego, która będzie całkowicie 

zamknięta. Równolegle prace będą pro-
wadzone przy ul. Wilczewskiego, która za-
mknięta będzie połówkowo. Planowane jest 
rozpoczęcie robót w ul. Tetmajera.

Kostuchna
Prace przy ul. Smugowej powinny zostać za-
kończone; zostanie położony asfalt. Podob-
ne roboty wystąpią przy ul. boya-Żeleńskiego 
na wysokości budynków 57–68.  

Zarzecze
Rozkopy związane z budową kanalizacji 
przy ul. Leszczy utrudnią przejazd. jezdnia 
będzie zwężona połówkowo.

Podlesie
Planowane jest rozpoczęcie prac przy uli-
cach Hortensji i Przebiśniegów oraz bocz-
nych od ul. Stabika. Prace kontynuowane 
będą przy ulicach Storczyków, Zachodniej, 
Norblina, cyprysów i Michałowskiego.

Giszowiec  
Na osiedlu Adama wykonywane będą  pra-
ce w ul.Sosnowej. W ul. Mysłowickiej  na 
wysokości ul. Kwiatowej oraz skrzyżowania 
z ul. Szopienicką  utrudnieniem będą komo-
ry przewiertowe w środkowym pasie jezdni.

Nikiszowiec
Zamykane fragmentami, bez możliwości 
przejazdu będą ulice Ficka i Garbarska.
 
W związku z utrudnieniami spowodowa-
nymi realizacją budowy i przebudowy sys-
temu kanalizacyjnego Katowic prosimy 
mieszkańców o wyrozumiałość.

bieżące informacje o projekcie można 
znaleźć na stronach internetowych www.
kiwk.katowice.pl i www.kanalizacja-katowi-
ce.pl 

(kiwk)

| utrudnienia W rucHu | 

się J.W. Construction – największy Polski dewe-
loper mieszkaniowy. Nowe Tysiąclecie, bo taką 
oficjalną nazwę przyjęto dla inwestycji, docelo-
wo składać się będzie z pięciu budynków o łącz-
nej liczbie 573 mieszkań i 12 lokali usługowych. 
We wrześniu spółka prowadziła prace przy-
gotowawcze na działce – dotychczas nieużyt-
kowanej – położonej w centralnej części osie-
dla przy ul. Tysiąclecia, w pobliżu „Kukurydz”. 

Jeszcze w tym roku firma rozpocznie realizację 
pierwszego etapu, tj. 17-kondygnacyjnego wie-
żowca ze 149 mieszkaniami.

– Jesteśmy na etapie wyboru wykonawcy na 
realizację całego przedsięwzięcia. Odbiór inwe-
stycji planowany jest na I kwartał 2015 roku – 
informowała we wrześniu Małgorzata Ostrow-
ska, członek zarządu oraz dyrektor marketingu 
i sprzedaży J.W. Construction Holding SA. 

Obaj deweloperzy podkreślają wysoką ja-
kość wykonania swoich inwestycji oraz wskazu-
ją na dogodne położenie – mieszkańcy Francu-
ska Park mają korzystać z uroków Doliny Trzech 
Stawów i bliskości autostrady A4, natomiast 
przyszli nabywcy lokali w Nowym Tysiącleciu 
zachęcani są urokami Parku Śląskiego i łatwo-
ścią dojazdu do Drogowej Trasy Średnicowej. 

     (zit)
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Zrównoważony, wszechstronny roz-
wój dziecka – intelektualny, społecz-
ny, fizyczny czy emocjonalny – to pod-
stawowy cel stojący przed rodzicami. 
Niezwykle ważne pierwsze lata życia 
to nie tylko czas intensywnego wzro-
stu, ale również kształtowania wła-
ściwych postaw i dobrych nawyków. 
To właśnie do rodziców chcących za-
pewnić swojemu dziecku jak najpeł-
niejszy rozwój skierowana jest ogól-
nopolska kampania społeczna „Ak-
tywna Rodzina”, prowadzona przez 
Stowarzyszenie Sportowe Maluszki, 
wspierające rodziców w budowaniu 
bliskich relacji opartych na aktywnym 
trybie życia.
W ramach prowadzonej kampanii we wrześniu 
i październiku w 26 miastach w całej Polsce od-
bywa się cykl 27 spotkań – bezpłatnych warsz-
tatów dla rodziców, w czasie których można do-
wiedzieć się między innymi, jak wiele korzyści 

daje dzieciom rodzinne uprawianie sportu czy 
w ogóle aktywne spędzanie czasu z mamą i tatą. 
Gościem specjalnym kampanii jest Dorota Za-
wadzka, znany rodzinny psycholog i ekspert 
w  zakresie wychowania dzieci. 

Kampania „Aktywna Rodzina” odbywa się 
pod hasłem: Relacje na medal!, bo jak mówi 
popularna Superniania: „rodzinna aktywność 
fizyczna buduje nie tylko kondycję, ale również 
dobre relacje między rodzicami i dziećmi”.

Honorowy patronat nad akcją objął Rzecz-
nik Praw Dziecka Marek Michalak, patro-
nat medialny – stacja telewizyjna MiniMini+, 
TVS, Radio ZET Gold, Radio Plus. Do udziału 
w kampanii zaproszony został także nasz kato-
wicki program „Nas Troje i więcej”.  

Więcej informacji na temat kampanii, ter-
minarz i lokalizacje spotkań będzie można 
znaleźć na stronie www.AktywnaRodzina.org 
oraz na Facebooku www.facebook.com/ak-
tywnarodzinaorg. 

    (wpS)

Maciej Szczawiński: Reportaż radio-
wy… Kiedyś bardzo intensywnie się nim 
zajmowałem. Ale to było dawno. Jaki jest 
dzisiaj? Czy poza technologią coś się 
zmieniło?

Anna Dudzińska: Nic się nie zmieniło 
i pewnie nigdy nie zmieni. Ani cyfrowy spo-
sób zapisywania dźwięku, najlepszy mikro-
fon czy dolby surround. To nie ma znacze-
nia. Reportaż jest cały czas próbą poszukiwa-
nia prawdy o człowieku. Najbardziej fascy-
nująca i niezwykła droga, w jaką może wyru-
szyć dziennikarz. Przecież nagle ktoś dopusz-
cza nas do tajemnicy swojego życia. Otwiera 
się, mówi o sprawach, o których czasami nie 
mówi najbliższym. Wielki przywilej dzienni-
karza. Ale i odpowiedzialność. Mam wraże-
nie, że coraz częściej my, dziennikarze, nad-
używamy tego zaufania. I to chyba się zmie-
niło, niestety... A sam reportaż nie powsta-
je przed salą szpitalną albo sądową. Powsta-
je w wyniku wielu godzin rozmów, a potem 
montażu i takiego układania materiału, żeby 
nadać mu sens.

W przeinformowanym świecie błądzą 
coraz bardziej przeinformowane masy. Po-
żądane staje się zatem odejmowanie. Czyli 
selekcja. Jak na tę sytuację reaguje twórca 
dźwiękowego reportażu?

Ja akurat unikam i odrzucam tematy, któ-
rymi zajmują się wszystkie media. Nie dla-
tego, że uważam iż nie są one godne uwagi, 
wprost przeciwnie są. Ale możliwość dotar-
cia do prawdy o człowieku, gdy towarzyszą 
mi inne mikrofony i kamery, jest niezwykle 
trudna. Reportaż wymaga cierpliwości, spo-
koju, a bardzo trudno go uzyskać, gdy temat 
przemielony zostaje przez medialną machi-
nę. Może po prostu nie potrafię takiej sytuacji 
wykorzystać. 

Jest Pani laureatką najbardziej presti-
żowych konkursów w tej dziedzinie. Tak-
że międzynarodowych. Jak to się robi, że 
problem krańcowo lokalny, ba! peryferyjny, 
staje się nagle tematem uniwersalnym?

Być może to kwestia tej prawdy, do której 
czasami udaje się dotrzeć. A prawda, wzrusze-
nia, uczucia są uniwersalne bez względu na to, 
czy rzecz dzieje się w kanadyjskim miasteczku 
czy w śląskich kopalniach. Bo jak można od-
powiedzieć na to pytanie w kontekście najbar-
dziej prestiżowej nagrody dla reportażystów, 
czyli Prix Italia. Ta trafiła do Katowic w 2004 
roku w związku z opowieścią o wypadkach 
górniczych. Na pierwszy rzut oka trudno so-
bie wyobrazić bardziej lokalny temat. W kra-
jach, z których pochodziła większość juro-
rów, kopalnie węgla kamiennego pozamykano 
już dawno. A jednak! Do dziś jestem wdzięcz-
na Annie Sekudewicz, że zaprosiła mnie do 
współpracy przy tym temacie. Mam wrażenie, 
że w reportażu „Cena pracy” naprawdę udało 
się pokazać coś całkowicie uniwersalnego.

Nie mogę nie zapytać o Nikiszowiec. 
To nie tylko temat znakomitego reporta-
żu Pani autorstwa, ale też praca nad bez-
precedensowym audioprzewodnikiem. I jak 
mniemam fascynacja geniuszem samego 
miejsca? 

Oczywiście. Kiedy po raz pierwszy poja-
wiłam się w Nikiszowcu, pomyślałam intu-
icyjnie, że to jest miejsce totalne. Dzisiaj po-
trafię odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak 
jest. To architektura wpłynęła na los miesz-
kających tam ludzi. Troska, z jaką powstało to 
osiedle, sprawiła, że ludzie czują się tam kom-
fortowo. Precyzyjnie przemyślana funkcjonal-
ność, chęć stworzenia miejsca, które sprawi, że 
dobry pracownik nie będzie szukał innej ko-
palni. Powstała wspólnota losów – towarzy-
skiego przesiadywania na podwórkach, kobie-
cych plotek w pralni, czekania na męża wraca-
jącego z kopalni albo wspólnej drogi z dzieć-
mi do szkoły. Zwrócił Pan uwagę, że mieszka-
jący tam ludzie doskonale wiedzą, kto zapro-
jektował to osiedle? Większość starych miesz-
kańców odpowie: Zillmannowie. I to jest fa-
scynujące. Z tego zaciekawienia zrodziły się 
reportaże, o rodzinie Stegmannów, o wycho-
wanej w pobliżu osiedlowej pralni pani Steni 
czy o szukaniu potomków Zillmannów. Ostat-
ni z nich, dokument realizowany z Anną Se-
kudewicz, doczekał się nawet swojej niemiec-
kiej wersji, która powstała w radiu RBB w Ber-
linie. Wnuk Emila Zillmanna mógł usłyszeć 
swoją historię w swoim radiu. Też fascynują-
ce. I właśnie te dziesiątki zarejestrowanych go-
dzin w moim archiwum sprawiły, że pomyśla-
łam, iż nikt nie opowie o Nikiszowcu tak jak 
jego mieszkańcy. Bez kłopotu udało się do 
tego pomysłu przekonać dział promocji kato-
wickiego urzędu. I tak od czerwca audioprze-
wodnik wypożyczać (za darmo) można w filii 

Muzeum Historii Katowic w Nikiszowcu. A ja 
mam nadzieję, że kiedyś na podstawie tych 
nagrań powstanie pięknie wydany przewod-
nik po najpiękniejszej dzielnicy Katowic. 

Na koniec zapytam, jak wszystkich 
swoich rozmówców, o miejsce w Katowi-
cach szczególne i wyjątkowe. Dla Pani. 
Gdzie zwalnia Pani kroku? Gdzie porzuca 
choć na chwilę doraźność?

Czasem udaje mi się zwolnić… w domu. 
Pewnie mało oryginalnie. A ten dom znajdu-
je się na katowickiej Koszutce. Tak się cieszę, 
że w tej dzielnicy ostatnio dużo się dzieje. Po-
wstał świetny sklep, promujący dobry dizajn, 
powstają nowe kawiarenki. Mnie jednak wy-
starczy niewielki przydomowy ogródek i tak 
żałuję, że zbyt rzadko mam czas, by zwolnić… 
Ale chwilę później już nie żałuję…

KULTURA

|ogólnopolska kampania społeczna| 

Aktywna Rodzina
|Wykłady| 

Drzwi 
otwarte – 
otwarty świat

Anna Dudzińska
autorka reportaży, laureatka wielu konkur-
sów i nagród, m.in. stypendialnego im. 
jacka Stwory, Radiowego Reportażu Roku 
1999, Polska i Świat, Grand Prix Przeglą-
du Form Dokumentalnych w Szczecinie, 
Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji, nagrody im. Witolda Zadrowskie-
go w konkursie „Melchiory 2004”. W 2006 
roku została wyróżniona przez dziennikarzy 
z naszego regionu nagrodą „Silesia Press”. 
jej reportaż „cena pracy” (współautorka – 
Anna Sekudewicz) otrzymał główną nagro-
dę w konkursie reportażu radiowego Prix 
Italia, organizowanym w catanii na Sycylii. 

|bio| 
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| rozmoWa | Maciej Szczawiński rozmawia z ReD. ANNą DUDzIńsKą

Szczegół i uniwersum

Z przyjemnością zawiadamiamy, że 
po wakacyjnej przerwie zostają wzno-
wione wykłady i spotkania otwarte na 
Wydziale Inżynierii Materiałowej i Me-
talurgii Politechniki Śląskiej w Kato-
wicach przy ul. Krasińskiego 8.
Spotkania te, objęte wspólną nazwą „Drzwi 
otwarte – otwarty świat”, odbywać się będą, 
jak dotąd, w każdy drugi wtorek miesiąca 
o  godzinie 17.30.

Wykład inaugurujący rok akademicki pod 
tytułem: „Biologiczne inspirowanie techni-
ki” wygłosi 8 października dr hab. inż. Kin-
ga Rodak.

Serdecznie zapraszamy!.
(Mrz)
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| nordalia 2013|

Poznaj kraje skandynawskie
Między 9 a 28 października w 

14 miastach na Śląsku i w Za-
głębiu odbędzie się 12. edycja 
festiwalu  Nordalia, poświęco-

nego krajom nordyckim.
Program adresowany jest do wszystkich 

mieszkańców, ale przede wszystkim do naj-
młodszych, młodzieży szkolnej i studentów. 
Organizatorzy nie zapominają jednak o po-
zostałej publiczności. Po raz kolejny słucha-
cze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Katowi-
cach i Sosnowcu będą mogli wysłuchać wy-
kładów, tym razem na temat sztuki wikingów 
i muzyki skandynawskiej.

Zachęcamy do zwiedzania licznych wy-
staw, których wernisaże zaplanowano już na 
1 października. 

10 października w Centrum Informa-
cji Naukowej i Bibliotece Akademickiej od-
będzie się debata pt. „Kobieta dawniej i dziś 
w krajach nordyckich i w Polsce”. Gościem 
honorowym spotkania będzie ambasador 
Szwecji Staffan Herrström, ponadto w dysku-
sji będą uczestniczyli m.in. Konsul Honoro-
wy Norwegii Marian Mikołajski, pisarki Elż-
bieta Cherezińska i Magda Fres, Sławomi-
ra Walczewska z Fundacji Efka, Dorota Roz-
marynowska-Enzanza z Duńskiego Instytu-
tu Kultury.

Tego dnia ambasador Szwecji będzie miał 
także wykład w katowickim Uniwersytecie 
Ekonomicznym.

Podczas tegorocznych Nordaliów zosta-
nie zaprezentowanych również kilka cieka-
wych, lecz mało znanych tematów, np. Magda-
lena Pramfelt przedstawi studentom Uniwer-
sytetu Śląskiego sylwetkę Apolonii Załuskiej-
Strömberg (1906–2005) polskiej badaczki sag 
islandzkich w Szwecji.

Po raz drugi będziemy mieli ogromną przy-
jemność gościć Elżbietę Cherezińską, autorkę 
m.in. cyklu „Północna Droga”, która w sposób 
szalenie fascynujący i barwny opisuje życie wi-
kingów w średniowiecznej Norwegii.

Będzie też okazja do spotkania się z Moni-
ką i Rafałem Chojnackimi, znawcami krymi-
nałów skandynawskich, które od wielu lat są 
coraz bardziej znane i lubiane przez polskich 
czytelników.

14 października zapraszamy do Muzeum 
Historii Katowic na wernisaż wystawy foto-
grafii Patrycji Makowskiej pt. „Islandia w lu-
strzanych odbiciach”. Autorka przez dwa lata 
przebywała na Islandii, gdzie nauczyła się 
ogromnej wrażliwości na światło i operowanie 
aparatem fotograficznym w sposób zbliżony 
do artysty malarza tworzącego pędzlem swoje 
dzieła. Jej fotografie wywołują u oglądających 

ogromną tęsknotę za czymś pięknym, ale i nie-
uchwytnym, co tkwi bardzo głęboko w każ-
dym człowieku. 

W tym roku mija 400-lecie podróży Da-
niela Vettera do Islandii, którego sylwetkę 
przedstawi prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu 
Śląskiego, od wielu lat popularyzator podróż-
nika, który w obawie przed prześladowania-
mi w Czechach uciekł do Polski. D. Vetter jest 
autorem relacji ze swojej podróży na Islandię, 
która jest najstarszym opisem wyspy.

Jako że w tegorocznych Nordaliach Islan-
dia będzie tematem przewodnim nie może jej 
też zabraknąć na wystawach fotograficznych, 
autorstwa m.in. Pawła Garskiego, a także pod-
czas spotkań podróżniczych, np. z rowerzystą 
Piotrem Mitko. 

Jak co roku bogato zostanie zaprezentowa-
na kinematografia duńska. W kinie Kosmos 
będą wyświetlane filmy dla dzieci, a w Świa-
towidzie – dla dorosłych. Będą to filmy fabu-
larne i dokumentalne. Ponadto będzie można 
posłuchać o skandynawskiej przyrodzie i eko-
logii, które zostaną zaprezentowane w formie 
warsztatów i wykładów adresowanych do słu-
chaczy w różnym wieku.

Po raz kolejny odbędą się warsztaty po-
święcone tematyce powszechnie uważanej 
za tabu, a opartej na książkach szwedzkiej 

pisarki Pernilli Stalfelt. Będzie je prowadzi-
ła Magda Fres, która z zawodu jest pisarką, 
psychologiem.

Książki, opisujące  tematy trudne i pro-
blemowe, zaprezentuje także Justyna Cze-
chowska, która w Szwecji studiowała literatu-
roznawstwo. Słuchaczami jej będą katowiccy 
bibliotekarze i studenci z ASP, specjalizujący 
się w projektowaniu książki. ASP będzie tak-
że organizatorem 3. edycji konkursu Norda-
licus, poświęconego produktom promującym 
kulturę skandynawską, w którym mogą wziąć 
udział przyszli dizajnerzy z polskich uczelni 
artystycznych.

Ponadto odbędą się różne spotkania, 
w których będą uczestniczyli tłumacze litera-
tury skandynawskiej, naukowcy, dziennika-
rze, podróżnicy i wiele innych osób. Przewi-
dziano koncerty muzyczne, wykłady na temat 
muzyki skandynawskiej, które wygłosi dr Ja-
cek Kurek, który poprowadzi także muzyczne 
audycje radiowe. 

Festiwal odbywa się pod patronatem am-
basad skandynawskich w Polsce, Wicemar-
szałka Województwa Śląskiego i Prezyden-
ta Miasta Katowice. Został sfinansowany ze 
środków Urzędu Miasta Katowice i Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 (Md)

Jeśli jesteś właścicielem: sklepu, ka-
wiarni, restauracji, zakładu usługowe-
go bądź prowadzisz inną prywatną fir-
mę i chciałbyś pomóc rodzinom: 

wielodzietnym,
zastępczym, 
korzystającym z pomocy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej,
zamieszkałym na terenie Katowic, zostań 

partnerem katowickiego programu: „Nas Tro-
je i więcej”. Do udziału w nim zapraszamy tak-
że inne jednostki i instytucje publiczne, kluby 
sportowe, organizacje pozarządowe.

To naprawdę proste. Wystarczy ze stro-
ny programu – www.katowice.eu/nas3 – po-
brać wzór porozumienia, wypełnić go i ode-
słać pod adresem: ps@um.katowice.pl, a my 
skontaktujemy się z Tobą i uzgodnimy szcze-
góły dalszej współpracy. 

Twoja pomoc może przyczynić się do po-
prawy sytuacji niejednej z takich rodzin, a Ty 
i Twoja firma/instytucja/klub sportowy/orga-
nizacja zyskacie bezpłatną reklamę. 

W aktualnej ofercie programu znajduje się 
już ponad 100 propozycji zniżek przygotowa-
nych zarówno przez miejskie jednostki kul-
tury i sportu, jak i przez prywatnych przed-
siębiorców (m.in. właścicieli gabinetów ko-
smetycznych, księgarni, ośrodków szkolenia 
kierowców, restauracji, sali zabaw dla dzieci, 

salonów fryzjerskich, zakładów optycznych 
oraz wielu, wielu innych) i wciąż dołączają do 
nas nowi partnerzy zarówno z Katowic, jak 
i z innych miast. Zniżki, z których można sko-
rzystać, wahają się w przedziale od 5 do 50%. 
Dodatkowo od września br. w ramach progra-
mu rodziny wielodzietne korzystać mogą z 
20% zniżki w opłatach na wywóz śmieci. Peł-
na lista partnerów wraz z propozycjami udzie-
lanych przez nich ulg znajduje się na stronie 
programu.

Nie zwlekaj więc i Ty i dołącz do nas!
Szczegółowe informacje na temat progra-

mu znajdziesz na jego stronie, dzwoniąc pod 
numer: 32 25 93 472, bądź pisząc pod adre-
sem: ps@um.katowice.pl.

(wydział polityki Społecznej, urząd MiaSta 
katowice)

|europejski tydzień demokracji lokalnej| |nas troje|

Aktywny obywatel Przedsiębiorco nie zwlekaj, 
przyłącz sięKatowice są jedynym polskim mia-

stem biorącym już po raz piaty udział 
w tych wydarzeniach jako Miasto 12 
Gwiazd, co świadczy o jego zaangażo-
waniu w budowanie demokracji lokal-
nej oraz o staraniach, by być postrze-
ganym jako proeuropejska stolica re-
gionu, która przyczynia się do rozwo-
ju i pogłębiania więzi wśród obywateli, 
kładąc jednocześnie nacisk na uświa-
damianie młodzieży w tym zakresie. 

Tegoroczna edycja Europejskiego Tygo-
dnia Demokracji Lokalnej odbywać się będzie 
pod hasłem: „Aktywne obywatelstwo: głoso-
wanie, dzielenie się, udział”.

Świadomość społeczna i polityczna oby-
wateli stanowi ważny element rozwoju zdro-
wej demokracji pluralistycznej. Zadaniem 
władz lokalnych jest promowanie i ułatwia-
nie aktywnego obywatelstwa demokratyczne-
go, poprzez poprawę przejrzystości mechani-
zmów administracji lokalnej oraz dostarcza-
nie obywatelom narzędzi i możliwości lepsze-
go zaangażowania się w życie wspólnoty i pro-
ces podejmowania decyzji na szczeblu lokal-
nym. Demokracja lokalna jest podstawowym 
elementem skutecznej demokracji regional-
nej, krajowej i międzynarodowej. 

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych 
Rady Europy określił aktywne obywatelstwo 
jako główny temat siódmej edycji Europejskie-
go Tygodnia Demokracji Lokalnej (ETDL). 
Zachęca on do promowania świadomej 

odpowiedzialności, będącej podstawą społe-
czeństwa demokratycznego, zwłaszcza w sa-
morządach lokalnych, zarówno dla wybrane-
go samorządowca jak i lokalnego administra-
tora, urzędnika czy zwykłego obywatela. 

Szczegółowe obchody Dnia już wkrótce na 
oficjalnej stronie miasta.

(Mb)
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Nasze Katowice to piękne 
miasteczko. Tak entuzjastycznie 
wyraził się o Katowicach anoni-
mowy twórca tekstu starej, ślą-

skiej pieśni „Nasze Katowice”. Aby podkre-
ślić swe uczucia użył typowego dla  pieśni lu-
dowych zwyczaju zdrabniania wyrazów (np. 
wianeczek, kochaneczek, mamuliczka itp.). 
Pierwsze zwrotki pieśniczki powstały jesz-
cze w czasach, gdy w okolicach rynku były 
młyn, staw i hotel („Welt”). W następnych 
trzech zwrotkach – napisanych prawdopo-
dobnie na przestrzeni kilkudziesięciu lat – 
pojawiają się sklepy, huty, fabryki, górni-
cy i przedstawiciele różnych profesji. W ta-
kiej formie w 1956 roku prof. Adolf Dygacz 
usłyszał tę pieśń od pani Anny Czampel (ur. 
1907 r.), mieszkanki Panewnik. 

Ponad sześćdziesiąt lat później zespół „Li-
gocianie”, wspólnie z MDK „Ligota”, zorga-
nizował konkurs na dopisanie dwóch ostat-
nich zwrotek, w których młodzi ludzie przed-
stawiliby własne wyobrażenie współczesnych 
Katowic. Jego laureatem został Dawid Ro-
sół. W ten sposób cały tekst pieśni stał się 

łącznikiem scalającym przeszłość i teraźniej-
szość Katowic. 

Utwór „Nasze Katowice”, zaaranżowany 
w stylistyce rockowej, znalazł się na płycie „Li-
gocian” pt. „Ciecze woda”.  Z „Ligocianami” wy-
stąpili gościnnie: znany śląski gitarzysta Grze-
gorz Kapołka oraz chór składający się z mło-
dych wokalistek – Martyny Bańczyk, Anny 
Oczkowicz, Anny Czerny i Martyny Skrabani. 

Latem tego roku „Nasze Katowice” docze-
kały się wersji teledyskowej w reżyserii Micha-
ła Rutkowskiego. Stało się to możliwe dzięki 
wsparciu Urzędu Miasta Katowice. 

W teledysku możemy zobaczyć różne ob-
licza Katowic. Zdjęcia powstawały m.in. w Ni-
kiszowcu, w Śródmieściu, w Panewnikach, na 
dachu „drapacza chmur” przy ul. Żwirki i Wi-
gury. Zobaczymy w nim również panią Jani-
nę Dygacz – żonę prof. Dygacza oraz Lucja-
na Czernego – znanego artystę kabaretowe-
go i radiowca. W warstwie muzycznej utwór 
został wzbogacony męskim chórem, składają-
cym się z muzyków z zespołu „Ligocianie”.

Teledysk zobaczysz na www.katowicetv.eu
(GrzeGorz płonka)
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|lokalni artyści|

|z Historii|

|ptasie WędroWanie|

|temat z okładki|

Hejnał przy kopalni

Przyrodnicze wycieczki

Nasze Katowice to piękne miasteczko!

Dokładnie 50 lat temu, 1 październi-
ka 1963 roku, chór męski „Hejnał” 
znalazł się pod opieką Domu Kultury 
w Brynowie, zlokalizowanym tuż przy 
kopalni „Wujek”, gdzie pozostaje aż 
do dziś. Od tego czasu brał udział w licz-
nych akademiach zakładowych, występował 
też podczas wielu uroczystości organizowa-
nych przez kopalnię. Jednakże podobnie jak 
wszystkie śląskie chóry, także „Hejnał” (wcze-
śniej noszący nazwę „Jutrzenka”) „to nie tylko 

śpiew, to patriotyczne odczyty, to wystawia-
ne sztuki teatralne, to biblioteka Towarzystwa 
Czytelni Ludowych... To pamięć o powstaniu 
styczniowym, o rocznicy śmierci księcia Jó-
zefa Poniatowskiego! To wydawanie własnej, 
ręcznie pisanej gazety, to działalność samo-
kształceniowa, to koncerty, koncerty, koncer-
ty...” – pisaliśmy w ubiegłym roku na stulecie 
chóru piórem red. Stanisławy Warmbrand.

(red)

Zapraszamy na niedzielne spacery 
przyrodnicze z doświadczonym prze-
wodnikiem z Górnośląskiego Koła 
Ornitologicznego. Jest to czas jesiennych 
migracji ptaków i na niebie mogą pojawić 
się klucze gęsi, żurawi, a przelecieć może na-
wet potężny bielik. Gdzie? Zapraszamy nad 
staw Maroko na osiedlu Tysiąclecia w Kato-
wicach. Start przy Środowiskowym Klubie 
Wodniacko-Wędkarskim „Maroko” przy ul. 

Pomysłodawcą projektu nawiązującego 
do awangardowych tradycji miasta jest fran-
cuska firma SUD Architectes. Połączono w 
nim powstały według brutalistycznego stylu 
dworzec z futurystyczną konstrukcją centrum 
handlowego, w którym trzy aleje w układzie 
trójkąta odtwarzają pierzeję istniejącą przed 

wybuchem II wojny światowej. 
18 września Galerię otwarto dla klientów. 

Zaledwie pierwszego dnia ponad 220 sklepów 
i  punktów usługowych zlokalizowanych na 
czterech kondygnacjach obiektu odwiedziło 
niemal 70 tysięcy osób.

(red)

Inwestycja zakończona

Piastów 17. Kiedy? W trzy niedziele: 6, 13 i 20 
października. Spacer w okolicy stawu rozpo-
czynamy o godzinie 14.00, a kończymy oko-
ło 17.00. Osoby, które przybędą nieco później, 
prosimy o przyłączenie się do przemieszczają-
cej się grupy. W razie potrzeby prosimy dzwo-
nić do przewodnika – Marcin Karetta tel. 600 
538 259. 

(Mk)

Tradycyjnie już w rocznicę nadania 
Katowicom praw miejskich Prezy-
dent Miasta wręczył nagrody dla naj-
bardziej zasłużonych postaci w dzie-
dzinie kultury. Podczas tegorocznej 
uroczystości, która miała miejsce 13 
września w Pałacu Goldsteinów, od-
znaczeni zostali:

Szymon Bywalec – muzyk i pedagog, któ-
ry swoimi wybitnymi osiągnięciami w dy-
rygenturze pozwala słuchaczom w całej Eu-
ropie poznać najwspanialsze dzieła muzyki 
dawnej i nowej, prezentowane na najwyższym 
poziomie. 

Edward Sośnierz – za zaangażowanie 
w działalność kulturalną i edukacyjną, wielo-
letnie prowadzenie Harcerskiego Zespołu Ar-
tystycznego „Słoneczni”, z którym osiągnął 

międzynarodowe uznanie i liczne sukcesy
Chór „Ogniwo” z okazji setnego jubileuszu 

istnienia za wybitne osiągnięcia artystyczne, 
pracę, profesjonalizm i pasję, które pozwoliły 
na mistrzowskie wykonywanie największych 
dzieł polskiej i światowej klasyki muzycznej. 

Chór „Słowiczek” w setną rocznicę działal-
ności, za kultywowanie tradycji pieśni patrio-
tycznej i ludowej na wysokim poziomie wyko-
nawczym, upowszechnianie muzyki chóralnej 
i zasługi dla ruchu śpiewaczego na Śląsku.

Nagrody Prezydenta Miasta Katowice 
w dziedzinie kultury przyznawane są od 1984 
roku. Zgodnie z regulaminem wręczane są za 
wybitne osiągnięcia artystyczne oraz organiza-
cyjne, mające wpływ na rozwój i upowszech-
nianie kultury w Katowicach.

(red)

| nagrody prezydenta W dziedzinie kultury|

Wybitni katowiczanie

zespół Ligocianie

dokończeNie z – s. 1



8. silesian Jazz Festi-
val rusza 24 października. 
Już w czerwcu pierwsze kar-
nety wykupili miłośnicy jaz-

zu z Anglii i Szkocji. Czy może być lep-
sza rekomendacja? Festiwal gościł już ta-
kich muzyków jak: Wallace Roney, Victor 
Mendoza, Kurt Rosenwinkel, Ravi Coltra-
ne, Jim Black, Matt Mitchel, George Cables, 

Informator

muzea – s. 11|WystaWy – s. 12|muzyka – s. 16| kino – s. 13| teatr – s. 15| sport – s. 24| mdk – s. 19| biblioteki – s. 18

kulturalny

sIlesIan jazz 
FestIval

Centrum Kultury 
Katowice/Akademia 
Muzyczna w Katowicach
24–27 październikawww.sjf.ck.art.pl

Lars Danielsson, John Parrricelli. Tegorocz-
ny program też jest mocny. Wśród arty-
stów, którzy przyjęli zaproszenie, znajdują 
się między innymi: Gonzalo Rubalcaba, Pa-
olo Fresu „Devil Quartet“, Bobby Watson & 
Conrad Hernig, Yellowjackets Jazz Quartet, 
RGG Trio i Wojciech Lichtarski.

Silesian Jazz Festival jest skierowany do 
odbiorców w każdym wieku. Najmłodsi 

słuchacze będą mogli uczestniczyć w pre-
mierze „Bajki o jazzie” – edukacyjnego mu-
sicalu jazzowego, który zapewni nie tylko do-
brą zabawę, ale również umożliwi zapoznanie 
się z różnymi rodzajami muzyki jazzowej i jej 
instrumentalistyką. 

Jako że tradycja edukacji jazzowej na Ślą-
sku sięga już 40 lat, organizatorzy Festiwa-
lu postanowili połączyć promowanie jazzu z 

kształceniem odbiorców. Dlatego 8. SJF to nie 
tylko wspaniałe koncerty, ale również rozwija-
jące warsztaty muzyczne. Uczestnicy zajęć będą 
pracować pod okiem profesjonalnych muzy-
ków z AM w Katowicach oraz z Uniwersytetu 
Muzycznego w Groningen w Holandii. 

(jerzy jaroSik, dyrektor artyStyczny 
FeStiwalu)

Paulo Fresu
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UL. SZAFRANKA 9

w okupowanym mieście. 
Topografia Katowic w latach 
1939–1945
do 3 listopada

zwiedzanie z komisarzem wystawy 
12 i 26 października, godz. 12.00

w cieniu jednostki. Kult 
Stalina na Górnym Śląsku 
(1945–1956)
do 20 października

Sól ziemi czarnej
wystawa fotograficzna Kaji Konarskiej 
do 10 października

Tu Stalinogród
3 października, godz. 13.00

pokaz filmu (50 min) i spotkanie 
z reżyserem Maciejem Muzyczukiem

Topografia okupowanych 
Katowic
spacer z przewodnikiem
5 października, godz. 11.00, 
start: ul. Szafranka 9

wstęp bezpłatny – liczba miejsc 
ograniczona

Spotkanie z natalią 
Piekarską-Ponetą
10 października, 13.00

honorową obywatelką Katowic, członkinią 
Związku Więźniów Politycznych Okresu Sta-
linowskiego, pisarką, działaczką społeczną

Islandia w lustrzanych 
odbiciach
Wystawa fotografii w ramach Festiwalu 
Nordalia 

14 października, godz. 13.00

Koncert na zabytkowym 
fortepianie – Joanna Owczarek
Program: F. Chopin

30 października, godz. 16.30

UL. RyMARSKA 4

Searsowie w Polsce. 
Spotkanie z rodzicami
8 października, godz. 17.30

Spotkanie z wybitnymi pediatrami. Martha 
i William Sears to twórcy nur tu zwanego ro-
dzicielstwem bliskości. 

Spotkanie z magdaleną 
zarębską
11 października, godz. 12.00

Magdalena Zarębska jest autorką książki pt. 
„Jak Maciek Szpyrka z dziadkiem po Niki-
szowcu wędrowali” 

Sztuka wideo
14–26 października, w godzinach otwarcia 
placówki

Projekcje filmów prezentowanych na Festi-
walu Sztuki Wideo Magmart (Neapol) – 100 
ar tystów z różnych stron świata stworzyło 
100 prac wideo, które stanowią zbiorową 
refleksję nad ubiegłym stuleciem. 

UL. KoPERNIKA 11

renata Bonczar. Pola 
możliwości
wystawa malarstwa
do 17 października

Teatry świetlne, czyli dawne 
kina w Katowicach
od 29 październik, godz. 17.00

wydarzenia

W każdą środę w ramach zwiedzania ekspozycji 
zachęcamy do obejrzenia filmów „Wielobarwna 
Barbara Ptak – benefis”, „Kronika rodzinna i to-
warzyska – z wizytą u Barbary i Stanisława Pta-
ków” oraz „Oscarowe kostiumy Barbary Ptak”.

UL. KoŚcIUSZKI 47

wydobyte z zacisza – wystawa 
grafik Judyty Bernaś
do 29 listopada

O wystawie – inspiracje 
i refleksje 
14 października, godz. 15.00

Spotkanie z autorką prac Judytą Bernaś. Wy-
darzenie z cyklu „Zeszyt ze spotkań z artystą”.

Sztuka odbijania
22 października, godz. 15.00

Muzeum Śląskie

al. Wojciecha Korfantego 3
tel. 32 258 56 61 do 3

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

ul. ks. j. Szafranka 9, ul. Rymarska 4, 
ul. Kopernika 11/2, ul. Kościuszki 47

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

michał Cała

do 7 stycznia 2014
Metropolia

Archeologiczna autostrada
do 7 stycznia 2014 

Vivat Insita. na granicy iluzji
11 października 2013 – 5 stycznia 2014

Malarstwo Reginy Jędrzejkowskiej

Fotoplastykon – 3D z XIX wieku
Dawne widoki w trójwymiarze

Od 1 października 2013 do 6 stycznia 2014 roku 
zapraszamy na seans „Zanim ruszyła budowa”. 
Na prezentowanych fotografiach pokażemy 
zdjęcia z dawnej KWK „Katowice”, obecnie 
terenu budowy nowego gmachu Muzeum Ślą-
skiego, obrazujące zmieniający się krajobraz 
terenów poprzemysłowych, wpisanych w dzie-
dzictwo industrialne Górnego Śląska. Fotografie 
są efektem pracy fotografa, członka Polskiego 
Klubu Stereoskopowego – Macieja Samulskie-
go, zrealizowane podczas pierwszej odsłony 
pleneru fotograficznego „Muzeum kopalnią 
znaczeń” w 2010 roku, zorganizowanego przez 
Muzeum Śląskie.

mali i wielcy Twórcy 
w muzeum Śląskim
Warsztaty artystyczne dla dzieci

12 października, godz. 12.30: warsztaty dla 
dzieci w wieku 10–12 lat

19 października, godz. 12.30: warsztaty dla 
dzieci w wieku 7–9 lat

Podróże dalekie i bliskie
Pejzaże takich artystów, jak: Aleksander i Mak-
symilian Gierymscy, Józef Chełmoński czy 
Aleksander Jędrzejewski pomogą nam na chwi-
lę przenieść się w różne ciekawe miejsca, które 
staną się inspiracją do namalowania swoich 
obrazków.

Dziecku może towarzyszyć jedna osoba 
dorosła. Dla opiekunów – wstęp wolny.

Bilety w przedsprzedaży.

wstęp 5 zł

wtorki z niespodzianką
Zwiedzamy muzeum

Spotkania dla uczniów klas IV-VI połączone 
z aktywnym zwiedzaniem wystaw i własną pra-
cą twórczą. 

Kto nie kocha jesieni? 
8 października, godz. 16.30
Podczas spotkania w Galerii Malarstwa Polskie-
go z lat 1800–1945 będzie można porównać 
pejzaże Józefa Chełmońskiego, Alfonsa Karpiń-
skiego czy Stanisława Kamockiego z widokiem 
za oknami, a następnie stworzyć własną malar-
ską wizję jesieni.

wstęp 3,50 zł

muzeum dla malucha
Sobotnie zajęcia dla dzieci w wieku 4–6 lat i 
ich opiekunów.

Baśniowy Kraków
5 października, godz. 15.30

Spotkanie z obrazem Juliana Fałata „Widok 
Krakowa” w Galerii Malarstwa Polskiego z lat 
1800–1945 będzie okazją do wysłuchania ba-
śni o Kraku. Potem dzieci zmierzą się z techniką 
malarstwa akwarelowego.

dzieci 5 zł 

opiekunowie dorośli – wstęp wolny

Spotkania z ikoną 
Ikona – obraz modlitwą pisany

prowadzenie: Katarzyna Jarmuł

Prezentacja wybranych pojęć, zarysu historii, 
teologii oraz technik wykonywania obrazów, 
które wywodzą się z tradycji pierwotnego, 
niepodzielonego jeszcze chrześcijaństwa.

wstęp 3,50 zł

Spotkania dla dorosłych w CSP
Polska plastyka sceniczna. Forma i idea 
w teatrze polskim XX wieku

Cykl spotkań skierowany do młodzieży 
i studentów szczególnie zainteresowanych 
interdyscyplinarnymi studiami plastyki 
teatralnej.

22 października, godz. 17.00

Modele przestrzeni scenicznych. Kompozy-
cja i symbole w teatrze Stanisława Wyspiań-
skiego. (Wielka rewolucja sceniczna) 

wstęp 9 zł

Wykład dr sztuki Judyty Bernaś, połączony 
z warsztatami z matryc naturalnych.

|    Muzea |  

kulturalny
MHK: Kobieta sprzed 7500 lat. Gliniana figurka znaleziona w Modlnicy.
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|    WystaWy |  

Galeria sztuki 
Współczesnej 

BWA 

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

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

pl. Sejmu Śląskiego 2 
tel. 32 609 03 22

e-mail: info@ck.art.pl 
www.ck.art.pl 

Do sztuki gotowi start!  
– druga edycja
17 października, godz. 17.00 

Wernisaż wystawy fotografii dokumentującej 
wszystkie działania, które odbyły się w ra-
mach projektu edukacyjnego, którego celem 
była twórcza aktywizacja katowiczan po-
przez inicjowanie wydarzeń ar tystycznych 
w różnych zakątkach miasta.

Wernisaż będzie połączony z performen-
sem Artiego Grabowskiego. 

Dofinansowano ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu Naro-
dowego Centrum Kultury – Kultura – Inter-
wencje.

Karolina Breguła – pokaz 
filmów „Fire followers” oraz 
„Obraza”
17 października, godz. 18.00, Mała 
Przestrzeń
Filmy można oglądać do 27 października.

Karolina Breguła (ur. 1979 r.) – ar tystka 
multimedialna, autorka instalacji, happenin-
gów, wideo i fotografii, absolwentka Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewi-
zyjnej i Teatralnej w Łodzi.

Film „Fire followers” to opowieść o mie-
ście, które przez wieki regularnie płonęło. 
Nowoczesne metody pozwoliły zabezpie-
czyć je przed pożarami, dzięki czemu jego 
mieszkańcy wreszcie mogą żyć wolni od 
obawy, że w każdej chwili może nadejść 
kolejna katastrofa. Mimo to nie opuszcza 
ich strach. Na ustach wszystkich jest grupa 
historyków sztuki, którzy uważają, że po-
wracające systematycznie niszczycielskie 
pożary trawiące zasoby muzealnych maga-
zynów stały się naturą lokalnej sztuki i do 
dzisiaj warunkują jej prawidłowy rozwój. 
Mieszkańcy miasta podejrzewają, że hi-
storycy sztuki prowadzą tajną organizację 
mającą na celu wywołanie pożarów, które 
pochłoną historyczne dzieła.

Drugi film – „Obraza” – przygotowany spe-
cjalnie na konkursową wystawę „Spojrzenia” 
w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki.
Kuratorka: Mar ta Lisok

SILESIAN jAZZ FESTIvAL
24–27 października

rGG Trio & wojciech 
Lichtański 
24 października, godz. 19.00, sala 
koncertowa AM w Katowicach

Bilety: 10 zł

Jazz to Jazz: Groningen & 
Katowice 
25 października, godz. 19.00, sala 
koncertowa AM w Katowicach

Bilety: 10 zł

Paolo Fresu „Devil Quartet” & 
Gonzalo rubalcaba 
26 października, godz. 20.00, sala 
koncertowa CKK

Bilety: 40 zł– 60 zł

Yellowjackets Jazz Quartet, 
Bobby watson & Conrad Herwig 
& Sekcja Am w Katowicach 
27 października, godz. 19.00, sala 
koncertowa CKK

Bilety: 40 zł – 60 zł

Karnet na Festiwal: 75 zł; Ticketportal.pl

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

Bajka o jazzie
Edukacyjny musical jazzowy w ramach 8. 
Silesian Jazz Festivalu
26 i 27 października, godz. 11.30, sala 
koncertowa CKK

Czy jazz jest muzyką wyłącznie dla konese-
rów i znawców?
Kto tak twierdzi, ten się myli. Udowodnimy 
to!

Pierre radisic i Pascal 
rouet
wernisaż: 18 października, godz. 18.00, 
Główna Przestrzeń
Wystawy można oglądać do 1 grudnia.

Pierre Radisic „Konstelacje”/„Portrety 
podwójne” 

Wystawa „Konstelacje” belgijskiego 
fotografa Pierre’a Radisica jest owocem 
uprzedniej współpracy ar tysty z bruksel-
skim Muzeum Atelier 340 i katowicką Ga-
lerią BWA. 

W 2012 r. podczas wystawy tematycznej 
„Okolice układów” zaprezentowaliśmy wybór 
jego fotografii z serii „Ciała niebieskie”. Ar ty-
sta opracował jednak ten temat jako całość, 
wyznaczając 89 gwiezdnych konstelacji na 
ciałach ponad sześćdziesięciu modelek. 
Właśnie dlatego Atelier 340 i BWA pragną 
poświęcić teraz serii indywidualną wystawę.
Kurator: Wodek

Pascal Rouet „Habana Cuba”
(…) Dostojnością kadru porównywany do 
Rober ta Mapplethorpe'a, ar tysta czujnie 
obserwuje Kubańczyków i tworzy fotogra-
fię duszną, gęstą od dymu, pachnącą ty-
toniem,  przy tym nierzadko melancholijną 
i wyciszoną. Twarze na por tretach Roueta 
są czujne, ufne i mądre, za każdym ra-
zem podkreślone kształtem trzymanego 
w ustach cygara. Bliskość tego wizualnego 
dialogu pomiędzy fotografem a modelem 
tworzy atmosferę intymnego spotkania. 
W dumnych spojrzeniach Kubańczyków 
widać rys tamtejszej rzeczywistości, jakże 
dalekiej od wygodnej, uporządkowanej Eu-
ropy. Spojrzenia nie urywają się, nie błądzą. 
Pascal Rouet wyłącza dźwięk, zagłusza ha-
łaśliwą ulicę pulsującą salsą. Czas zwalnia, 
robi się gorąco.
(Aleksandra Adamowska)

Pstrykowisko
nowy panel edukacyjny dla miłośników 
fotografii

„Cyfrowa ciemnia” – warsztaty, podczas 
których zapoznamy się z programem do ob-
róbki zdjęć oraz poznamy tajniki wywoływania 
cyfrowego negatywu
Prowadzenie: Grzegorz Koźlicki (fotograf, 
właściciel Laboratorium fotograficznego 
FotoSilesia, współtwórca projektu Pstrykam 
Śląskie),

„Miasto we mnie” – warsztaty plenerowe 
z fotografii kreacyjnej
Prowadzenie: Marek Wesołowski (fotograf, 
członek ZPAF)

Szczegóły na stronie Galerii: www.bwa.kato-
wice.pl w zakładce Edukacja

Zapisy: tel. 32 259 90 40 wewn. 13 lub 
Aneta Zasucha – kom. 510 853 090; eduka-
cja@bwa.katowice.pl. Liczba miejsc ograni-
czona. W przypadku zbyt małej liczby chęt-
nych zastrzegamy sobie prawo do zmiany 
terminu warsztatów.

Zgłoszenia należy wysyłać pod adresem: 
edukacja@bwa.katowice.pl

sztuka (w) edukacji
warsztaty ekspresji twórczej

Warsztaty odbywają się od poniedziałku do 
piątku (z wyjątkiem środy) w godzinach od 
10.00 do 12.00 i od 12.00 do 14.00.

Zajęcia są bezpłatne! Wszystkie materiały 
potrzebne do realizacji warsztatów zapewnia 
Galeria. W celu rezerwacji terminu i ustale-
nia szczegółów warsztatów prosimy o kon-
takt: tel. 32 259 90 40 wewn. 13 lub Aneta 
Zasucha – kom. 510 853 090, edukacja@
bwa.katowice.pl

międzynarodowa konferencja 
naukowa „Struktury zbrodni. 
wokół badań nad zbrodniami III 
rzeszy”
22–23 października, Centrum Informacji 
Naukowej i Biblioteki Akademickiej 
(CINiBA), ul. Bankowa 11a

Zbrodnie niemieckie czasów Trzeciej Rzeszy, 
czasów wojny i okupacji to temat badany 
od wielu lat. Brakuje poważnej refleksji ba-
dawczej, a bardziej jeszcze – pogłębionej 
współpracy między historykami polskimi 
i niemieckimi. Konferencja próbuje wyjść 
naprzeciw temu zapotrzebowaniu, ponadto 
dokonać bieżącego przeglądu badań nauko-
wych nad zbrodniami nazistowskimi. Wśród 
poruszonych tematów znajdą się m.in. 
przestępstwa wojsk niemieckich w Polsce, 
zbrodnie wymiaru sprawiedliwości, przejawy 
antypolskiej polityki narodowościowej Niem-
ców w czasie okupacji, funkcjonowanie sys-
temu obozowego oraz zbrodnie medycyny. 
Postawione zostaną ważne pytania o pamięć 
i rozliczenie niemieckich zbrodni przeciwko 
ludzkości, jak też o to, w jaki sposób prezen-
tować i upamiętniać te zbrodnie. 

Na marginesie konferencji będą miały 
miejsce także pokazy filmów, prezentacje 
książek, panele dyskusyjne i spotkania au-
torskie, m.in. z jednym z najbardziej uzna-
nych historyków badających dzieje Trzeciej 
Rzeszy – Götzem Aly. Także obecność in-
nych historyków z Niemiec jest świetną oka-
zją do przyjrzenia się temu, jak Niemcy radzą 
sobie z dziedzictwem nazizmu. Szczególnie 
ciekawym przykładem dobrych instytucjo-
nalnie rozwiązań jest istnienie w ramach 
poszczególnych landów sieci tzw. miejsc 
pamięci. W Katowicach wystąpią kierownicy 
kilku takich placówek, m.in. z Pirna, gdzie 
znajdował się ośrodek zagłady chorych psy-
chicznie, czy z Halle, gdzie istniało miejsce 
straceń skazanych na karę śmierci. Intere-
sująca może być także konfrontacja różnych 
koncepcji „muzealizacji” zbrodni niemiec-
kich czasu wojny, realizowana w instytu-
cjach niemieckich i polskich (m.in. Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku).  

Organizatorami wydarzenia są oddział 
IPN w Katowicach oraz niemieckie instytu-
cje muzealno-badawcze z Saksonii-Anhaltu 
i Saksonii: z Halle nad Saale i z Torgau. 
Współorganizatorami są także: Muzeum II 
Wojny Światowej w Gdańsku, Niemiecki 
Instytut Historyczny w Warszawie, Uniwer-
sytet Śląski w Katowicach, CINiBA, Instytut 
Badań Regionalnych w Katowicach, Dom 
Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

ul. józefowska 102
tel./fax 32 207 01 00/32 207 01 80

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

areszt.pl

Więcej informacji na stronie internetowej 
www.ipn.gov.pl.
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PREMIERy

od 30 września

Raj: Nadzieja (reż.Ulrich Seidl, Austria/Fran-
cja/Niemcy 2012, 91')

Sekret afrykańskiego dziecka (reż. Christine 
François, 2011, 108')

Vincent chce nad morze (reż. Ralf Huettner, 
Niemcy 2010, 96')

Siła przyciągania (reż. Stephan Lacant, 
Niemcy 2013, 98')

Najlepsze najgorsze wakacje (reż. Nat Fa-
xon, Jim Rash, USA 2013, 103')

od 4 października
Droga na północ (reż. Mika Kaurismäki, Fin-

landia 2012, 110')
The Story of Film – Odyseja filmowa (reż. 

Mark Cousins, 2011, 60')
Legenda Kaspara Hausera (reż. Davide Ma-

nuli, Włochy 2012, 90')

od 11 października
Chce się żyć (reż. Maciej Pieprzyca, Polska 

2013, 93')
Wieczni chłopcy (reż. Anthony Marciano, 

Francja 2013, 95')

od 18 października
Życie Adeli. Rozdział 1 i 2 (reż. Abdellatif Ke-

chiche, Francja 2013, 175')

PRZEGLąD FILMóW 
HoLENDERSKIcH

5–6 października
Nie tylko dla dzieci!

W programie: 
5 października

godz. 11.00 „Bon Voyage” (82’, familijny, 
dla widzów od 11. roku życia)

godz. 12.00 „Ósmoklasiści nie płaczą” (96’, 
dla widzów od 11. roku życia)

godz. 13.00 „Pies Sniff” (100’, dla widzów 
od 12. roku życia)
6 października

godz. 11.00 „Alfie, mały wilkołak” (89’, od 
6. roku życia) 

godz. 12.00 „Indianin” (79’, od 11. roku ży-
cia)

godz. 13.00  „Podejmując ryzyko” (87’, od 
11. roku życia)

Cena biletów na każdy z seansów: 7 zł 
(dorośli); 5 zł (dzieci) 

PRZEGLąD KINA 
NIEMIEcKIEGo

7–13 października

W programie:
7 października, godz. 18.30
Uroczyste otwarcie Przeglądu
7 października, „Oy boy” (reż. Jan Ole Ger-

ster, Niemcy, 2012, 85')
8 października, „Hannah Arendt” (reż. Mar-

garethe von Trotte, Niemcy, Luksemburg, Fran-
cja, Izrael 2012, 113')

9 października, „Dzisiaj jestem blondynką 

ul. 3 Maja 7
tel. 32 258 74 32

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

|    Kino |  

|    WystaWy |  

Muzeum Izba Pamięci Kopalni Wujek jest 
prowadzona przez bezpośrednich uczest-
ników wydarzeń 16 grudnia 1981 roku na 
Kopalni Wujek.

Muzeum Izba Pamięci Kopalni Wujek
ul. Wincentego Pola 65

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

muzeum@scwis.org.pl

Jeden z najważniejszych elementów eks-
pozycji to specjalnie wykonana makieta 
o wymiarach 420 cm na 230 cm, przedsta-
wiająca w skali 1:100 teren objęty działa-
niem milicji i wojska w grudniu 1981 roku. 
Na makiecie znajduje się ponad pół tysiąca 
figur: robotników i cywilów; żołnierzy i mili-
cjantów, biorących udział w pacyfikacji Ko-
palni „Wujek”, oraz kilkaset modeli: budyn-
ki, czołgi, wozy bojowe, wagony kolejowe, 
urządzenia kopalniane. Diorama utrzymana 
jest w kolorystyce zimowej, zgodnie z realia-
mi historycznymi z 16 grudnia 1981 roku. 

W Muzeum odbywa się cykl historycznych 
lekcji muzealnych. Projekt skierowany jest 
do młodzieży z gimnazjów oraz szkół ponad-
podstawowych, ale także i do pojedynczych 
zwiedzających. 

Ponadto 24 października o godz. 11.00 
w ŚCWiS rozpocznie się panel historyczny 
„Niesprawiedliwy wymiar sprawiedliwości”, 
a punktem wyjścia do niego będzie zapre-
zentowany niemiecki film z 1991 r. „Heim-
weh des Walerjan Wrobel” („Tęsknota Wale-
riana Wróbla”). Obraz odsyła do sedna jed-
nego z  kluczowych problemów zbrodniczej 
polityki Trzeciej Rzeszy – nadużyć i zbrodni 
popełnianych w majestacie prawa, przez in-
stytucje, które strzec powinny uniwersalnych 
zasad sprawiedliwości. Film, opowiadający 
o zbrodni sądowej, popełnionej na polskim 
robotniku przymusowym, będzie przyczyn-
kiem do dyskusji nad funkcjonowaniem 
wymiaru sprawiedliwości w nazistowskich 
Niemczech. Przedmiotem rozmowy będzie 
także istotne pytanie o formy upamiętnia-
nia owych zbrodni, realizowane obecnie 
w Niemczech. Rozmawiać będą dwaj hi-
storycy, znawcy problemu: Michael Viebig, 
kierujący miejscem pamięci „Roter Ochse”, 
stworzonym w dawnym punkcie wykonywa-
nia wyroków śmierci w Halle (Saale) oraz 
Lars Skowronski. Moderatorem dyskusji 
będzie Sebastian Rosenbaum z Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Katowicach. Zakończe-
nie panelu przewidziano na godz. 13.30.

Jazz może być świetną rozrywką i okazją do 
dobrej zabawy. W ramach 8. Silesian Jazz 
Festivalu Centrum Kultury Katowice zapra-
sza najmłodszych i ich opiekunów na „Baj-
kę o jazzie” – niezwykłą podróż po niemal 
wszystkich odmianach muzyki jazzowej i im-
prowizowanej. Podczas musicalu zaprosimy 
na spotkanie z jazzkotem, aktywnie uczest-
nicząc w przedstawieniu, będziecie mogli 
poznać meandry jazzu. Nie damy Wam się 
zamknąć w sztywnych ramach – wszak im-
prowizacją jazz stoi. 

„Bajka o jazzie” w atrakcyjny sposób, po-
przez wyśmienitą zabawę, stara się uwrażli-
wiać młodych odbiorców na świat dźwięków 
i znaczenie spontaniczności w muzyce. Jeśli 
dodać do tego diabelsko zdolnych wykonaw-
ców i fantastyczną opowieść z kotem w roli 
głównej, może się okazać, że nie tylko Wa-
sze małolaty, ale i Wy sami uzależnicie się 
od życia w rytmie muzyki jazzowej! 

Libretto: Paweł Zassowski, Izabela Kosow-
ska
Muzyka: Michał Jurkiewicz
Piosenki: Rafał Jędrzejczyk, Michał Jurkie-
wicz, Izabela Kosowska
Reżyseria, adaptacja scenariusza i dialogi: 
Rafał Jędrzejczyk
Kierownictwo muzyczne: Jerzy Jarosik, Mi-
chał Jurkiewicz
Premiera: 26 października 2013
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Bilety indywidualne: 10 zł, bilety 
rodzinne: 30 zł, 35 zł, Ticketportal.pl

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

Seicento a quattro
13 października, godz. 17.00, Galeria 
Magiel
MHK, ul. Rymarska 4, Nikiszowiec

Bassociation:
Tomasz Wesołowski – dulcian
Tomasz Pokrzywiński – wiolonczela
Jan Ôižmaő – teorba
Marcin Świątkiewicz – klawesyn

Zespół Bassociation, w którego skład wcho-
dzą najzdolniejsi, koncer tujący w całej Eu-
ropie w najlepszych orkiestrach, muzycy 
młodego pokolenia, specjalizuje się w reali-
zacji tych pełnych możliwości par tii basso 
continuo. Muzyka włoskiego Seicento na 
czterech wykonawców w najróżniejszych 
konfiguracjach to reper tuar niezwykle „kolo-
rowy”, pełny emocji i improwizacji.   

Dofinansowano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.

Bilety: 25 zł – 35 zł, Ticketportal.pl

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

Czesław Jakubiec „muzyka 
żartem śpiewana”
13 października, godz. 19.00, Sala 
Grudniowa 

Czesław Jakubiec: jeden człowiek – tysiąc 
twarzy. Ar tystyczne odkrycie ostatnich lat. 
Laureat wielu festiwali muzycznych i kaba-
retowych, częsty gość rozrywkowych pro-
gramów telewizyjnych, zapraszany na kon-
cer ty w Polsce i za granicą. Jego występy 
to zaskakujące połączenie muzyki, humoru 
i interaktywnej zabawy. Udowadnia, że ar-
tystyczne może być popularne. Wszystko 
w jednym: filharmonia w kabarecie, jeżeli 
opera to komiczna, śpiew przerywany wybu-
chami śmiechu! Muzyka poważna – poważ-
ną być już nie może! Doskonała umiejętność 
improwizacji sprawia, że widzowie czują się 
współtwórcami widowiska, zapominając, że 
to oni zapłacili za bilety.

Trwający około godziny program wykony-
wany jest przy akompaniamencie for tepianu 
i gitary. Ar tyście towarzyszą pianiści – To-
masz Śliwiński i Sławomir Pielech. 

Nie musisz przychodzić w garniturze, wy-
starczy, że lubisz dobrą zabawę na pozio-
mie. 

Bilety 20 zł – ulgowe, 30 zł – normalne 
(www.ticketportal.pl)

Rezerwacje: bow@ck.art.pl

Gala Stand-up Comedy
15 października, godz. 19.30, Sala 
Koncertowa CKK

Prawie trzy godziny świetnej rozrywki pre-
zentować będą: Abelard Giza, Kacper Ruciń-
ski, Tomasz Jachimek, Rafał Rutkowski, Ka-
rol Kopiec, Antoni Syrek-Dąbrowski. Całość 
poprowadzi: Katarzyna Piasecka.

Jak będzie? Bezczelnie, przewrotnie, ory-
ginalnie, ostro, pikantnie, a nade wszystko 
zabawnie. Przyjdź, a gwarantujemy Ci, że 
albo wyjdziesz wniebowzięty, albo święcie 
oburzony. Na pewno nie wyjdziesz obojętny.
Program przeznaczony dla widzów doro-
słych.

Bilety: 35 zł – 45 zł
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ul. św. jana 24
tel. 32 251 04 31 (kasa/rezerwacja)

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

Centrum sztuki 
Filmowej

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

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

|    Kino |  

cZWARTEK 
Z KRyMINAłEM

3 października, godz. 18.00
Łódź ratunkowa (reż. Alfred Hitchcock, USA 
1944, 97`)

Fabuła obrazu została opar ta na opowiadaniu 
Johna Steinbecka. Niemiecka łódź podwod-
na torpeduje amerykański statek pasażerski. 
Ośmiu rozbitków dostaje się do łodzi ratun-
kowej. W tej przypadkowej grupie znajdują 
się przedstawiciele różnych klas, zwolen-
nicy przeciwstawnych opcji politycznych. 
Dziewiątym pasażerem łodzi jest wyłowiony 
z morza niemiecki marynarz. 

bilety: 5 zł

TRANSMISjA 
Z METRoPoLITAN oPERA 
W NoWyM joRKU 

eugeniusz Oniegin 
– P. Czajkowski
Premiera sezonu 2013/14
5 października, godz. 18.55 

Specjaliści od muzyki rosyjskiej, Rosjanie 
i Polacy, otworzą kolejny sezon transmisji 
przedstawień z Nowego Jorku, występując 
w chyba najbardziej znanej operze Czaj-
kowskiego. Sceny liryczne – bo taką nazwę 
gatunkową wymyślił dla swego dzieła kom-
pozytor – opar te są na poemacie dygresyj-

nym jednego z najwybitniejszych rosyjskich 
poetów romantycznych. Tę romantyczną hi-
storię przygotuje muzycznie jeden z najwy-
bitniejszych rosyjskich dyrygentów Valery 
Gergiev

bilety: 53 zł normalny/46 zł ulgowy/43 zł 
przy zakupie karnetu na 5 transmisji

FILMoTEKA KoNESERA

8 października, godz. 18.00
Darling (reż. John Schlesinger, W. Brytania 
1965, 128’)

Młoda modelka Diana Scott  wybiera drogę 
„na skróty”, spotykając się z wpływowymi 
mężczyznami. Poznaje Rober ta, który, za-
kochany, zostawia dla niej swoją rodzinę 
i wprowadza ją w kręgi śmietanki towa-
rzyskiej. Dianie wydaje się, że posiada już 
wszystko, gdy niespodziewanie okazuje się, 
że są ludzie potrafiący dać jej więcej niż 
Rober t... W rolach głównych: Julie Christie, 
Dirk Bogarde, Laurence Harvey.

29 października, godz. 18.00
Billy kłamca (reż. John Schlesinger, 
W. Brytania, 1963, 98’)

Sztandarowe dzieło brytyjskiego kina „Mło-
dych gniewnych”. Akcja filmu rozgrywa się 
w robotniczym miasteczku na północy An-
glii. Billy Fisher, młody praktykant zakładu 
pogrzebowego, znudzony codziennością, 
szarym życiem i ciężką pracą ucieka w wy-
imaginowany świat: do cudownego króle-
stwa Ambrozji. W rolach gł. Tom Courtenay, 
Julie Christie.

bilety: 10 zł 

AMERyKAńSKA 
PANoRAMA

na wybrzeżach
(reż. Elia Kazan, USA 1954, 108’) 
8 października, godz. 18.00

Film został nagrodzony Oscarem w kilku ka-
tegoriach. Terry Malloy, były bokser, zaskar-
bia sobie sympatię szefa zarządu Związku 
Dokerów w por towej dzielnicy Nowego Jor-
ku. Chłopak pomaga w utrzymaniu porząd-
ku wśród robotników. Na usługach zarządu 
jest też jego brat, niedoszły prawnik. Kiedy 
zostaje zamordowany doker, który zamierzał 
skompromitować zarząd swoimi zeznaniami 
na temat korupcji, ukształtowany świat bo-
hatera zaczyna się chwiać. W rolach głów-
nych: Marlon Brando, Karl Malden, Lee J. 
Cobb, Rod Steiger, Evie Marie Saint.

Wszystkie filmy prezentowane w cyklu oglą-
damy dzięki wsparciu Konsulatu Generalne-
go Stanów Zjednoczonych w Krakowie oraz 
Centrum American Corner w Katowicach.

wstęp wolny

Prosimy o odbiór bezpłatnych 
wejściówek w kasie

Spektakl „Conoce mi Cuba – 
Poznaj moją Kubę”
4 października, godz. 19.00

Jedyny w Polsce show o Kubie, w prawdziwie 
latynoskiej obsadzie!  El Son, el Bolero, el Afro, 
el Casino, la Rumba czy la Guaracha – to tylko 
niektóre z gatunków muzycznych z rodowo-
dem kubańskim, które będzie można poznać 
podczas spektaklu. Ponadto niezwykle ważne 
dla Kubańczyków wątki religijne i społeczne 
smaczki, które składają się na niepowtarzalny 
klimat ulic Havany i nie tylko.

Bilety: 85 zł (parter), 65 zł (balkon)

WIELKA SZTUKA NA 
EKRANIE

manet: portretowanie życia 
13 października, godz. 18.00

To cykl prezentujący twórczość najwybitniej-
szych europejskich malarzy. Za pośrednic-
twem kinowego ekranu widzowie będą mogli 
wziąć udział w wystawach artystów, którzy 
trwale zapisali się w historii sztuki.

Pierwszym wydarzeniem z cyklu będzie pre-
zentacja dorobku Edouarda Maneta.

Bilety: 25 zł

ScENA MUZycZNA 
RIALTo

Koncert Domowych melodii
19 października, godz. 20.00

Zdecydowanie największy fenomen ubiegłe-
go roku. Pojawili się znikąd, publikując kilka 
utworów nagranych we własnym mieszka-
niu i szturmem podbili serca słuchaczy – od 
małych do tych już całkiem dużych. Piosenki 
o Zbyszku, który podkrada rentę matce czy 
Grażce, która stoi przed życiowym dylematem, 
śpiewa już cała Polska. 

Bilety: 30 zł 

Spartakus
20 października, godz. 17.00

Transmisja spektaklu baletowego z Teatru Bol-
szoj

W roku swego 45-lecia balet „Spartakus” 
wrócił na scenę zabytkowego budynku mo-
skiewskiego Teatru Bolszoj. Spektakl opraco-
wany w 1968 r. przez Jurija Grigorowicza we 
współpracy z jego niezmiennym współautorem 
– plastykiem teatralnym Simonem Wirsaladze 

– cieszył się nadzwyczajnym wręcz powodze-
niem i przez dłuższy czas był „biletem wizyto-
wym Wielkiego Baletu”.

Bilety: 50 zł (normalny), 42 zł (ulgowy)

Halloween w Kinoteatrze 
rialto
31 października, godz. 20.00

Kot i kanarek – seans z muzyką na żywo. Opra-
wę muzyczną do klasycznego filmu grozy wy-
kona Contemporary Noise Sextet.

W starym zamczysku krewni zmarłego mi-
liardera Cyrusa Westa czekają na otwarcie 
testamentu. Spadkobierczynią okazuje się 
piękna Annabelle West. Jeżeli jednak okaże się 
ona chora psychicznie, spadek przejmie oso-
ba, której nazwisko znajduje się w kopercie, 
którą posiada notariusz Crosby. Niestety znika 
on w tajemniczych okolicznościach. W zamku 
zaczynaja sie dziać dziwne rzeczy...

Bilety: 30 zł (parter), 25 zł (balkon)

(reż. Marc Rothemund, Niemcy 2013, 115')
10 października, „This Ain’t California” (reż. 

Martin Persiel, Niemcy 2011/2012, 90')
11 października, „Silvi” (reż. Nico Sommer, 

Niemcy 2013, 97')
12 października, „Kadysz dla przyjaciela” 

(reż. Leo Khasin, Niemcy 2011, 94')
13 października, „Weekend” (reż. Nina Gros-

se, Niemcy 2012, 97')

PRZEGLąD FILMóW 
DUńSKIcH, cZyLI 
NoRDALIA

13–17 października

Filmy z cyklu Nowe Kino Duńskie zostały wy-
brane i udostępnione przez Duński Instytut 
Filmowy oraz Duńską Agencję Kultury, a pre-
zentowane są dzięki współpracy z Duńskim 
Instytutem Kultury oraz Ambasadą Danii.
W programie: 

13 października, godz. 18.30, „Błazen” 
(109', na podstawie autentycznych wydarzeń)

14 października, godz. 18.30, „Grupa z karczmy” 
(110', na podstawie autentycznych wydarzeń)

15 października, godz. 18.30, „Juan” (105', film 
fabularny w formie opery ze współczesnymi dialo-
gami) 

16 października, godz. 18.30, „How are you” (70')
17 października, godz. 18.30, „Karen Blixen” (54')

NA ZAWSZE W PAMIęcI 
– ŻołNIERZE WyKLęcI!

21 października, godz. 18.30
50. rocznica zamordowania ostatniego 
Niezłomnego – Ostatni żołnierz 
Niepodległej – sierż. Józef Franczak ps. 
„Lalek”     

W programie:  
projekcja filmu „Ostatni partyzant Rzeczypo-

spolitej” ( reż. Tadeusz Arciuch, 55’)                                                                               
Lalek i inni Wyklęci... – heroizm, odwaga, 

patriotyzm (Tadeusz M. Płużański – historyk, 
dziennikarz, publicysta, autor m.in. poruszają-
cej książki „Bestie”)

cena: 5 zł

REGIo – KARLovE vARy

23–27 października
Filmy wyselekcjonowane przez kierownika kina 
Światowid podczas jego pobytu na tegorocznym 
Festiwalu Filmowym w Karlovych Varach.
W programie: 

23 października, godz. 20.30, „O ouro do tom-
po” (reż. Xavier Bermundez, Hiszpania 2013, 
97’)

24 października, godz. 20.30, „Płynące wie-
żowce” (reż. Tomasz Wasilewski, Polska 2013, 
93’) 

25 października, godz. 20.30, „Svecenikova 
djeca” (reż. Vinko Bresan, Chorwacja – Serbia 
2012, 96’)

26 października, godz. 20.30, „Papusza”  
(eż. Joanna Kos-Krauze/Krzysztof Krauze, Pol-
ska  2013, 126’)

27 października, godz. 20.30, „Moj pes Killer”  
(reż. Mira Fornay, Czechy – Słowacja 2013, 90’)

„
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ScENA ATENEUM

(ul. św. Jana 10)

Serce
1, 2 października, godz. 9.30     

Tygrys Pietrek
3, 4 października, godz. 9.30     

5 października, godz. 16.00

Skarb Babuchy Burczymuchy
6 października, godz. 16.00 

O Smoku Grubeloku   
10, 11, 22, 24 października, godz. 9.30    

wesołe historie
12 października, godz. 16.00     

O Czerwonym Kapturku 
i Księżniczce na ziarnku grochu
13 października, godz. 16.00   

  

Trzy złote włosy
24, 25 października, godz. 9.30     
26 października, godz. 16.00

najmniejszy bal świata
27 października, godz. 16.00   
29 października, godz. 9.30

Kopciuszek
30, 31 października, godz. 9.30     

GALERIA „ATENEUM”
(ul. 3 Maja 25)

wesołe historie
8, 9 października, godz. 9.30         

O Czerwonym Kapturku 
i Księżniczce na ziarnku grochu
24, 25 października, godz. 9.30           

FESTIWAL TEATRU LALEK 
"KAToWIcE- DZIEcIoM" 

ScENA ATENEUM

Otwarcie  Festiwalu
15 października, godz. 9.15

na zewnątrz jest miejsce, 
Arena en los bolsillos, La zubia 
(Hiszpania)
15 października, godz. 9.30 i 11. 30

Album dziecięcy 
Czajkowskiego, Iwanowski Teatr 
Lalek, Iwanowo (rosja)
16 października, godz. 9.30  i 11.30

magiczna broń Kendzo, 
Białoruski Teatr Lalka, witebsk 
(Białoruś)
17 października, godz. 10.00i 12.30

Czerwony Kapturek, Teatr 
Animacji, Poznań
18 października, godz. 9.30 i 11.30

Homework (spektakl autorski 
marcina Jarnuszkiewicza)
18 października, godz. 20.00

O Smoku Grubeloku, Śląski 
Teatr Lalki i Aktora Ateneum                   
19 października, godz. 14.30                      

GALERIA „ATENEUM”

na warmii… dawno, dawno 
temu, Olsztyński Teatr Lalek
15 października, godz. 11.30 i 16.00

wernisaż wystawy malarstwa 
Beaty wąsowskiej      
16 października, godz. 10.00

Opowieść o drzewie, Des 
mots d’la dynamite, montreal 
(Kanada)               
17 października, godz. 15.30 i 17.00

Pokolorowanki, Teatr Pinokio, 
Łódź      
18 października, godz. 14.30  i 16.30    

KINoTEATR  RIALTo
(ul. św. Jana 24)

Bajka-zjajka, Teatr Dzieci 
zagłębia im. Jana Dormana, 
Będzin
16 października, godz. 9.30 i 11.00

 

Che si che no, Compagnia 
Drammatico Vegetale, rawenna 
(włochy)
17 października, godz. 10.00 i 11.30   

ŚLąSKI TEATR IM. ST. 
WySPIAńSKIEGo

złoty klucz, Teatr Lalek 
Banialuka im. J. zitzmana, 
Bielsko-Biała
16 października, godz. 14.00  i 17.30   

INNE

Dziadek                        
Katowice, ul. mariacka
18 października, godz. 13.00 i 17.00     

na zewnątrz jest miejsce, 
Arena en los bolsillos, La zubia, 
Hiszpania
16 października, godz. 11.00 , Klub 
„Śrubka” w Żywcu, ul. Grunwaldzka 14

DUŻA ScENA

m. Bałucki, Dom otwarty
Inauguracja Roku Akademickiego Studium 
Aktorskiego

2 października, godz. 18.00

ray Cooney, mayday
5 października, godz, 19.00

6 października, godz. 16.00

Adam mickiewicz, Dziady
9 października, godz. 10.00, 18.00

witold Gombrowicz, Iwona, 
księżniczka Burgunda
15 października, godz. 18.00

Bengt Ahlfors, Komedia 
teatralna
19, 20 października, godz. 18.00

Fryderyk Schiller, zbójcy
23 października, godz. 10.00, 18.00

Kazimierz Kutz, Piąta strona 
świata
26 października, godz. 19.00

27 października, godz. 16.00, 19.00

Giuseppe Verdi, Traviata
28 października, godz. 18.00

(gościnnie Opera Śląska)

ScENA W MALARNI

robert Alley, Ostatnie tango 
w Paryżu
5, 6 października, godz. 19.0

Carlos murillo, mroczna gra 
albo historie dla chłopców
(gościnnie Teatr Dzieci Zagłębia)
10 października, godz. 19.00

Antoine de Saint-exupery, 
mały Książę
11 października, godz. 11.00, 18.00

List do Pana Balzaka 
– koncert
106. urodziny Teatru Śląskiego
13 października, godz. 18.00

|    teatr |  

ul. Rynek 10
tel. 32 258 7251/2 

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

ul. św. jana 10
tel. 32 253 82 21

e-mail: biuroateneum@o2.pl
www.ateneum.art.pl

Peter Asmussen, nikt nie 
spotyka nikogo

18 października, godz. 19.00 (premiera)
19 października, godz. 19.00

eric Assous, Diabelski młyn

(gościnnie Teatr Bez Sceny)
22 października, godz. 19.00

Tomasz man, moja ABBA
24 października, godz. 19.00

Słowa – recital roberta 
Talarczyka
26 października, godz. 17.00

ScENA KAMERALNA

eric-emmanuel Schmitt, Oskar 
i Pani róża
2, 8, 24, 25 października, godz. 10.00, 
12.45

eric-emmanuel Schmitt, małe 
zbrodnie małżeńskie
12, 13 października, godz. 18.30

Puder i pył
promocja książki Zbigniewa Białasa
16 października, godz. 18.30

woody Allen, zagraj to jeszcze 
raz, Sam
29, 30 października, godz. 18.30
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uroczysta Inauguracja 84. 
roku Akademickiego 2013/2014
3 października

godz. 16.00, Sala Koncertowa
Wykład inauguracyjny pt. „Refleksje nad do-
świadczeniami czasu. Czas natury, historii, 
dzieł sztuki. Pochwała twórczego przemijania” 
wygłosi prof. dr hab. Ewa Chojecka.

godz. 19.00, Sala Koncertowa
Koncert
Anna Górecka – fortepian 
Mikołaj Górecki – fortepian 
Bartłomiej Duś – saksofon
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej pod 
dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka
W programie: Henri Tomasi, Henryk Mikołaj 
Górecki

Bezpłatne wejściówki na inaugurację 
i koncert można odbierać w Informacji 

(Katowice, ul. Zacisze 3) lub rezerwować 
telefonicznie pod numerem 32 77 92 100 

na 10 dni przed wydarzeniem 

Koncert
10 października, godz. 19.00, Sala 
Koncertowa 

Magdalena Krzywda-Krzysteczko – wokal
Akademicka Orkiestra Dęta pod dyrekcją Grze-

ul. Zacisze 3
tel. 32 779 21 00

e-mail: biurorektora@am.katowice.pl
www.am.katowice.pl

|    MuzyKa |  

pl. Sejmu Śląskiego 2
tel. 32 251 89 03

e-mail: nospr@nospr.org.pl
www.nospr.org.pl

Inauguracja sezonu 
2013/2014
11 października, godz. 19.30, 
kościół św. Piotra i Pawła

dyrygent – Jerzy Semkow
soliści: Brigitte Hahn, Agnieszka Rehlis, Rafał 
Bartmiński, Krzysztof Szumański
Chór Filharmonii Krakowskiej
W programie: Beethoven – Missa solemnis

Bilety: 35 zł, 25 zł (ulgowe)

25 października
godz. 19.30, sala im. G. Fitelberga, 
CKK,pl. Sejmu Śl. 2

dyrygent – Alexander Liebreich  
solistka – Christiane Iven
W programie:
Schubert/Leibowitz – Fantazja f-moll
R. Strauss – Vier letzte Lieder
Czajkowski – VI Symfonia h-moll Patetyczna op. 74

Bilety: 35 zł, 25 zł (ulgowe)

Bilety są dostępne w kasie NOSPR, kasie 
Teatru Śląskiego, punktach Ticketportal 

oraz na stronach www.ebilet.pl, 
www. ticketportal.pl

Informacja, rezerwacja: tel. 32 251 8903, 
e-mail: nospr@nospr.org.pl

Spektakl teatralny „Pacjent”
20 października, godz. 20.00

Kanwą monodramu są prawdziwe wydarzenia 
i przeżycia przypadkowego „pacjenta” w war-
szawskim szpitalu. Spotkać to może każdego 
z nas. Relacja bohatera ma charakter reporta-
żu, w którym – jak w życiu – kabaret miesza 
się z tragedią. Aktor sugestywnie przedstawia 
życie, a właściwie próbę przystosowania się 
do życia w warunkach szpitala-koszar, lazare-
tu, więzienia… Spektakl jest satyrą na polską 
służbę zdrowia. Z perspektywy szpitalnego 
łóżka świat zaczyna wyglądać inaczej. Działa-
nia i gesty odwiedzających nabierają nowego 
znaczenia, a świat zupełnie obcych osób – 
wcześniej wrogi i nieprzystępny – nagle staje 
się zaskakująco bliski. „Pacjent” to ironiczna 
podróż po odhumanizowanych korytarzach 
warszawskiego szpitala. 
Bilety parter: 25 zł – przedsprzedaż, 35 zł 

– w dniu koncertu

Bilety balkon: 35 zł – przedsprzedaż, 45 
zł – w dniu koncertu

The Bricklin musical – 
Samochodowa Fantazja
5, 11 października, godz. 20.00

Klub Old Timers Garage zaprasza na polską 
premierę musicalu Bricklin – Samochodowa 
Fantazja. The Bricklin Musical opowiada niesa-
mowitą historię wizjonera Malcolma Bricklina, 
który zapragnął stworzyć najbezpieczniejszy 
samochód świata. Odkryj na nowo wspaniały 
klimat szalonych amerykańskich lat 70. w je-
dynym takim musicalu na świecie! 
Bilety parter: 40 zł – przedsprzedaż, 50 zł 

– w dniu koncertu

Bilety balkon: 50 zł – przedsprzedaż, 60 
zł – w dniu koncertu

Basia Beuth – Świat Dobrze 
wyjaśniony
25 października, godz. 20.00

Basia Beuth pochodzi z Rudy Śląskiej. Już 
jako licealistka występowała, śpiewając swo-
je piosenki z własnym akompaniamentem. Od 
czasów studenckich mieszka w Opolu, gdzie 
przez kilka lat współtworzyła nieistniejący już 
zespół Lokalne Ocieplenie. Jednak od 2008 r. 
jej działalność i twórczość muzyczna ma cha-
rakter przede wszystkim solowy i opiera się na 
piosenkach autorskich. Jest także wokalistką 
Opole Gospel Choir.

Bilety parter: 15 zł – przedsprzedaż, 25 zł 
– w dniu koncertu

Bilety balkon: 25 zł – przedsprzedaż, 35 
zł – w dniu koncertu

ul. gen. jankego 132
tel.  605 418 406

e-mail: klub@old-timers.pl
www.old-timers.pl

|    teatr |  

„Katowice – Dzieciom” 
w nowej formule
(15–19 października)
Dwa lata temu Teatr Ateneum świętował 
pierwszy jubileusz organizowanego przez 
siebie Międzynarodowego Festiwalu Teatrów 
Lalek „Katowice – Dzieciom”. jego okrągła, 
dziesiąta edycja zamknęła pewien etap, or-
ganizatorzy uznali więc, że nadszedł czas na 
zmiany. 

jedenasta odsłona odbędzie się już w no-
wej formule biennale. Przy okazji zmienił się 
dotychczasowy, związany z Dniem Dziec-
ka, termin – imprezę przeniesiono na połowę 
października, włączając się w obchody Euro-
pejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej.

W konkursowych zmaganiach 11. Festi-
walu uczestniczyć będzie (nomen omen) 11 
teatrów z 6 krajów (białorusi, Hiszpanii, Ka-
nady, Polski, Rosji i Włoch). W programie 
przeważają propozycje dla najmłodszych 

dzieci, również dla tzw. najnajów, czyli nawet 
6-miesięcznych maluszków (jak „bajka-Zjaj-
ka” Teatru Dzieci Zagłębia). już roczne dzieci 
mogą obejrzeć malarskie, poetyckie przed-
stawienie z hiszpańskiej La Zubii, niewiele 
starszym spodoba się interaktywna, żarto-
bliwie przedstawiająca upływ czasu, „opo-
wieść o drzewie” z Montrealu, czy też kame-
ralne, oparte na muzyce i działaniu formą, 
„che si che no”, znanego zespołu Dramma-
tico vegetale z Rawenny. Do podobnego ad-
resata kierowane są łódzkie „Pokolorowan-
ki”, gdzie farby i dźwięki tworzą świat kolo-
rów. Trochę większe maluchy bawić się będą 
znakomicie na „czerwonym Kapturku” w nie-
konwencjonalnej (chociaż lalkowej) wersji Te-
atru Animacji z Poznania.

Starsze dzieci (i dorosłych) zachwyci 
z pewnością „Złoty klucz” bielskiej bania-
luki – świetny tekst, drewniane lalki, wyrazi-
ste kreacje. Rosja przywiezie muzyczny „Al-
bum dziecięcy czajkowskiego”, pomysłowe, 
chwilami liryczne, innym razem żartobliwe 

obrazki sceniczne w różnych konwencjach.
W plenerze ulicy Mariackiej pokaże się 

Adam Walny ze swoją wielozadaniową loko-
motywą (główny element scenografii) w cie-
kawej inscenizacji, opartej na rodzinnych 
zapiskach. „Dziadek” to propozycja zde-
cydowanie familijna, bo oryginalny pomysł 
i dystans do przedstawianej historii spra-
wi radość nie tylko dzieciom, ale i dojrzałym 
teatromanom. 

jak zwykle będzie można zobaczyć i po-
równać różne formy, jakimi posługuje się dzi-
siejszy teatr lalek – będą marionetki, teatr cie-
ni, ale i piasek, kamienie czy włóczka. Z jed-
nej strony olsztyn ze swoją urokliwą, delikat-
ną lalkową miniaturą, z drugiej duża insceni-
zacja z Witebska inspirowana baśniami i te-
atrem Wschodu.   

Poza konkursem wystąpi Marcin jarnusz-
kiewicz w autorskim „Homework” – wymaga-
jącym dużego skupienia, egzystencjalnym 
spektaklu dla dorosłych. 

Zanim jury ogłosi werdykt, gospodarze 

zagrają jeszcze baśń „o Smoku Grubelo-
ku” w reżyserii zmarłego niedawno czeskie-
go twórcy, Petra Nosálka. 

Nurt imprez towarzyszących trochę się 
w tegorocznej edycji rozszerzył. Poza wer-
nisażem wystawy malarstwa beaty Wąsow-
skiej (utalentowanej kolorystki, uczennicy 
jerzego Dudy-Gracza i Macieja bieniasza), 
w pięciu miejskich domach kultury odbędą 
się działania warsztatowo-edukacyjne z ob-
szaru teatru lalek, współorganizowane przez 
Instytucję Kultury Katowice – Miasto ogro-
dów. Zajęcia z dziećmi poprowadzą aktorzy 
z Hiszpanii, Kanady, Rosji i Włoch oraz Adam 
Walny. Teatr z Montrealu pojedzie też dwu-
krotnie w teren.

W sumie zaplanowano 25 przedstawień. Na 
obu scenach Ateneum, w Teatrze Śląskim oraz 
w Kinoteatrze Rialto wystąpi 13 zespołów.  

A wszystko – jak zawsze – pod honorowym 
patronatem Prezydenta Miasta Katowice.

(renata chudecka)

|ateneum zaprasza| 
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XXIII MIęDZyNARoDoWy 
FESTIWAL MłoDycH 
LAUREATóW 
KoNKURSóW 
MUZycZNycH              
(12–27 PAźDZIERNIKA)

Inauguracja Festiwalu
12 października, godz. 18.00, Sala 
Koncertowa AM, ul. Zacisze 3

Jubileusz 30-lecia Silesii
Wiener Kammermusikgruppe
Barbara Górzyńska – skrzypce (Gość Festiwalu)
Kirill Maximov – skrzypce

Marta Potulska – altówka
Natalia Binkowska – altówka
Bas Jongen – wiolonczela 
Marilies Guschlbauer – wiolonczela 
Program: F. Mendelssohn-Bartholdy, J.  Brahms

Lutosławski dzieciom – 
„Ptasie plotki” i inne wiersze 
13 października, godz. 16.00, Sala 
Koncertowa AM, ul. Zacisze 3

Orkiestra Akademii Beethovenowskiej
Maja Metelska – dyrygent
Anna Borucka – mezzosopran
Robert Marat – fortepian
Andrzej Warcaba – recytacje
Program: W. Lutosławski – Dziesięć tańców 
polskich, Pięć melodii ludowych, piosenki 
dziecinne i dziecięce, m.in. „Ptasie plotki”, 
„Idzie Grześ”, „Trudny rachunek”, „O panu Tra-
lalińskim”

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w ramach programu „Lutosławski 2013 – 
Promesa”, realizowanego przez Instytut 

Muzyki i Tańca.

Podczas koncertu odbędzie się ogłoszenie 
werdyktu Jury oraz uroczystość wręczenia 
nagród laureatom konkursu plastycznego pt. 
„Ptasie plotki i inne wiersze. Muzyka Witolda 
Lutosławskiego i wiersze Juliana Tuwima”. 
Pokonkursową wystawę prac od dnia koncertu 
będzie można obejrzeć w holu Akademii Mu-
zycznej.

Koncert finałowy
27 października, godz. 18.00, Studio 

ul. Sokolska 2
tel. 32 258 62 61

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

Inauguracja roku 
akademickiego Akademii 
muzycznej im. K. 
Szymanowskiego w Katowicach 
3 października, godz. 19.00 (wstęp za 
zaproszeniami AM)
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej 
im. K. Szymanowskiego, ul. Zacisze 3 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej 

Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent 
Anna Górecka – for tepian
Mikołaj Górecki – for tepian
Bar tłomiej Duś – saksofon 
Program:
Henri Tomasi – Concer to na saksofon i or-
kiestrę
Henryk Mikołaj Górecki – Pieśni o radości 
i rytmie op. 7

mistrzowska batuta z Litwy 
4 października, godz. 19.00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej im. 
K. Szymanowskiego, ul. Zacisze 3

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

e-mail: ipium@silesia.art.pl
www.silesia.art.pl
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Koncertowe PR, ul. Ligonia 29

Jakub Jakowicz – skrzypce
Katarzyna Budnik-Gałązka – altówka
Marcin Zdunik – wiolonczela
Adam Bogacki – kontrabas
Bartosz Bednarczyk – fortepian
Program: F. Schubert, J. Brahms

Na koncerty wstęp wolny

Pełny kalendarz Festiwalu dostępny 
w biurze Silesii i na www.silesia.art.pl

 IPIUM "sILesIA": W.Lutosławski

gorza Mielimąki 
W programie: standardy jazzowe

Bezpłatne wejściówki można odbierać 
w Informacji (Katowice, ul. Zacisze 3) lub 

rezerwować telefonicznie pod numerem 
32 77 92 100 na 10 dni przed koncertem.

Koncert poświęcony pamięci 
prof. Henryka Kierskiego
14 października, godz. 19.00, Sala 
Koncertowa

Wystąpią soliści, zespoły kameralne, chór 
klarnetowy.
W programie m. in.: Joseph Haydn, Robert 
Schumann,  Maurice Ravel, Antoni Szałowski, 
Krzysztof Penderecki

Bezpłatne wejściówki można odbierać 
w Informacji (Katowice, ul. Zacisze 3) lub 

rezerwować telefonicznie pod numerem 
32 77 92 100 na 10 dni przed koncertem.

Koncert
22 i 23 października, godz. 19.00, Sala 
Koncertowa

Akademicka Orkiestra Symfoniczna im. Karola 
Szymanowskiego pod dyrekcją Larry’ego Li-
vingstona 
W programie: Giuseppe Verdi, Dymitr Szosta-
kowicz oraz aranżacje utworów jazzowych

Bezpłatne wejściówki można odbierać 
w Informacji (Katowice, ul. Zacisze 3) lub 

rezerwować telefonicznie pod numerem 
32 77 92 100 na 10 dni przed koncertem.

Koncerty w ramach VIII 
Śląskiego Festiwalu Jazzowego

24 października 2013, godz. 19.00, Sala 
Koncertowa
Wystąpią: RGG Trio, Wojciech Lichtański

Bilety do nabycia w CKK im. Krystyny 
Bochenek, tel. 32 609 03 31/32

25 października, godz. 19.00, Sala Koncer-
towa
Wystąpią studenci i wykładowcy Akademii 
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 
oraz Hanze University of Applied Sciences 
w Groningen (Holandia) oraz Big-Band Insty-
tutu Jazzu.

Bilety do nabycia w CKK im. Krystyny 
Bochenek, tel. 32 609 03 31/32

Koncert Jubileuszowy 
w 85. rocznicę urodzin 
prof. dr. hab. L. markiewicza
29 października, godz. 19.00, Sala 
Koncertowa

Bezpłatne wejściówki można odbierać 
w Informacji (Katowice, ul. Zacisze 3) lub 

rezerwować telefonicznie pod numerem 
32 77 92 100 na 10 dni przed koncertem.

Koncert laureatów konkursów 
muzycznych
29 października, godz. 18.00, Aula im. 
Bolesława Szabelskiego

wstęp wolny

Środa pianistyczna
30 października, godz. 19.00, Sala 
Koncertowa

Wystąpi: Mateusz Borowiak 
W programie: Johann Sebastian Bach, Ludwig 
van Beethoven, Isaac Albéniz, Karol Szyma-
nowski

Bezpłatne wejściówki można odbierać 
w Informacji (Katowice, ul. Zacisze 3) lub 

rezerwować telefonicznie pod numerem 
32 77 92 100 na 10 dni przed koncertem.

Juozapas Domarkas – dyrygent
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ul. Kossutha 11 
tel. 32 254 60 98

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

Biblioteka 
Śląska

pl. Rady Europy 1
tel. 32 20 83 740

e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl
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wernisaż wystawy ikon Grupy 
Lumen
1 października, godz. 17.00, Galeria Holu 
Głównego

Ikony prezentowane na wystawie namalowa-
ne (napisane) zostały rękami członków Gru-
py Lumen, działającej w ramach Chrześci-
jańskiego Stowarzyszenia Twórców Sztuki 
Sakralnej „Ecclesia” przy klasztorze Ojców 
Jezuitów w Krakowie. Członków grupy łączy 
comiesięczna wspólna Eucharystia, modlitwa 
brewiarzowa i pasja służenia Kościołowi po-
przez sztukę. Pod przewodnictwem o.  Zyg-
fryda Kota doskonalą swój warsztat i głoszą 
Ewangelię ujętą w linie i kolory, zgodnie 
z blisko 2000-letnią tradycją. Słowo i obraz, 
niewidzialne i widzialne, duch i materia – to 
obszary przeciwstawne i wykluczające się, 
można powiedzieć: walczące o prymat, do 
pewnego momentu w dziejach świata – do 
przyjęcia przez Boga postaci cielesnej i za-
mieszkania między ludźmi Jezusa Chrystu-
sa. Od tej pory obie te rzeczywistości uzu-
pełniają się, dopełniają i pulsują w człowieku 
podążającym do swego Stwórcy.

Spotkania Podróżnicze 
w Bibliotece Śląskiej 
8 października, godz. 17.00, sala Parnassos

Gościem będzie Tomasz Kowalczyk, który 
wygłosi prelekcję „4 pory roku – Iran w 3 ty-
godnie”
Organizator: Śląskie Stowarzyszenie Podróż-
nicze „Garuda”

Sympozjum z okazji 
ekumenicznego Tygodnia Biblii

na nic swary, trochę gwary
4 października, godz. 17.00

Spotkanie z poetką Małgorzatą Krzyż-Pa-
stuszko oraz Markiem Kocurem – znawcą 
regionu, felietonistą, pisarzem, odtwórcą 
wielu ról filmowych związanych ze Śląskiem
Filia nr 36, ul. gen. Hallera 28, Szopienice 

mozaiki, Pompeje, rawenna 
i spacer po rzymie
10 października, godz. 18.00

Prezentacja filmu z podróży oraz spotkanie 
z podróżnikami Alicją i Januszem Murzy-
nowskimi.

Filia nr 32, ul. Grzyśki 19A, Ligota

Dyskusyjny Klub Książki
11 października, godz. 17.00

Spotkanie autorskie z Marią Ulatowską, 
autorką książek obyczajowych: „Sosnowe 
dziedzictwo”, „Pensjonat Sosnówka”, „Do-
mek nad morzem”, „Przypadki pani Eusta-
szyny” oraz  „Kamienica przy Kruczej”

Filia nr 32, ul. Grzyśki 19A, Ligota

Bajkowy świat  
11 października 2013 r., godz. 17.00

Zajęcia edukacyjne dla dzieci, promujące eu-
ropejskie gry i zabawy

Filia nr 26, ul. Samsonowicza 27, Murcki

Co kto lubi... czytać
22 października, godz. 17.00

Zabawa literacko-plastyczna dla dzieci młod-
szych

Filia nr 6, ul. Bytomska 8A, Józefowiec

Czwartek w bibliotece 
24 października, godz. 17.00

Chiny – druga część relacji z podróży Alicji 
i Janusza Murzynowskich
Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21B, 

Dąbrówka Mała

Hajer Blues i inne historie
24 października 2013 r., godz. 17.00.

Spotkanie z Ewą Parmą, katowicką poetką 
i anglistką, połączone z promocją książki. 
Tematem spotkania będzie Śląsk, gwara oraz 
utwory związane z Kostuchną.  

Filia nr 27, ul. Szarych Szeregów 62, 
Kostuchna

To ziemia, na której rodzą 
się diamenty, czyli pogodomy 
o Śląsku
24 października, godz. 18.00

Filia nr 33, ul. Ks. Markiefki 44A, 
Bogucice

Halloween
25 października, godz. 17.00.

Magiczny wieczór w bibliotece – zabawa 
integracyjna dla dzieci i rodziców połączona 
z konkursami

Filia nr 26, ul. Samsonowicza 27, Murcki

Halloween w Szesnastce!
31 października, godz. 17.00

Impreza popołudniowa dla wszystkich dzie-
ci. W programie: głośne czytanie strasznych 
opowieści o bebokach, szczigach i innych 
stworach domowych, pokaz mody hallowe-
enowej, straszny poczęstunek oraz zabawa 
przy muzyce.

Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Bogucice

wernisaż
25 października 2013 r., godz. 17.00

Malarstwo – wystawa prac Piotra Jaku-
ba Migzy

Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Bogucice 

FESTIWAL NoRDALIA 
2013

W programie m.in.:
Dziecko w centrum – szwedzka literatura 

dziecięca
Wystawa planszowa z ambasady Szwecji. 
czynna do 20 października.

Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Bogucice

Siła i delikatność. Poezja Tomasa Trans-
trömera – laureata Literackiej Nagrody Nobla 
2011. Wystawa planszowa z ambasady Szwe-
cji. Czynna do 31 października.

Filia nr 30, ul. Rybnicka 11, Śródmieście

Szwecja. Pejzaże powieści kryminalnej. Wy-
stawa planszowa z ambasady Szwecji. Czyn-
na 
do 31 października

Filia nr 14, ul. Piastów 20, Os. Tysiąclecia

15 października, godz. 10.00
Wokół szwedzkiego kryminału – spotkanie 
z dr Moniką Samsel-Chojnacką i Rafałem 
Chojnackim

Filia nr 14, ul. Piastów 20, Katowice-Os. 
Tysiąclecia. 

15 października, godz. 11.30
O tolerancji, demokracji i rasizmie bez tabu – 
warsztaty Magdy Fres

Filia nr 25, ul. Bolesława Chrobrego 2, 
Os. Tysiąclecia

16 października, godz. 17.00
Z cyklu „Fajfy w bibliotece” spotkanie z Na-
talią i Arkadiuszem Rzońca zatytułowane 
„Norweskie opowieści z wypraw kilku”

Filia nr 7, ul. Franciszkańska 25, Ligota

21 października, godz. 10.00
Rzeźby w ogrodach (Sztokholm) – warsztaty 
plastyczno-ar tystyczne Ewy Kokot
Filia nr 14, ul. Piastów 20, Os. Tysiąclecia

Grażyna Bacewicz – Koncert na orkiestrę
Sławomir Zamuszko – Koncert śląski (wy-
konanie utworu dofinansowane z programu 
MKiDN „Kolekcje – Zamówienia kompozy-
torskie")

requiem
27 października, godz. 19.30, Kościół 
Mariacki
Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii 
Śląskiej

|    MuzyKa |  

Audytorium w starym budynku Biblioteki 
Śląskiej, ul. Francuska 12

Marta Fox – gość specjalny koncer tu
Śląska Orkiestra Kameralna
Jan Wincenty Hawel – dyrygent
Marta Lelek – skrzypce 
Violetta Rotter-Kozera – gospodarz koncer tu
Program:
Andrzej Panufnik – Koncert skrzypcowy
Eduardo Toldra – Vistas al Mar
Gustav Holst – Suita św. Pawła

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej 
Juozapas Domarkas – dyrygent 
Program:
Piotr Czajkowski – VI Symfonia h-moll „Pa-
tetyczna” op. 74
Piotr Czajkowski – Kaprys włoski op. 45
Piotr Czajkowski – suita z baletu Jezioro Ła-
będzie

Koncert z prawykonaniem
18 października, godz. 19.00 

Jarosław Wolanin – dyrygent 
Elżbieta Kolorz – sopran
Magdalena Pilarczyk – alt
w uzgadnianiu – tenor
Jarosław Kitala – baryton
Karina Paszek – słowo
Program:
Wolfgang Amadeus Mozart – Requiem d-moll 
KV 626



19www.katowice.eu INFoRMAToR

|    BiBlioteKi |  

Pałac Młodzieży

ul. Mikołowska 26
tel. 32 251 85 93

e-mail: pm@pm.katowice.pl
www.pm.katowice.pl

WySTAWy

Kolekcja Sztuki Dziecka 2012
do 5 października 
Media Centrum, ul. Baczyńskiego 25, 
Sosnowiec 

malarstwo Soni Pajgert 
z Odessy 
4–18 października
Centrum Kultury Śląskiej 
w Świętochłowicach, ul. Krauzego 1

wystawa autorska „renata 
Czapla: Ikony”
8 października – 8 listopada
Media Centrum, ul. Baczyńskiego 25, 
Sosnowiec 

KoNKURSy, TURNIEjE, 
WyKłADy

X Ogólnopolski Konkurs 
Dziecięcej Twórczości 
Plastycznej „najpiękniejsza jest 
moja Ojczyzna”
25 października, godz.12.00, „Cogitatur”

VI Jesienny Festiwal 
Piosenki „złota Polska Jesień” 
pod honorowym patronatem 
Prezydenta miasta Katowice 
godz. 10.00–15.00 pierwszy etap
godz. 17.00 finał 
„Cogitatur”, ul. Gliwicka 9A, Katowice

zapraszamy dzieci i młodzież 
do udziału w zajęciach:

śpiew klasyczny – emisja głosu oraz do-
skonalenie techniki śpiewu; poprawna dykcja 
i obycie sceniczne; przygotowanie do egzami-
nów do szkoły i akademii muzycznej oraz kon-
kursów i festiwali;

umuzykalnienie – wspólne wyjścia na spek-
takle operowe, koncerty i inne ciekawe wyda-
rzenia muzyczne;

chór klasyczny – radość ze wspólnego śpie-
wania i doskonalenie głosu, różnorodny reper-
tuar oraz występy

orkiestra kameralna – wspólne muzykowanie 

dla profesjonalistów i amatorów;  różnorodny 
repertuar oraz możliwość występów;
Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 
10 przy ul. Stawowej 6 w sali nr 19.
Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 
515 310 668.

rękodzieło artystyczne – uczestnicy pozna-
ją różnorodne techniki: od makramy poprzez 
tkactwo, batik, aplikację, koronki igłowe do 
formowania przestrzennego, papieroplastyki, 
kolażu. Pracownia przyjmuje dzieci i młodzież 
w wieku od 7 do 19 lat. 
Kontakt do pracowni rękodzieła: tel. 790 379  
019, e-mail: rekodzielo.pm@gmail.com

Klub Tańca Towarzyskiego przy Pałacu Mło-
dzieży w Katowicach przyjmuje zapisy na kur-
sy tańca w nowym roku szkolnym 2013/14. 
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, oraz 
szanownych seniorów do udziału w zajęciach 
tanecznych dla początkujących i zaawansowa-
nych. Wszystkie zajęcia prowadzą doświad-
czeni tancerze i dyplomowani nauczyciele 
tańca Katarzyna i Henryk Kosubek.

|    MDK |  

10 października, godz. 17.00, sala 
Parnassos

Prelegenci: ks. prof. Józef Kozyra i ks. prof. 
Marek Uglorz. Program uświetni występ 
Wyższobramskiego Chóru Kameralnego pod 
dyrekcją Piotra Sikory.

Pokaz filmu dokumentalnego 
„między chwilami” w reżyserii 
Jana zuba
11 października, godz. 17.00, sala 
Parnassos

Bohaterem filmu jest Rajmund Karkosz, z za-
wodu chemik, długoletni pracownik Głów-
nego Instytutu Górnictwa w Katowicach, 
którego prawdziwą pasją było amatorskie 
filmowanie.

W latach 1960–1981 powstało prywatne 
archiwum składające się z prawie 200 kil-
kuminutowych filmów. Autor utrwalał na 
ośmiomilimetrowej taśmie „piękne chwile”, 
spotkania z przyjaciółmi i znajomymi, ważne 
z jego punktu widzenia intrygujące wydarze-
nia w Katowicach oraz ukochane koty. 
W programie: spotkania i rozmowa z bohate-
rem i reżyserem filmu.

Salon Literacki michała 
Jagiełły
16 października, godz. 17.00, sala 
Benedyktynka

Gościem Salonu Literackiego Michała Ja-
giełły będzie Anna Janko – poetka, pisarka, 
felietonistka, krytyk literacki. W 2001 r. była 
nominowana do Nagrody Literackiej „Nike” 
za tom „Świetlisty cudzoziemiec”. W 2007 r. 
za powieść „Dziewczyna z zapałkami” zosta-
ła nominowana do Śląskiego Wawrzynu Li-
terackiego, zaś rok później do Nagrody Me-
diów Cogito oraz Literackiej Nagrody Europy 
Środkowej Angelus. W 2009 r. otrzymała Na-
grodę Literacką im. Władysława Reymonta. 
Współpracowała z wrocławskim miesięczni-

kiem „Odra”, II programem Polskiego Radia, 
czasopismem „Pani”. Obecnie współpracuje 
ze „Zwierciadłem”. Jest członkiem PEN Clu-
bu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Spo-
tkanie poprowadzi Michał Jagiełło.

Promocja książki „Ludzkie 
gadanie. Życie, rock and 
roll i inne nałogi” Krzysztofa 
Szewczyka i marii Szabłowskiej 
17 października,  godz. 18.00, sala 
Parnassos

Jakie były początki pracy Marii Szabłowskiej 
i Krzysztofa Szewczyka w radiu? Kto chodził do 
przedszkola z Marylą Rodowicz? Jak to się stało, 
że na prywatce u Marii Szabłowskiej pojawił się 
słynny zespół The Animals? Kto sprzedawał lalki 
Barbie w swoim garażu? 

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się 
w książce najbardziej rozpoznawalnego duetu pol-
skiej telewizji. Maria Szabłowska i Krzysztof Szew-
czyk towarzyszyli narodzinom polskiego bigbitu 
i zarażali Polaków miłością do rock and rolla. Ich 
książka to barwna i nostalgiczna opowieść o cza-
sach minionych – o szalonych prywatkach i wiel-
kich gwiazdach, a także o modzie ulicy i pustych 
półkach sklepowych.

Filharmonia w starej 
Bibliotece
18 października, godz. 19.00, Audytorium 
w starym budynku Biblioteki Śląskiej, ul. 
Francuska 12

Koncert śląski z dziełami mistrzów
Śląska Orkiestra Kameralna
Marta Fox – gość specjalny
Jan Wincenty Hawel – dyrygent
Marta Magdalena Lelek – skrzypce
Violetta Rotter-Kozera (TVP Katowice) – go-
spodarz koncer tu
Program: 
Andrzej Panufnik – Koncer t skrzypcowy
Eduardo Toldra – Vistas al Mar
Gustav Holst – Suita św. Pawła

Grażyna Bacewicz – Koncert na orkiestrę
Sławomir Zamuszko – Koncert śląski – wykona-
nie utworu dofinansowane z programu MKiDN 
„Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie”

Kawiarenka 
Kulturalno- Literacka
23 października, godz. 17.00, sala 
Benedyktynka

Prelekcję „Trzecia wojna światowa w ocze-
kiwaniach emigracji i podziemia w kraju w 
latach 1944–1953” wygłosi prof. Zygmunt 
Woźniczka. Spotkanie poprowadzi dr Lucyna 
Smykowska-Karaś.

Klub Dobrej Książki 
24 października, godz. 17.00, sala 
Benedyktynka

Kolejną nominację do nagrody Śląski Wawrzyn 
Literacki – powieść „Ości” Ignacego Karpowi-
cza (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013) 
– przedstawi prof. UŚ dr hab. Krzysztof Uni-
łowski, krytyk literatury, autor książek krytycz-
noliterackich i literaturoznawczych. Spotkanie 
poprowadzi dr hab. Dariusz Nowacki, fragmen-
ty książki przeczyta red. Maria Kempińska.

Konferencja poświęcona 
tematyce zatrudniania osób 
niepełnosprawnych
31 października, godz. 12.00, sala 
Parnassos
Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Katowicach

DoM oŚWIAToWy 
bIbLIoTEKI ŚLąSKIEj

Projekt POezJA Tu I TerAz

Autorski projekt Domu Oświatowego Biblio-
teki Śląskiej realizowany w ramach projektu 

Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów 
„Ambasada Młodych” Całoroczne spotkania 
dyskusyjne przeznaczone dla młodych ludzi 
z aglomeracji śląskiej, połączone z koncertami, 
slajdowiskami fotograficznymi, spotkaniami, 
warsztatami, akcjami artystycznymi w przestrze-
ni miasta. Działania te mają na celu promocję 
poezji w nietypowej formule, powiązanej z innymi 
dziedzinami sztuki i formami przekazu, tak by za-
chęcić uczestników do interpretacji współczesnej 
poezji i pracy z tekstem literackim. Zajęcia będą 
tworzone we współpracy z poetami, redaktorami 
portali literackich, krytykami literackimi, muzy-
kami, fotografikami z całej Polski i mają przede 
wszystkim charakter warsztatowy.

Bogdan mizerski i Tadeusz 
Sławek
Koncert „Drzewo Aniołów. Życie i śmierć 
Williama Blake’a” esej na głos i kontrabas
17 października, godz. 17.00

autor muzyki: Bogdan Mizerski
autor tekstu (teksty własne oraz przekłady 
utworów Blake’a): Tadeusz Sławek
śpiew: Joanna Kściuczyk – Jędrusik
autor filmu i oprawy scenograficznej: Ewa 
Satalecka

Antycypacje – michał 
Brzeziński
wernisaż: 23 października, godz. 17.00
Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej - Galeria 
Intymna

Na wystawie przedstawione zostaną prace 
z lat 2001–2011. Ar tysta łączący w swoich 
działaniach biologiczną materię z systemami 
informatycznymi. Futurolog-kulturoznawca. 
W swoich pracach wykorzystuje interfejsy 
medyczne, takie jak USG, GSR, czy EEG do 
analizowania afektów w celu poszukiwania 
międzygatunkowego języka. Podczas wer-
nisażu odbędzie się wykład Michała Brze-
zińskiego pod tytułem: „EFEKT – DEFEKT 
– AFEKT”
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MDK „Bogucice 
– zawodzie”

ul. Markiefki 44a, ul. Marcinkowskiego 13
tel. 32 203 55 24, 32 255 32 44

e-mail: sekretariatmdk@
mdkbogucice-zawodzie.pl

www.mdkbogucie-zawodzie.pl

UL. MARKIEFKI 44A

wystawa haftu małgorzaty 
Borkowskiej
1–31 października 

Małgorzata Borkowska mieszka w Bogucicach; 
od lat pasjonuje się hafciarstwem. Wystawa 
prezentuje jej wielobarwne obrazy „malowane” 
igłą, inspirowane wyłącznie wyobraźnią, two-
rzone bez użycia szablonów. 

nordic walking ścieżką 
katowickiej historii
1, 8, 15, 22 października, godz. 17.00–
18.30

Rekreację dla osób w każdym wieku proponu-
jemy wszystkim zainteresowanym jesienny-
mi spacerami z kijkami w ramach Programu 
„Dom Kultury + Inicjatywy lokalne”, współfi-
nansowanego przez Narodowe Centrum Kultu-
ry w Warszawie. Prelekcję na tematy związane 
z historią naszej dzielnicy wygłosi dr Przemy-
sław Piwowarczyk. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują za-
pisy, a kijki czekają na chętnych!

Sfilcowane Bogucice, 
Batikowe ulice
2, 9, 16, 23, 30 października, 
godz. 17.00– 19.00

warsztaty Artystycznego 
Filcowania 
Jak na nowo zastosować historyczną techni-
kę spilśniania wełnianych włókien? Do czego 
służy technika „na mokro”, a do czego metoda 
„suchej igły”? O tym wszystkim dowiedzą się 
uczestnicy warsztatów, prowadzonych przez 
Katarzynę Tomczyk. Projekt jest współfinanso-
wany przez Narodowe Centrum Kultury w War-
szawie, obowiązują wcześniejsze zapisy.

Barwy ziemi – Indonezja
4 października, godz. 18.00–20.00

W ramach cyklu spotkań z odległymi kulturowo 
i geograficznie krajami zapraszamy do egzo-
tycznej Indonezji. Pokaz obejmuje prezentację 
multimedialną, wystawę fotografii, projekcję 
filmu etnograficznego oraz degustację potraw 
regionalnych. Wystąpi także najpopularniejsza 
w Polsce indonezyjska grupa Warsaw Game-
lan Group, która przybliży mieszkańcom naj-
piękniejsze kanony rdzennej muzyki i tańca 
Indonezji.  

Impreza poprzedzona jest dwoma równole-
głymi warsztatami. W godzinach od 16.30 do 
17.45 będzie można spróbować swoich zdol-
ności w grze na regionalnych instrumentach, 
angklungach oraz w malowaniu na tkaninie, 
czyli w batiku. 

Obowiązuje kolejność zgłoszeń, liczba 
miejsc ograniczona! 

Sfilcowane Bogucice, 
Batikowe ulice 
4, 11, 18, 25 października, godz. 17.00–
19.00

Warsztaty Batikowe
Batik to popularna od wieków, zwłaszcza 
w Azji, metoda wielokrotnego barwienia tkani-
ny za pomocą stosowania naprzemiennie wo-
skowania i farbowania kolejnych powierzchni 
materiału. 

Obowiązują wcześniejsze zapisy, liczba 
miejsc ograniczona. 

Przystań dla poszukiwaczy – 
nieocenione skarby
9, 23 października, godz. 17.00–19.00

Warsztaty tworzenia witraży
Rekrutacja wśród kreatywnej młodzieży w wie-
ku 15–18 lat odbyła się we wrześniu. W kon-
kursie plastyczno-ekologicznym wyłoniono 

modernizacja Pałacu
Prawie 3-letni remont Pałacu Młodzieży – 
prowadzone prace termoizolacyjne, wymia-
na instalacji, prace konserwatorskie, likwida-
cja barier architektonicznych, przebudowa 
sali teatralnej – sprawia, że budynki i otocze-
nie Pałacu Młodzieży zyskują nową jakość.

odsłoniła się piękna i cenna architektu-
ra, możemy podziwiać urodę szlachetnych 
materiałów oczyszczonych elewacji, drew-
nianej stolarki okien, drzwi, balustrad, bo-
azerii, okiennic. Dostrzegamy znów płasko-
rzeźby, zdobienia, napisy przypominające, 
iż katowicki Pałac Młodzieży zbudowano 

w okresie 1947–1951 roku, a dzisiaj jest cen-
nym materialnym wyrazem minionej epo-
ki, a socrealistyczny charakter budowli obję-
ty został ochroną i wpisany jest do Rejestru 
Zabytków.  

jesteśmy „Pałacem Pokoleń”. Dla star-
szych generacji katowiczan zmodernizowa-
ny Pałac Młodzieży będzie znakiem i pamiąt-
ką minionych dekad, dla dzieci i młodzieży 
roku 2013 i lat następnych będzie fantastycz-
nym, nowoczesnym, przyjaznym miejscem 
twórczego wypełniania dzieciństwa i świado-
mego wstępowania w dorosłość. 
(jan kulbicki, dyrektor pałacu Młodzieży 

w katowicach)

|remont| 

Zapisy i dodatkowe informacje pod nr. tel. 
501 49 77 64 lub elektronicznie – e-mail: 
kosubek@wp.pl. Więcej informacji: www. ta-
niec-kosubek.pl.

cZWARTKoWE 
SPoTKANIA Z FIZyKą
godz. 14.30–17.00

Spotkanie grupy twórczej 
Quark

Badacz przyrody – objazdowe 
laboratorium z doświadczeniami 
z fizyki, chemii i robotów
1, 8, 15, 22, 29 października, godz. 9.15 
i 11.00
17 października – wycieczka do Ogrodu 
Doświadczeń w Krakowie

zajęcia przygotowujące 
do Olimpiady Fizycznej i XXXVI 
wojewódzkiego Drużynowego 
Turnieju z Fizyki
3 i 24 października, godz. 15.45

wstęp – 12 zł

wykłady z pokazami 
doświadczeń: „węgiel, 
nanotechnologia i 
magazynowanie energii”
(dr hab. Stanisław Duber)
10 października, godz. 10.00

wstęp wolny

wykłady z pokazami 
doświadczeń: „Skomplikowane 
zachowanie prostego 
modelu, czyli o chaosie 
deterministycznym w ekologii” 
(dr hab. prof. UŚ Marcin Kostur)
10 października, godz. 11.15

wykłady z pokazami 
doświadczeń: „zastosowanie 
izotopów w ochronie zasobów 

wód powierzchniowych”
(dr inż. Jarosław Sikorski) 

24 października, godz. 10.00

wykłady z pokazami 
doświadczeń: „w jakim stopniu 
wykrycie cząstki Higgsa pozwoli 
zrozumieć genezę masy materii
(prof. dr hab. Marek Zrałek)
24 października, godz. 11.15

wykłady z pokazami 
doświadczeń: „zastosowania 
izotopowej spektrometrii mas”
(dr hab. inż. Jacek Pawlyta)
31 października, godz. 10.00

wykłady z pokazami 
doświadczeń: „Jak siła Coriolisa 
kształtuje klimat na ziemi”
(dr hab. inż. Adam Michczyński)

31 października, godz. 11.15

Spotkania i wykłady odbędą się w sali wykła-
dowej, w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum 
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (Instytut 
Fizyki Uniwersytetu Śląskiego): Chorzów, ul. 
75. Pułku Piechoty 1. 
Szczegóły dojazdu na stronie www.gtquark.pl

Trwa modernizacja Pałacu Młodzieży
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MDK „Koszutka”

ul. Grażyńskiego 47
tel. 32 258 92 00

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

Akademia Baśni dla dzieci 
szkolnych
1, 15, 29 października, godz. 8.30 i 10.00

Akademia Baśni dla 
przedszkolaków
8, 22, 29 października, godz. 9.00 i 10.15

odpłatnie, obowiązują zapisy

Salon Artystyczny
8 października, godz. 17.00 

Spotkanie z Izabelą Trojanowsą – piosen-
karką i aktorką
O powrotach do kraju, dalszych sukcesach, 
o autobiografii i podróżach, o roli w „Klanie”, 
dobrych i gorszych latach z ar tystką będzie 
rozmawiała Rena Rolewicz.
 

urodziny Kubusia Puchatka
11 października, godz. 10.00

Spotykamy się na polanie Stumilowego Lasu 
z solenizantem Kubusiem i jego przyjaciół-

autorów najciekawszych prac, którzy wezmą 
udział w warsztatach witrażowych. Zapewnia-
my wszystkie niezbędne materiały, a zajęcia 
poprowadzą specjaliści – Sylwia Skolimowska 
i Mateusz Suski.
Nabór zamknięty.

Operacja segregacja
16 października, godz. 10.00–12.00

Pokaz eksperymentów i doświadczeń ekolo-
gicznych dla przedszkolaków.

Zapraszamy przedszkolaków z naszej dziel-
nicy. Ekologią w atrakcyjny sposób zainteresu-
ją dzieci instruktorzy z Uniwersytetu Rozwoju. 

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia ze 
względu na ograniczoną liczbę miejsc.

wstęp – 2 zł/os.

Koncert w ramach projektu 
„Hip – Hip Chóra!”
22 października, godz. 18.00–21.00

Zapraszamy do zabawy z muzyką chóralną, 
czyli na niekonwencjonalny koncert Chóru 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
pod dyrekcją Michała Brożka. Widzowie będą 
mogli zapoznać się z tajnikami kanonu, pod-
stawami emisji głosu, a także zasadami pracy 
z batutą. Koncertowi towarzyszy wystawa fo-
tografii oraz prezentacja multimedialna, a także 
konkurs wiedzy o muzyce. Na zwycięzców 
czekają nagrody!

I Bogucicki Festiwal Polskiej 
Piosenki Dzieci i młodzieży
23 października, godz. 10 00 (rozpoczęcie 
przesłuchań konkursowych)

Impreza skierowana do uzdolnionej muzycznie 
młodzieży z Katowic. Zgłoszenia w dwóch ka-
tegoriach wiekowych (9–15 i 16–23 lata) soli-
stów i grup wokalnych (maks. 5-osobowych) 
trwają do 10 października. Regulamin oraz 
karta zgłoszenia są dostępne na: www.mdk-
bogucice-zawodzie.pl/. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. Na zwycięzców czekają atrakcyjne 
nagrody!

z głową w chmurach, czyli 
Bogucice w górach! z dedykacją 
dla Jerzego Kukuczki
25 października, godz. 18.00–21.00

Bezgraniczne piękno gór całego świata i zwią-
zane z tym pasje – to tematyka spotkania, na 
które zapraszamy miłośników górskich wspi-
naczek i wędrówek. W ramach Projektu Dom 
Kultury + Inicjatywy lokalne, dofinansowane-
go przez Narodowe Centrum Kultury w War-
szawie, odbędą się dwie prelekcje, prowadzo-
ne przez światowej sławy alpinistów i hima-
laistów: projekcja filmu Wojciecha Kukuczki 
oraz wystawa fotografii o Jerzym Kukuczce. 
Z  koncertem wystąpi zespół „Dom o Zielo-
nych Progach”.

 warsztaty sutaszu
29 października, godz. 16.00–20.00

Jedna z najmodniejszych technik własnoręcz-

nie wykonanej biżuterii staje się coraz bardziej 
popularna, zarówno wśród młodzieży, jak i do-
rosłych. W tajniki sztuki haftu, łączącego w mi-
sterny sposób różne elementy, jak kordonek, 
kamienie i filc, chętnych wprowadzi Katarzyna 
Karbowniczek-Furman. 

Liczba miejsc ograniczona, konieczna 
wcześniejsza rezerwacja. Udział: 30 zł/os.

UL. MARcINKoWSKIEGo 13

warsztaty filcowania
4 października, godz. 11.00–13.00

Wystarczą zręczne ręce i trochę wyobraźni, 
aby z wełnianych włókien stworzyć atrakcyjne 
przedmioty, ozdoby, a nawet biżuterię. Prowa-
dząca zajęcia Katarzyna Tomczyk zapewnia, że 
bez względu na wiek i płeć każdy z uczestni-
ków sam zrobi filcową zawieszkę, broszkę lub 
maskotkę w ulubionych kolorach. 

wstęp – 25 zł/os. 

wieczór poetycki Adama 
waltera meisnerowicza
10 października, godz. 17.30–20.00

Kolejne spotkanie ze znanym na Zawodziu ar-
tystą, pracującym jako nauczyciel wychowania 
fizycznego. Od lat dzieli się on swoim zamiło-
waniem do poezji, prezentując własne wiersze, 
zaś o 19.30 zapraszamy na wernisaż wystawy 
fotograficznej artysty.

Koncert „Kwiaty na hałdach”
11 października, godz. 17.30–19.30

Koncert „Zespołu Akordeonistów” Katowice-
Kleofas MDK „Bogucice-Zawodzie” zainaugu-
ruje nowy sezon kulturalny 2013/14. W pro-
gramie najpopularniejsze śląskie melodie 
i piosenki w wykonaniu solistów i zespołu pod 
kierownictwem Stanisława Wodnickiego.

warsztaty „Kreatywny 
przedszkolak”
17 października, godz. 10.00–12.00

Plastelina to ulubione tworzywo wszystkich 
przedszkolaków. Wszystkie dzieci potrafią two-
rzyć z niej niezliczone postacie, fantastyczne 
twory, bryły. Warsztaty pozwolą im zastoso-
wać popularne tworzywo w innej wersji – do 
zdobienia lub stworzenia przedmiotów użytko-
wych. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Udział: 3 zł/os.

wycieczka do Lichenia
18–20 października

W programie: pobyt i zwiedzanie Sanktuarium 
w Licheniu oraz Sanktuarium św. Józefa w Ka-
liszu. W cenie – 250 zł od osoby – trans-
port, ubezpieczenie, wyżywienie oraz noclegi 
w Domu Pielgrzyma.

mi, gdzie będziemy świętować 87. urodziny 
naszego Jubilata. Przedszkolaki podczas 
spotkania będą miały okazję wybrać się na 
poszukiwania tajemniczego, złotego skarbu, 
który zostanie ukryty w „gęstwinach lasu”. 
Nie zabraknie także tygrysiego „brykania” 
przy muzyce oraz innych niespodzianek. 

Zapisy w sekretariacie MDK.

muzyka – moja miłość
13 października, godz. 17.00

Koncer t w wykonaniu ar tystów z Ostrawy. 
Wystąpią: Lukáš Kolek – saksofon, Martina 
Farana – akompaniament, Tomáš Vrána – 
for tepian.
W programie: Jacques Iber t – Concer tino da 
Camera, Pedro Iturralde   – Suite Hellenique, 
J. Brahms – Intermezzo a moll op. 118 nr 1, 
F. Chopin – Etuda h moll op. 25 nr 10, Balla-
da f moll op. 52, M. Ravel – z cyklu „Gaspard 
de la nuit“ cz. 1 – Undine, cz. 3 – Scarbo.
 

europejski Tydzień Demokracji 
Lokalnej
16 października, godz. 10.00

Warsztaty teatralno-lalkarskie w ramach 
Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek 
„Katowice Dzieciom”.
Prowadzenie: aktorzy teatru Arena en los 
bolsillos z Granady (Hiszpania)
Obowiązują zapisy.

Twórczy zakątek
19 października, godz. 10.30

wstęp płatny

zmień życie na zdrowe
21 października, godz. 17.00 

O tym, jak zmienić swój tryb życia na zdrow-
szy, a przede wszystkim, jak zmienić sposób 
myślenia o zdrowiu i diecie opowie Jarosław 
Gibas – pisarz, dziennikarz, socjolog i szkole-
niowiec. Pretekstem do spotkania jest najnow-
sza książka tego autora zatytułowana „Schud-
nij z Kaizen”. Jak przekonuje Jarosław Gibas: 
Kaizen to filozofia małych kroków, stworzona 
po to, by pomóc nam się zmienić – bez na-
rzucania sobie surowych rygorów, ponoszenia 
wielkich wyrzeczeń. Konsekwentne stosowa-
nie tej znanej nie tylko w biznesie metody po-
zwala na uzyskanie trwałych efektów. 

Po spotkaniu będzie możliwość zakupu 
książki Jarosława Gibasa i zdobycia autografu 
autora. Spotkanie poprowadzi Gabriela Łęcka. 

edukacja muzyczna dla 
przedszkolaków dzieci szkolnych
23, 25 października, godz. 9.30, 10.30, 
11.30, 12.30

wstęp płatny

Jeśli pragniesz, aby Twoje dziecko rozwija-
ło się, twórczo dobrze się przy tym bawiąc, 
zapisz je na zajęcia w MDK „Koszutka”. 
Proponujemy plastykę, nowe zespoły ta-
neczne, stepowanie, Studium Muzyczne, 
Teatr Creatorium, Twórczy zakątek. 

Koncerty rodzinne dla Trzech 
Pokoleń
21 października, godz. 17.30–19.00

Koncert w ramach XVII sezonu muzycznego 
„Dźwiękiem malowane” zatytułowany „Operet-
kowe Qui pro quo”. Wystąpią operowi soliści: 
Grażyna i Adam Żaak. W programie muzyka 
klasyczna, arie z najsłynniejszych operetek 
oraz musicali w wykonaniu śpiewaków wy-
stępujących na scenach krajowych, a także za 
granicą. 

Kreatywny przedszkolak
22 października, godz. 10.00–12.00

Warsztaty plastyczne dla dzieci
Wstęp – 3 zł/os.

Finał konkursu „Po drugiej 
stronie tęczy”
29 października, godz. 10.00–12.00

Po raz czwarty dzieci w wieku szkolnym 
przedstawią swoje umiejętności recytatorskie. 
W tym roku prezentowane będą wiersze Marii 
Konopnickiej. Wybranych utworów wysłuchają 
jurorzy, którym przewodniczy redaktor Maciej 
Szczawiński z Radia Katowice. Zapraszamy też 
rodziny i znajomych finalistów.
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Młodzieżowy 
Dom Kultury

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

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

www.mdkkatowice.pl,
www.mdktysiaclecie.pl

MDK „szopienice 
– Giszowiec”

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

e-mail: sekretariat@mdk.katowice.pl
www.mdk.katowice.plMDK „Ligota”

ul. Franciszkańska 33 
tel. 32 252 32 34 

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

wernisaż macieja Paździora
3 października, godz. 19.00, Galeria pod 
Łukami

Wernisaż wystawy malarstwa i grafiki Macieja 
Paździora pt. „Koloryty wspomnień”, zorgani-
zowanej z okazji 20-lecia pracy Macieja Paź-
dziora w MDK „Ligota”. Wystawę można oglą-
dać od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 
– 19.00 do 30 października. 

Spotkanie samopomocowej 
grupy wsparcia dla osób 
opiekujących się ludźmi 
niepełnosprawnymi, przewlekle 
chorymi i starszymi
8 października, godz. 18.00, Galeria pod 
Łukami

Audycje IPium „Silesia”
9 października, godz. 9.00, 10.00, 11.00 
i 12.00, sala kameralna MDK „Ligota” im. 
prof. K. Szafranka

Audycje muzyczne dla dzieci i młodzieży 
z przeszkoli, SP nr 34, Gimnazjum nr 23 i VII 
LO pt. „Poznajemy instrumenty muzyczne. 
Prezentacja instrumentów – ich budowy, bar-
wy, sposobów gry, połączona ze słuchaniem 

UL. GEN. j. HALLERA 28
tel. 32 256 84 53

energia ciszy – wystawa 
fotografii magdy Tramer
do 20 października

Artystka zajmuje się fotografią mody, reporta-
żem wydarzeń kulturalnych, fotografią ślubną i 
eventową. W 2006 r. otrzymała wyróżnienie w 
konkursie Canon Polska, a w 2010 r. w konkursie 
organizowanym przez portal „Podróże i Herbata”. 
Od 2005 r. związana z katowickim Teatrem „Gry 
i Ludzie”.

Jarmark garażowy pod hasłem 
„Podaj dalej” 
4 października, godz. 15.00–19.00

To okazja, aby nabyć lub wymienić przedmio-
ty zbędne, a przy okazji zdziwić się, jakie skarby 
kryją zakamarki naszych mieszkań. W organi-
zację wydarzenia włączy się Miejska Biblioteka 
Publiczna w Katowicach, tworząc stoisko z tanią 
książką.

Rezerwacja miejsca pod jarmarkowy kocyk – 
zbędna!

W razie niepogody impreza odbędzie się w in-
nym terminie.

XII Festiwal nordalia 
od 11 października

11 października, godz. 10.00 
„Młode wilki płyną na wikingów. Świat między 
etosem wojownika a codziennością rabusia“ – 
spotkanie z Elżbietą Cherezińską

od 21 października do 21 listopada
„Rowerem po Islandii“ – wystawa fotografii 
Pawła Garskiego

21 października, godz. 11.30
„Islandia jest kobietą – ja, ona, 2 pedały i prąd-
nica“ – spotkanie z Piotrem Mitko

najbardziej charakterystycznych przykładów 
literatury muzycznej”. 

Spektakl 
11 października, godz. 18.30

Spektakl „Wszystko o kobietach” w wykonaniu 
grupy teatralnej Reuma z MDK „Ligota” w Gi-
szowieckim Centrum Kultury Katowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej

niedziela z muzyką
13 października, godz. 18.00, sala 
kameralna im. prof. K. Szafranka

Koncert, organizowany z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej we współpracy z IPiUM „Silesia”, 
odbędzie się w ramach XXIII Międzynarodowe-
go Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów 
Muzycznych. Wystąpią: Karol Kamiński – 
skrzypce i Arnold Gniwek – fortepian. W reper-
tuarze znajdą się utwory F. Chopina, F. Liszta 
i L. Beethovena.

Koło Dziennikarsko-Literackie
14 października, godz. 18.00, Galeria pod 
Łukami

Spotkanie pt. „Filatelistyka ginące hobby?!”, 
którego gościem będzie  Romuald Jeżewski 
– członek honorowy Polskiego Związku Filate-
listów

europejski Tydzień Demokracji 
Lokalnej
16 października, godz. 17.00, Galeria pod 
Łukami

Ogłoszenie i wręczenie nagród laureatom 
konkursu pt. „Tropimy stare polskie chaty”, 
zorganizowanego przez wolontariuszy z Koła 
Kochających Kurne Chaty w Szkole Podsta-
wowej nr 34 w Ligocie. Impreza odbędzie się 
w ramach Europejskiego Tygodnia Demokra-
cji Lokalnej.

16 października, godz. 18.00, Galeria pod 
Łukami
Spotkanie Koło Miłośników Śląskiej Pieśni

18 października, godz. 16.00
Warsztaty teatralne prowadzone przez akto-
rów Teatru Compagnia Drammatico „Vege-
tale” z Raweny (Włochy) w ramach imprez 
towarzyszących XI edycji Międzynarodowego 
Festiwalu Teatrów Lalek „Katowice – Dzie-
ciom” i Europejskiego Tygodnia Demokracji 
Lokalnej we współpracy z Śląskim Teatrem 
Lalki i Aktora „Ateneum” oraz z Instytucją 
Kultury Katowice Miasto Ogrodów.

Koło Dziennikarsko-Literackie
21 października, godz. 19.00, poddasze

Spotkanie pt. „Wieczór trójki poetów”, które-
go bohaterami będą Elżbieta Sabath, Bożena 
Donnerstag i Michał Musioł. Wiersze poetów 
przedstawi Katarzyna Gliwa przy muzyce 
w wykonaniu Marka Kalamana. 

mała Filharmonia
23 października, godz. 9.00 i 10.00, sala 
kameralna MDK „Ligota” im. prof. K. 
Szafranka

Audycje muzyczne organizowane przez 
Filharmonię Śląską dla dzieci z pobliskich 
przedszkoli

Klub dyskusyjny
28 października, godz. 18.00, Galeria pod 
Łukami

Spotkanie pt. „Śmierć – początek, koniec, 
dramat, wyzwolenie?”

UL. GLIWIcKA 214

Koncerty muzyki poważnej
9 października, godz. 9.00, 10.00, 11.00 

IPiUM „Silesia” wystąpi z koncer tem pt. Bar-
wy brzmienia 

widokówka z Katowic
Do 31 października czekamy na widokówki 
wykonane w technice komputerowej w ra-
mach Międzyszkolnego Konkursu Informa-
tyczno–Fotograficznego. 

Regulaminy międzyszkolnych konkursów 
są dostępne na: www.mdkkatowice.pl w za-
kładce konkursy. 

wycieczka
Do 21 października czekamy na zapisy chęt-
nych na wycieczkę do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach. Zapisy w bibliote-
ce MDK. 

Uwaga!
Od września zaczęły działać nowe zespoły 
i koła:

Zespół promocji i organizacji imprez
Spotkania z bajką
Klub Młodego Technika
Zespół rekreacyjnych form aktywności ru-

chowej 
Grupa warsztaty teatralne

Są jeszcze wolne miejsca. Serdecznie 
zapraszamy. Więcej informacji na: www.

mdkkatowice.pl

UL. TySIącLEcIA 5

Paryska opowieść
10 października, godz. 17.00

Spektakl aktorsko–lalkowy w wykonaniu gru-
py teatralnej „Walizka” przy Śląskiej Fundacji 
Pomoc Niepełnosprawnym im. Grzegorza 
Zymanka w Chorzowie dla dzieci, młodzieży 
i społeczności lokalnej.

najpiękniejsza, bo polska
16 października, godz. 8.15, 9.15, 10.15, 
11.15

Koncer ty muzyczne dla dzieci szkół podsta-
wowych os. Tysiąclecia: SP nr 66, MP nr 21, 
MP nr 57, ZSI nr 1 przy współpracy z IPiUM 
„Silesia”

Koncert
17 października, godz. 10.00

Koncer t muzyczny dla młodzieży: IX LO, 
Gimnazjum nr 8 oraz mieszkańców os. Ty-
siąclecia przy współpracy z IPiUM „Silesia”

młodzi twórcy kultury
26 października, godz. 18.00

Koncer t z cyklu Talenty Katowic w ramach 
XXIII Międzynarodowego Festiwalu Młodych 
Laureatów Konkursów Muzycznych.

warsztaty rękodzieła 
Artystycznego
26 października, godz. 10.00

„Jesienne cuda” dla dzieci i rodziców
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ul. boya-Żeleńskiego 83
tel. 32 209 47 72

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

KoSTUcHNA

Braterstwo krwi, czyli jak 
wikingowie wybierali sobie 
rodzinę
11 października, godz. 12.00

W ramach Festiwalu Nordalia 2013 zaprasza-
my na spotkanie autorskie z Elżbietą Chereziń-
ską.

warsztaty teatralne dla dzieci
17 października, godz. 17.00

Warsztaty teatralne dla dzieci w ramach Festi-
walu „Katowice dzieciom”, których organizato-
rem jest Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”. 
Warsztaty poprowadzą aktorzy z rosyjskiego 
teatru Iwanowo.

PIoTRoWIcE

zaczarowany świat ważek
11 października, godz. 17.00

Spotkanie w ramach Klubu Młodego Przyrod-
nika. Po obserwacjach motyli, chrząszczy i 
pajęczaków przyszła pora na kolejny przysta-
nek. Ważki to bardzo intrygujące stworzenia, 
o których przeciętny człowiek niewiele wie. 
To drapieżcy, którzy patrolują lądy i wody 
niezmiennie od około 300 milionów lat! Wy-
stępowanie konkretnych gatunków doskonale 
opisuje stan zachowania środowiska. A jak w 
tym względzie wygląda Górny Śląsk? Na spo-
tkaniu dowiemy się, jak wygląda ich rozwój, 
gdzie można je spotkać i czego potrzebują do 
życia. 

Spotkanie poprowadzi Łukasz Fuglewicz.

Inny na wodach północy
18 października, godz. 18.00

W ramach Festiwalu Nordalia 2013 zapra-
szamy na wieczór autorski dr. Jacka Kurka. 
Będzie to opowieść o morzu i o spotkaniu... 
O książkach, wierszach, malarstwie i tęsk-
nocie... O  samotności, przemijaniu i dobro-
dziejstwie przekraczania granic. A więc także 
o pograniczu. O Obcym i Innym jako darze dla 
każdego, kto Ich spotyka... Impresja będzie 
ilustrowana skandynawską muzyką, poezją i 
multimedialną prezentacją. 

Dr Jacek Kurek jest historykiem, wykładow-
cą uniwersyteckim w Instytucie Historii Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach – eseistą, 
znawcą muzyki i malarstwa, animatorem kul-
tury, poetą, pedagogiem. Jest też współzało-
życielem w 2012 roku Centrum Afirmacji Życia 
działającego przy Hospicjum w Chorzowie. 

Agnieszka wrońska 
– malarstwo
20 października, godz. 16.00

Agnieszka Wrońska jest zawodowym artystą, 
maluje, wystawia, uczy. Malarstwem zajmuje 
się całe życie. W swoich obrazach przedsta-
wia otaczający świat. W sposób metaforycz-
ny przedstawia ludzi, zdarzenia i naszą śląską 
rzeczywistość. Ukończyła Akademię Sztuk 
Pięknych w Katowicach, a obecnie kontynu-
uje edukację na studiach podyplomowych na 
Uniwersytecie Śląskim na kierunku arteterapia. 
Prowadzi warsztaty arteterapeutyczne w Kato-
wicach, Warszawie i Łodzi. 

Szczęśliwym być...
25 października, godz. 18.00

Z cyklu „Osobowości zza ściany” zapraszamy 
na spotkanie z Bogusławem J. Waśkiewiczem 
mistrzem bioenergoterapii, trenerem rozwoju 
osobistego, specjalistą naturoterapii, autorem 
wielu opracowań popularyzatorskich w dzie-
dzinie medycyny naturalnej.

MURcKI

Prymas ze Śląska
4 października, godz. 18.30

Wieczór autorski Czesława Ryszki, autora 
książki „Prymas ze Śląska”. Po prelekcji od-
będzie się projekcja filmu „Kardynał Hlond”. 
Spotkanie w ramach obchodów Roku Augusta 
Hlonda w województwie śląskim.

Pół czarnej
12 października, godz. 19.00

Dyskoteka dorosłego człowieka, czyli impreza 
dla młodzieży po 40-tce
Imprezę poprowadzi DJ Simon ES.

wstęp – 35 zł od osoby, w tym 
poczęstunek

Koncerty umuzykalniające
14 października, godz. 9.00, 10.00, 11.00

Koncerty skierowane do dzieci w wieku szkol-
nym i przedszkolnym organizowane wspólnie 
z IPiUM „Silesia”

Jubileusz 10-lecia Klubu 
Seniora Działającego przy mDK 
„Szopienice-Giszowiec”
14 października

XIII Turniej recytatorski dla 
Przedszkolaków im. J. Brzechwy 
15–16 października

W czasie Turnieju dzieci recytują wiersze wy-
branego polskiego poety, indywidualnie lub 
prezentują je jako małą formę teatralną, spraw-
dzając swoje siły przed Jury oraz publiczno-
ścią. Do tej pory patronami konkursu byli 
m.in. Ludwik Kern, Wanda Chotomska, Helena 
Bechlerowa. W tym roku Turniej poświęcony 
został twórczości Jana Brzechwy.

Zapraszamy do zapoznania się z regulami-
nem turnieju na naszej stronie internetowej.

XVIII regionalny Przegląd 
widowisk Obrzędowych 
„Kalendarz obrzędowy” 
18–19 października

Cel imprezy to konfrontacja dorobku artystycz-
nego zespołów regionalnych, popularyzacja 
folkloru oraz jego walorów wychowawczych 
i artystycznych.

W dotychczas organizowanych edycjach 
uczestniczyły zespoły z całego woj. śląskiego 
oraz granicznych powiatów.
Przegląd organizowany jest przez Śląskie Sto-
warzyszenie Miłośników Folkloru w Katowi-
cach przy współorganizacji MDK „Szopienice-
Giszowiec”.

warsztaty Teatralne dla Dzieci 
i młodzieży prowadzone przez 
aktorów Teatru walnego z ryglic
19 października, godz. 11.00

Wydarzenie organizowane wspólnie ze Śląskim 
Teatrem Lalki i Aktora „Ateneum” w ramach XI 
edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów 
Lalek „Katowice – Dzieciom”.

UL. obRońcóW 
WESTERPLATTE 10
tel. 32 256 99 77

w kolorach jesieni
7 października, godz. 10.30

Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków z MP 65

8 października, godz. 10.30
Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków z MP 
66 

Tęsknimy za latem – 
wspomnienia z wakacji
10 października, godz. 16.00

Zajęcia dla dzieci z malarstwa wielkoformato-
wego, malowanie szpachlami

Koncert umuzykalniający
14 października, godz. 12.30

Koncert skierowany do dzieci w wieku szkol-
nym i przedszkolnym organizowane wspólnie 
z  IPiUM „Silesia”

wieczór Finałowy XXIII 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla Twórców 
nieprofesjonalnych im. Pawła 
wróbla
25 października, godz. 17.00

XXIII edycja konkursu pragnie zaprezentować i 
propagować twórczość artystów nieprofesjo-
nalnych. Konkurs adresowany jest do wszyst-
kich twórców nieprofesjonalnych, uprawiają-
cych malarstwo i rzeźbę. 

Zapraszamy do udziału, więcej informacji 
na stronie www.mdk.katowice.pl.

wystawa pokonkursowa XXIII 
Ogólnopolskiego konkursu 
plastycznego dla Twórców 
nieprofesjonalnych im. P. wróbla
26 października – 23 listopada

PL. PoD LIPAMI 1,3-3A
tel. 32 206 46 42, 609 25 72

Duńskie freski sakralne
1–31 października

Wystawa fotograficzna z Duńskiego Instytu-
tu Kulturalnego w ramach Festiwalu Nordalia 
2013

6 października, godz. 19.00
„20 lat Mimochodem” – spektakl Ireneusza 
Krosnego

Bilet: 45 zł

XXIII międzynarodowy Festiwal 
młodych Laureatów Konkursów 
muzycznych
13 października, godz. 17.00

Koncert z udziałem najwybitniejszych polskich 
artystów młodego pokolenia, współorganizo-
wany z IPiUM „Silesia”

Daszeńka, czyli żywot 
szczeniaka
14 października, godz. 10.00

Spektakl dla dzieci zrealizowany w ramach 
programu Teatr w Kłodzku

mała Akademia Jazzu
16 października, godz. 10.00

Warsztaty muzyczne dla przedszkolaków 
i uczniów SP nr 51. 

Pani Jesień
18 października, godz. 11.00

Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków

Festiwal nordalia 2013
21 października, godz. 17.00

Norwegia 4x2, czyli praktyczny kurs podró-
żowania. Spotkanie z Natalią i Arkadiuszem 
Rzońcami.

Konferencja „Katowicki 
Senior”
22 października, godz. 8.00

Pierwsza pomoc
24 października, godz. 9.30, 11.00

Kurs edukacyjny dla dzieci z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy

Baśnią po mapie
30 października, godz. 10.00

Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci

Więcej informacji na: www.mdk.katowice.pl
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Wielkimi krokami zbliżamy 
się do największej sportowej 
imprezy w historii naszego 
miasta, a może i nawet całe-

go kraju. We wrześniu 2014 roku w kato-
wickim Spodku odbędą się wszystkie fazy 
turnieju o Mistrzostwo Świata Siatkarzy 
wraz z wielkim finałem! To właśnie w Kato-
wicach złote medale odbiorą najlepsi siat-
karze świata, którzy wcześniej udowodnią 
swoją wyższość wśród 24 najlepszych dru-
żyn globu, którym udało zakwalifikować 
się na mundial. 

Ale zanim to nastąpi, we wrześniu bieżą-
cego roku Katowice również żyły wydarze-
niami siatkarskimi.

10 września przy ulicy Mariackiej od-
była się dwugodzinna impreza promują-
ca siatkówkę wśród najmłodszych. Do po-
lubienia tej dyscypliny sportu namawiali ze 
sceny znakomici goście: pochodząca z Ka-
towic znana aktorka Anna Guzik, były tre-
ner reprezentacji Polski siatkarzy Waldemar 
Wspaniały, a także były kadrowicz Rafał Mu-
sielak. Podczas tej imprezy uczniom katowic-
kich szkół rozdano 2014 piłek do siatkówki 
z nadrukowanym logo przyszłorocznych Mi-
strzostw Świata. Punktem kulminacyjnym 

tego wydarzenia było uruchomienie zegara 
odliczającego czas do rozpoczęcia mundialu 
w Katowicach. Od tej chwili przy ulicy Ma-
riackiej możemy na bieżąco obserwować, ile 
dni, godzin oraz minut pozostało do rozpo-
częcia tego wielkiego wydarzenia. 

To nie wszystkie siatkarskie wydarzenia, 
które w minionym miesiącu miały miejsce 
w Katowicach. 

W dniach 12–13 września w hali Ośrod-
ka Sportowego „Szopienice” odbył się turniej 
miast partnerskich „Katowice 2013 Volleyball 

Partner Cities Cup”, w którym udział wzięły dru-
żyny: Altera Donieck (Ukraina), VK Kosice-Saca 
(Słowacja), Akademia Talentów Jastrzębski Wę-
giel oraz Czarni Katowice. Podczas dwudniowe-
go, pełnego emocji turnieju zawodnicy rozgry-
wali swoje mecze na nawierzchni znanej z me-
czów Ligi Światowej, wokół której rozstawione 
były bandy promujące Mistrzostwa Świata 2014. 
Meczom towarzyszyła oprawa w postaci wystę-
pów: cheerleaderek, mażoretek czy akrobatów, 
a trybuny każdego dnia wypełniały się fanami 
siatkówki. Ostatecznie turniej zakończył się zwy-
cięstwem drużyny Altera Donieck przed Czar-
nymi Katowice i Akademią Talentów Jastrzęb-
ski Węgiel, na czwartym miejscu uplasowała się 
drużyna z VK Kosice-Saca. Zawodnicy z Ukra-
iny nie ukrywali radości po końcowym triumfie 
i zgodnie podkreślali, że czuli się, jakby wystę-
powali w Lidze Światowej. Warto dodać, że zwy-
cięzcy, poza pucharem, złotymi medalami oraz 
prezentami, otrzymali bilety na finał Mistrzostw 
Świata 2014!

W tym siatkarskim klimacie pozostaje 
nam teraz czekać na rozpoczęcie mistrzostw, 
a jak długo jeszcze trzeba czekać? Najlepiej 
sprawdzić na zegarze umiejscowionym przy 
ulicy Mariackiej. 

(krzySztoF pieczyńSki)

INFoRMAToR

| sport i reKreacja |  
| mistrzostWa śWiata mężczyzn W piłce siatkoWej 2014| 

10 września przy ul. Mariackiej odbyła się impreza promująca siatkówkę wśród 
najmłodszych

MOsiR

al. Korfantego 35 
tel. 32 258 09 70 (dział imprez)

e-mail:
organizacja.imprez@spodek.com.pl

www.spodek.com.pl

Katowice żyją siatką

HALA GłóWNA SPoDEK 

33. edycja koncertu „rawa 
Blues Festival”
5 października

Śląska Giełda Kolekcjonerów
6 października

widowisko „Franciszek 
– wezwanie z Asyżu”
16 października

Koncert zespołu Kult
19 października

widowisko muzyczne 
„Krzyżacy”
23 października

Górnośląski 
Oddział 
PTTK 
w Katowicach 
przy współudziale 
z Old Timers Garage 
mają zaszczyt zaprosić 
na trzecie spotkanie 
z cyklu:

Wędruj z nami... 
naszym szlakiem!

23 października 2013 r. – godzina 18.00.
Teatr & Klub muzyczny Old Timers Garage
ul.  Gen. Jankego 132 w Katowicach
W S T Ę P  W O L N Y !

W programie m.in.:

Wśród gości zostaną 

rozlosowane nagrody 

w postaci czeków 

podróżnych, koszulek, 

toreb z logo Katowic 

oraz mapy. 

Relacja z tegorocznej
wyprawy do Gruzji
oraz Nikiszowiec,

magiczna dzielnica
Katowic!

HALA KoLEjARZ

II Turniej Bajkowy 
w Gimnastyce Artystycznej 
12 października 

Ogólnopolska Liga Ju-Jitsu 
Sportowego 
19 października

SALA GIMNASTycZNA 
SPoDEK

memoriał im. Jana Czaji 
12 października

12 października w małej hali Spodka już po 
raz 6. dzieci i młodzież będą zmagały się 
o tytuł najlepszego zapaśnika. Memoriał ma 
na celu przede wszystkim popularyzację tej 
dyscypliny spor tu w naszym regionie, a tak-
że uczczenie pamięci współtwórcy sekcji za-
paśniczej GKS Katowice Jana Czaji. Więcej 
na: katowice.eu.

HALA SZoPIENIcE

Turniej Goal Ball 
15 października

młodzieżowe mistrzostwa 
europy w Karate 
25–26 października


