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W 2015 roku kongres odbędzie się już w budowanym tuż obok Spodka Międzynarodowym Centrum Kongresowym
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biznesowe elity
w katowicach Międzynarodowy Dzień 

Solidarności Ludzi Pracy, Dzień 
Flagi RP, rocznice uchwalenia  
Konstytucji 3 Maja oraz wybuchu 
III powstania śląskiego – daty 
tych wydarzeń wyznaczają 
rytm pierwszych dni maja. 
Wzorem lat ubiegłych zwracam 
się więc z gorącym apelem do 
katowiczan, w szczególności 
do administratorów budynków 
komunalnych, spółdzielczych 
i prywatnych, o uczczenie tych 
dni poprzez wywieszenie flag 
i zadbanie o estetykę najbliższego 
otoczenia. Zachęcam również do 
wzięcia udziału w uroczystościach 
upamiętniających uchwalenie 
pierwszej w historii nadrzędnej 
ustawy oraz zbrojnego wystąpienia 
na Śląsku. Wyraźmy w ten sposób 
wspólnie nasz szacunek dla historii.

Piotr Uszok

Prezydent Miasta katowice

Inwestycje

Przebudowy ciąg dalszy

26 kwietnia rozpoczął się następny etap 
przebudowy Śródmieścia Katowic, który po-
woduje kolejne poważne zmiany w organizacji 
ruchu kołowego w ścisłym centrum miasta. 
Utrudnienia dotyczą ulic: Mickiewicza, Skargi, 
Stawowej, Słowackiego, Moniuszki, Matejki, 
pl. Wolności oraz al. Korfantego.

Więcej – S. 2 

IBm na swoim
O tę inwestycję Katowice zabiegały kilka lat. „To 
kropka nad i", jeśli chodzi o rozwój sektora no-
woczesnych usług biznesowych w Katowicach” 
– tak prezydent Katowic Piotr Uszok komentował 
w kwietniu otwarcie siedziby Globalnego Cen-
trum Dostarczania Usług firmy IBM.

Więcej – S. 3

Odwołując się do opubliko-
wanych ostatnio analiz, w po-
równaniach różnych kongre-
sów, politycznych i gospodar-

czych, wśród 9 największych spotkań euro-
pejskich jest jedyny polski kongres – nasz 
Europejski Kongres Gospodarczy w Kato-
wicach. Jesteśmy klasyfikowani w tej sa-
mej grupie co Światowe Forum Ekono-
miczne w szwajcarskim Davos – mówi Je-
rzy Buzek, poseł do Parlamentu Europej-
skiego, były przewodniczący PE i premier 
RP, Honorowy Przewodniczący Rady Pa-
tronackiej EEC.

Jeszcze tylko w tym roku impreza ma od-
bywać się w kilku mniejszych lokalizacjach 
w mieście, tj. w hotelach Angelo, Qubus 
i  Monopol. – Jestem przekonany, że w 2015 
roku kongres odbędzie się już w budowa-
nym tuż obok Spodka Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym. Nieopodal dobie-
ga końca realizacja nowej siedziby Naro-
dowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia i gotowe jest już nowe Muzeum Ślą-
skie. Chcemy wykorzystać EEC do promocji 

miasta i pokazania zachodzących w nich 
zmian – wskazał Piotr Uszok, prezydent Ka-
towic. Urząd Miasta, specjalnie dla uczest-
ników kongresu, przygotował bezpłatną wy-
cieczkę po Nikiszowcu. 

Oprócz corocznego wsparcia EEC przez 
Miasto Katowice w kwietniu podpisano list 
intencyjny dotyczący współpracy między 
województwem śląskim a organizatorem 
kongresu, Grupą PTWP. Na mocy porozu-
mienia województwo zapewnia dofinanso-
wanie imprezy kwotą 250 tys. zł oraz wspar-
cie merytoryczne. Urząd Marszałkowski po-
twierdza tym samym, że EEC to wydarzenie, 
które promuje nie tylko miasto, ale cały re-
gion. – Nadszedł najwyższy czas, aby woje-
wództwo śląskie wpisało się na stałe w Euro-
pejski Kongres Gospodarczy. Mam nadzieję, 
że podpisanie listu intencyjnego doprowadzi 
do podpisania końcowej umowy w zakresie 
współpracy – powiedział Mirosław Sekuła, 
marszałek województwa śląskiego.

– Możemy mówić o dobrej współpracy 
i zaangażowaniu władz lokalnych w organi-
zację kongresu, zarówno wojewódzkich, jak 

i Miasta Katowice oraz innych samorządów 
i stowarzyszeń. Od samego początku było 
dla nas bardzo ważne, aby stworzyć szeroką 
koalicję dla rozwoju tego projektu. Tak, aby 
EEC odniósł sukces nie tylko w Polsce, ale 
również w Europie – powiedział Wojciech 
Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator Eu-
ropejskiego Kongresu Gospodarczego.

Podobnie jak w latach poprzednich or-
ganizatorzy spodziewają się około 6 tys. go-
ści, w tym, z roku na rok, coraz liczniejszych 
reprezentacji z zagranicy – podczas szóstej 
edycji wydarzenia szczególnie liczne przy-
bycie zapowiedzieli uczestnicy z krajów 
afrykańskich, Chin i Pakistanu.

Główne nurty tematyczne Europejskie-
go Kongresu Gospodarczego 2014 to: Eu-
ropa wobec wyzwań globalnej konkurencji, 
nowe unijne finanse, polityka przemysłowa, 
bezpieczeństwo energetyczne i wspólny ry-
nek energii, migracje, rynek pracy, Trans-
atlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Han-
dlu i Inwestycji (TTIP) oraz globalna eks-
pansja polskich firm (Chiny, Afryka).

 (zit)

między 7 a 9 maja, już po raz szósty, zagoszczą w katowicach elity biznesowe, 
polityczne i naukowe z kraju i ze świata. Europejski kongres Gospodarczy (ang. 
European Economic Congress, EEC) urósł do rangi jednego z najważniejszych 
spotkań biznesowych Europy, stając się nieocenionym narzędziem 
promocyjnym dla katowic i regionu.

apel 
prezydenta
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|Przebudowa centrum|

26 kwietnia rozpoczął się następny 
etap przebudowy Śródmieścia Kato-
wic, który spowodował kolejne po-
ważne zmiany w organizacji ruchu 
kołowego w ścisłym centrum mia-
sta. Utrudnienia dotyczą ulic: Mic-
kiewicza, Skargi, Stawowej, Słowac-
kiego, Moniuszki, Matejki, pl. Wolno-
ści oraz al. Korfantego.

– Wchodzimy w końcową fazę przebudo-
wy układu drogowego w tej części miasta. To 
pociąga za sobą potrzebę wprowadzenia ko-
lejnych zmian w ruchu – tłumaczy Wicepre-
zydent Marcin Krupa. W wyniku zamknię-
cia połączenia al. Korfantego i ul. Moniuszki 
z ulicami Mickiewicza i Skargi, które zaślepio-
no na wysokości Banku Śląskiego ING, zostały 
wprowadzone ograniczenia w ruchu kołowym 
dotyczące zarówno kierowców, jak i pasaże-
rów korzystających z komunikacji miejskiej. 
– Staraliśmy się, by jak najmniej utrudnić pa-
sażerom korzystanie z komunikacji. Utrzyma-
liśmy, na ile było to możliwe, godziny i licz-
by kursów – zapewnia Roman Urbańczyk, 
Przewodniczący Zarządu KZK GOP. Zmia-
ny dotyczą 52 linii – autobusy zmieniły swo-
je trasy, zostały wyznaczone nowe przystanki 
autobusowe.

Utrudnienia są czasowe i będą obowią-
zywać jedynie podczas kolejnego etapu prze-
budowy Śródmieścia. – Zdaję sobie sprawę, 
że zmiany są kłopotliwe i są obciążeniem dla 
mieszkańców i przyjezdnych, jednakże mam 
nadzieję, że podejdziemy do tego ze zrozu-
mieniem, mając na uwadze fakt, że dążymy do 
lepszego – mówi Wiceprezydent Marcin Kru-
pa.

 (red)

ul. mickiewicza: wprowadzenie ruchu 
dwukierunkowego od ul. Sokolskiej w kie-
runku Rynku, wprowadzenie relacji ruchu 
skrętnych z ul. Sokolskiej w ul. mickiewi-
cza przy zmianie programu sygnalizacji na 
skrzyżowaniu, objazd do ul. mickiewicza 
ulicami: Chorzowska – Sokolska;

ul. Skargi: wprowadzenie ruchu dwu-
kierunkowego od ul. Stawowej w kierun-
ku Rynku, utrzymanie ruchu jednokierun-
kowego wzdłuż Supersamu, utrzymanie 
ruchu dwukierunkowego wzdłuż dworca 
PkS, objazd do ul. Skargi ulicami: Cho-
rzowska (DTŚ) – Sokolska – mickiewicza 
– Stawowa;

ul. Stawowa: wprowadzenie ru-
chu jednokierunkowego od ul. mickiewi-
cza do ul. Skargi, objazd do ul. Stawo-
wej ulicami: Chorzowska (DTŚ) – Sokolska 
– mickiewicza;

ul. Słowackiego: wprowadzenie ru-
chu jednokierunkowego od ul. Skargi 
do ul. Opolskiej, objazd do ul. Słowackie-
go ulicami: Chorzowska (DTŚ) – Sokolska 
– mickiewicza; 

al. korfantego: wprowadzenie rela-
cji zawracania w rejonie skrzyżowania 
z ul. moniuszki;

ul. moniuszki: wylot tylko w prawo 
w al. korfantego;

pl. Wolności: dopuszczenie jedy-
nie ruchu autobusowego oraz dojazdów 
do posesji, utrzymanie funkcjonujących 
objazdów;

ul. matejki: dopuszczenie jedynie ruchu 
autobusowego oraz dojazdów do posesji, 
utrzymanie funkcjonujących objazdów.

|zmiany| 

Uwaga! Zmiany w komunikacji
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|informatyczny gigant w Katowicach|

ciąg dalszy – S. 4

O tę inwestycję Katowice zabiegały 
kilka lat. „To kropka nad i, jeśli cho-
dzi o rozwój sektora nowoczesnych 
usług biznesowych w Katowicach” 
– tak prezydent Katowic Piotr Uszok 
komentował w kwietniu otwarcie 
siedziby Globalnego Centrum Do-
starczania Usług firmy IBM. Prze-
cięcie wstęgi nastąpiło przy udziale 
zarządu i pracowników firmy, władz 
samorządowych oraz reprezentan-
tów Ambasady Amerykańskiej.

Katowickie centrum rozpoczęło swoje 
działania operacyjne we wrześniu 2013 roku, 
jednak dopiero od zeszłego miesiąca działa 
w docelowej lokalizacji. Otwarcie biura w A4 
Business Park zamyka kolejny etap procesu 
rozwoju amerykańskiej firmy w mieście.

– Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, 
że współpraca z IBM to jedna z ważniejszych 
historii mojego życia. Dlaczego? Z reguły in-
westorzy przyjeżdżają do miasta, dokonu-
ją analiz, zabierają dane do zarządu i tam 

Katowice to dzisiaj samograj

IBM w nowej siedzibie

Magdalena Mazurek: Panie Premie-
rze, wkrótce znów – za sprawą kolejnego 
Europejskiego Kongresu Gospodarczego 
– oczy polityków, biznesmenów i naukow-
ców zwrócone będą na Katowice. Pan jest 
współinicjatorem Kongresu i od lat dba 
o jego wysoki poziom. Jakie korzyści, we-
dług Pana, odnosi miasto dzięki organiza-
cji u siebie tak znaczącego wydarzenia? 

Jerzy Buzek: Europejski Kongres Gospo-
darczy to niezwykła promocja Katowic i całe-
go regionu – na skalę międzynarodową. Taki 
też był nasz cel, gdy organizowaliśmy pierwszy 
Kongres. Od razu niemal 4 000 uczestników, 
dzisiaj – 6 000. Obecność kilku premierów, 
kilkunastu komisarzy unijnych, kilkudziesię-
ciu ministrów i parlamentarzystów z wielu 
europejskich krajów oraz kilkuset wiodących 
przedstawicieli świata biznesu w ciągu tych lat 
– to najlepsza wizytówka EKG. 

A przecież jesienią czeka nas w Kato-
wicach kolejna wielka impreza biznesowa 
– w jej organizację również angażuje się 
Pan co roku...

To prawda, we wrześniu tradycyjnie już 
czas na Europejski Kongres Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw.  On także cieszy się już mię-
dzynarodową renomą i ściąga do miasta kolej-
ne 3 000 uczestników. Wszyscy oni przebywa-
ją tu, w Katowicach, zapoznają się z nimi bli-
żej i wyjeżdżają, zabierając z sobą pozytywne 
wrażenie o mieście. A potem chętnie wraca-
ją – w interesach, aby tutaj inwestować, a na-
wet mieszkać. 

Niedawno w jednym z wywiadów mó-
wił Pan o Katowicach, które zmieniają się 
na naszych oczach. Wiele inwestycji rze-
czywiście jest w toku. Jak postrzega Pan 
obecnie nasze miasto?

Ostatnie lata przyniosły raptowną zmianę 
wizerunku Katowic. Jeszcze cztery lata temu 
władze były atakowane za brak wizji rozwoju 
swojego miasta, ale też – skoro miasto jest sto-
licą województwa – za brak sensownej propo-
zycji dla całej aglomeracji Silesia. Okazało się, 
że w tym czasie prowadzono mało widoczną, 
ale konsekwentną pracę organiczną. 

Co Pan ma na myśli, mówiąc „praca 
organiczna”?

Katowice mają najlepsze połączenia dro-
gowe z innymi ośrodkami. Zbudowano sys-
tem komunikacji wokół śródmieścia, dopro-
wadzono do pełnej renowacji instalacji wod-
no-ściekowej; odległe dzielnice wygodnie po-
łączono z centrum. Z sukcesami promowa-
no miasto, m.in. poprzez starania o tytuł Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury. Nigdy nie zapomnę 

Esplanady „Solidarności” przed Parlamentem 
Europejskim w Brukseli pełnej słoneczników 
z logo „Miasto Ogrodów”. Równolegle w Ka-
towicach przygotowywano wielkie inwestycje 
w dziedzinie nauki, kultury i sportu oraz prze-
budowę niemal całego śródmieścia. Te budo-
wy są na ukończeniu i już dziś pokazują, że 
miasto jest żywe, prężne i stwarza ogromne 
możliwości dla biznesu i mieszkańców. 

Niektóre z tych inwestycji wymagają 
wielomilionowych nakładów – jak na przy-
kład obiekty powstające obok Spodka. 
Dzięki swojej wartości dla społeczności, 
nie tylko lokalnej, ich budowa otrzymała 
wsparcie z budżetu UE.

To już swoista specjalność Katowic: do-
bre przygotowanie projektu i skuteczne ubie-
ganie się o dofinansowanie z Unii na inwesty-
cje podnoszące standard miasta i całego re-
gionu. Tak było z remontem Spodka, budową 
Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Cen-
trum Kongresowego czy nowej siedziby naj-
lepszej polskiej orkiestry – NOSPR-u! To nie 
przypadek, że w ogólnopolskich rankingach 
wykorzystania środków unijnych Katowice od 
lat są w ścisłej czołówce. 

Na początku kwietnia firma IBM, któ-
ra również dzięki Pana wsparciu założy-
ła w Katowicach Centrum Dostarczania 
Usług, przeniosła się do nowej, docelowej 
siedziby. Wiele innych podmiotów z sekto-
ra nowoczesnych technologii lokuje w na-
szym mieście swoje filie. Czy to może być 
początek nowej specjalizacji miasta?

Oby! Na pewno decyzja IBM-u potwier-
dza, uzyskaną już wcześniej, silną pozy-
cję Katowic w branży IT. To także świetny 

prognostyk na przyszłość – za IBM-em przy-
chodzą zwykle inni inwestorzy. Usługi bizne-
sowe to najskuteczniejszy sposób zmiany wi-
zerunku: z miasta tradycyjnych miejsc pracy 
na miasto nowoczesnego przemysłu i usług. 

Co jeszcze może tej zmianie pomóc?
Nie zapominajmy, że wspomniana już na-

zwa „Miasto Ogrodów” przyjęła się, bo niemal 
połowa powierzchni Katowic to tereny zielo-
ne. Katowice to też stolica muzyki, miasto po-
tężnych uniwersytetów i instytutów, Akade-
mii Sztuk Pięknych, OFF Festivalu (czołówka 
światowych imprez!), Rawy Blues czy Festiwa-
lu Tauron Nowa Muzyka. To też miasto mię-
dzynarodowego sportu, jak tenisa – WTA Ka-
towice Open czy e-sportu – finały Intel Extre-
me Masters. Tu też było nam najłatwiej zorga-
nizować Centrum Czystych Technologii Wę-
glowych – tak ważnego dla stworzenia możli-
wości wykorzystania naszego węgla bez nad-
miernych emisji CO2, siarki czy pyłu.

Skąd taka ilość przedsięwzięć, imprez 
i inwestycji?

Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie 
wytrwała praca mieszkańców Katowic i ich 
władz na rzecz sukcesu miasta. Przygotowa-
nie terenów pod inwestycje, absorpcja fundu-
szy unijnych, dobra organizacja oraz współ-
praca ze Specjalną Strefą Ekonomiczną i inwe-
storami nie wzięły się znikąd. Ale to przynosi 
efekty! Pamiętam na przykład, że promowanie 
miasta w spotkaniach z IBM-em nie było dla 
mnie trudne. Bo Katowice to dzisiaj po pro-
stu samograj.
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|wywiad| Z europosłem JeRzyM BuzKieM, byłym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego i byłym premierem Polski, rozmawia magdalena mazurek

podejmują decyzję. W przypadku firmy IBM 
ta droga była zupełnie inna. Kilka lat temu 
zarząd firmy podjął decyzję, żeby skierować 
do Katowic specjalistów wysokiego szczebla, 
tzw. Executive Service Corps. Wtedy dzielili-
śmy się doświadczeniami w ramach progra-
mu Smarter Cities, a dziś możemy święto-
wać kolejny etap naszej współpracy, tym ra-
zem w nowej siedzibie IBM w Katowicach – 
Piotr Uszok, prezydent Katowic, powiedział 
podczas uroczystości otwarcia centrum usług 
IBM.

Prezydent podkreślił jednocześnie zna-
czenie inwestycji, wskazując, że działania 
informatycznego giganta obserwowane są 
przez inne firmy, a decyzja o otwarciu cen-
trum w Katowicach może zachęcić kolejnych 
inwestorów do ulokowania w mieście swo-
jego kapitału i  utworzenia nowych miejsc 
pracy. 
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Obecnie w sektorze nowoczesnych usług 
biznesowych w aglomeracji katowickiej pra-
cuje 12 000 osób, a do końca 2014 roku bę-
dzie to 15 000. 

Według prognoz inwestora, w 2015 roku 
w katowickiej siedzibie IBM ma pracować ok. 
2 000 specjalistów. Obecnie firma zatrudnia 
w mieście kilkaset osób w dwóch lokaliza-
cjach: w Centrum Biurowym Francuska (ul. 
Francuska 34) oraz w A4 Business Park (ul. 
Francuska 42), gdzie od kwietnia mieści się 
główna siedziba firmy w Katowicach. IBM 
zajął cały 7-kondygnacyjny biurowiec odda-
ny do użytkowania w marcu br. i wybudo-
wany przez firmę Echo Investment.

Nowe centrum IBM należy do sieci stra-
tegicznych placówek IBM, które skupiają 
się na dostarczaniu specjalistycznych usług 
informatycznych, takich jak zarządzanie 
systemami operacyjnymi serwerów, zapew-
nianie ochrony i bezpieczeństwa systemów, 
świadczenie usług dla klientów końcowych, 
w tym utrzymania i monitorowania sprzętu 
IT oraz systemów oprogramowania. 

– Chciałem przede wszystkim podzię-
kować władzom lokalnym, jak i rządowym, 
bez wsparcia których realizacja projek-
tu o tej skali nie byłaby możliwa. Ponadto 
dziękuję uniwersytetom, które od początku 
wykazywały duże zaangażowanie w nasze 
przedsięwzięcie – mówił Stef Stangret, Dy-
rektor Centrum Dostarczania Usług IBM 
w  Polsce. – Katowickie centrum staje się 
częścią wielkiej społeczności IBM uczest-
niczącej w wymianie wiedzy i doświadczeń, 
zarówno lokalnie, jak i globalnie. Oddział 
ten da nam możliwość świadczenia najwyż-
szej klasy usług dla naszych klientów w Eu-
ropie, ale także w innych częściach świata. 
Jednocześnie uważam, że korzyści dla lo-
kalnej gospodarki oraz rozwój umiejętności 
tutejszych pracowników będą nieocenione 
– dodał Stef Stangret.

IBM współpracuje obecnie z Politechni-
ką Śląską, Uniwersytetem Śląskim, Uniwer-
sytetem Ekonomicznym i Górnośląską Wyż-
szą Szkołą Handlową, uruchamiając pro-
gram praktyk studenckich. Firma już teraz 
zapowiada, że będzie rozszerzać współpracę 
ze śląskimi uczelniami, wspierając studen-
tów w realizacji ich projektów rozwojowych 
oraz umożliwiając im dostęp do najbardziej 
innowacyjnych technologii. Jednak, jak 
podkreślają przedstawiciele inwestora, naj-
większy nacisk IBM kładzie na umiejętno-
ści językowe potencjalnych kandydatów do 
pracy w centrum: – Osobę władającą języ-
kami obcymi zdecydowanie łatwiej i szyb-
ciej nauczyć zagadnień związanych z pro-
blemami informatycznymi niż specjalistę 
IT szkolić w zakresie umiejętności języko-
wych. Przy aplikowaniu należy również pa-
miętać, że język angielski nie uchodzi w na-
szej firmie za język obcy, a jego znajomość 
jest absolutną koniecznością.

 (zit)

INWESTYCJE

W podpisanym przez samo-
rządy liście jest mowa o po-
trzebie dalszego ożywiania 
zdegradowanych terenów po-

przemysłowych usytuowanych na granicy 
miast oraz zwiększania potencjału inwesty-
cyjnego tych obszarów poprzez poprawienie 
ich funkcji gospodarczej. – Katowicom i Sie-
mianowicom zależy na wspólnym przygo-
towaniu projektów technicznego, budowla-
nego i wykonawczego, aby można było apli-
kować o środki unijne dostępne w ramach 
nowej perspektywy finansowej – tłumaczył 
Prezydent Piotr Uszok. 

– Ten pomysł niesie ogromne korzy-
ści dla Siemianowic – mówił Prezydent Ja-
cek Guzy, wspominając o możliwościach 

rewitalizacyjnych obszarów bardzo zdegra-
dowanych, ale ważnych dla jego miasta, ja-
kie pojawiają się dzięki zaangażowaniu w tę 
inicjatywę. 

Szacuje się, że koszty planowanego prze-
dłużenia ul. Stęślickiego w kierunku Siemia-
nowic Śląskich wraz z połączeniem z ul. Bo-
haterów Monte Cassino wyniosą kilkadzie-
siąt milionów złotych. Prezydent Jacek Guzy 
wymienia kwotę około 50 mln zł, którą trze-
ba byłoby wyłożyć na pokrycie kosztów bu-
dowy drogi po stronie siemianowickiej. Kon-
kretne wyliczenia finansowe będzie jednak 
można przedstawić po opracowaniu projek-
tu budowlanego oraz przygotowaniu koszto-
rysu prac. 

(MM)

Nowe drogizamieszkaj obok Franciszkanów
Spółka TDJ Estate, właściciel katowickiego 

wieżowca DOKP, rozpoczęła realizację projek-
tu mieszkaniowego pod nazwą Osiedle Fran-
ciszkańskie. Inwestycja powstanie przy ul. Ki-
jowskiej w bezpośrednim sąsiedztwie bazyliki 
Ojców Franciszkanów w Katowicach-Panewni-
kach. Inwestor podpisał już umowę z general-
nym wykonawcą, firmą RE-Bau. Oferta sprze-
daży obejmuje lokale o powierzchni od 27 do 
90 m², z których większość będzie dostępna 
w ramach rządowego programu dopłat „Miesz-
kanie dla Młodych”. Jak zapowiadają przedsta-
wiciele TDJ Estate, pierwsi lokatorzy będą mo-
gli wprowadzić się do swoich mieszkań za rok.

nowy blok z lądowiskiem
Górnośląskie Centrum Medyczne 

w Ochojcu planuje rozpocząć w tym roku bu-
dowę nowego budynku, w którym mieścić się 
będzie nowoczesny blok operacyjny dla części 
pozakardiologicznej szpitala. Obiekt powsta-
nie obok już istniejącego i ma pomieścić 7 sal 
operacyjnych, w tym jedną hybrydową prze-
znaczoną dla chirurgów naczyniowych, orto-
pedów i neurochirurgów. Na dachu powsta-
nie lądowisko dla helikopterów umożliwia-
jące starty i lądowania zarówno w dzień, jak 
i  w nocy. Przewidywany koszt inwestycji to 
ok. 30 mln. Nowy blok operacyjny ma rozpo-
cząć funkcjonowanie w 2016 roku.

Kolejne 419 mieszkań
Cieszyńska spółka Atal rozpoczęła budo-

wę drugiego etapu osiedla Francuska Park. 
Oprócz trzech budynków, które w ramach 
pierwszego etapu wznoszone są od czerwca 
zeszłego roku, w ostatnich tygodniach ruszyły 
prace przy budowie kolejnych sześciu obiek-
tów mieszkalnych. Tym samym do 236 miesz-
kań już budowanych dołączyło kolejnych 419 
jednostek drugiego etapu. Przyszli mieszkań-
cy mogą wybierać spośród mieszkań o po-
wierzchni od 30 do 124 m² i budynków od 5 
do 9 kondygnacji. Pierwszy etap osiedla po-
wstającego przy ul. Francuskiej ma zostać od-
dany do użytkowania w drugim kwartale 2015 
roku, druga część inwestycji będzie gotowa 
najpóźniej w pierwszym kwartale 2016 roku. 

miasto planuje węzły
Miasto Katowice przygotowuje dokumen-

tację projektową dla budowy Katowickiego 
Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiad-
kowych. W ramach inwestycji planowane jest 
powstanie czterech węzłów w Zawodziu, Ligo-
cie, przy pętli tramwajowej w Brynowie oraz 
przy ul. Sądowej. Centra przesiadkowe działa-
jące w systemie „parkuj i jedź” (ang. „park&ri-
de”) mają umożliwić podróżującym samo-
chodem pozostawienie pojazdu na parkingu 
i dalszą podróż do centrum miasta komuni-
kacją publiczną. Oprócz powstania miejsc po-
stojowych realizacja inwestycji obejmie budo-
wę nowej infrastruktury przystankowej. Sza-
cunkowy koszt powstania czterech węzłów to 
ok. 165 mln zł. Miasto ma zamiar ubiegać się 
o pomoc unijną dla sfinansowania przedsię-
wzięcia. 

(zit)

| na sKróty Przez inwestycje| |informatyczny gigant||rewitalizacja|

9 kwietnia prezydenci katowic i Siemianowic Śląskich 
podpisali list intencyjny w zakresie usprawnienia  systemu 
transportowego na granicy tych miast.

IBM w nowej 
siedzibie

ciąg dalszy z – S. 3
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Sławomir Rybok: Za nami kolej-
ny Dzień Węgierski w Katowicach. Jest 
Pani członkiem Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia „Henryk Sławik – Pamięć 
i Dzieło”, a jako radna Miasta Katowice 
zajmuje się Pani między innymi edukacją 
– to wspaniała możliwość połączenia pa-
mięci zasłużonej postaci z wychowaniem 
młodego pokolenia w świadomości histo-
rii regionu.

Krystyna Panek: Obchody Dnia Węgier-
skiego w Katowicach zapoczątkowane zostały 
w 2010 roku, kiedy to na sześć tygodni przed 
katastrofą smoleńską Prezydent Lech Kaczyń-
ski, w obecności Prezydenta Węgier László Só-
lyoma, odznaczył najwyższymi polskimi od-
znaczeniami Henryka Sławika i Józefa Antal-
la seniora za pomoc uchodźcom z Polski w la-
tach II wojny światowej udzielaną na terenie 
Królestwa Węgier. Uroczystość, zorganizowa-
na przez Miasto Katowice, odbyła się w Sali 
Koncertowej katowickiej Akademii Muzycz-
nej. Odznaczenie Henryka Sławika Orderem 
Orła Białego i Józefa Antalla Krzyżem Wiel-
kim Orderu Zasługi było wydarzeniem prze-
łomowym w procesie doceniania ich zasług 
i  bohaterskich dokonań.

Przyszłoroczne obchody Dnia Węgier-
skiego w Katowicach będą szczególne …

Tak, będą jednocześnie międzypaństwo-
wymi obchodami Dnia Przyjaźni Polsko-Wę-
gierskiej. Po raz dziesiąty spotkają się, tym 
razem w Katowicach, przedstawiciele miast 
partnerskich z obu naszych krajów oraz człon-
kowie stowarzyszeń polsko-węgierskich i wę-
giersko-polskich. Obchody uświetnią swo-
ją obecnością prezydenci Polski i Węgier. Po-
nadto odsłonięty zostanie pomnik Henryka 
Sławika i Józefa Antalla, którzy stają się na na-
szych oczach współczesnym symbolem przy-
jaźni polsko-węgierskiej. Do tej pory mówiąc 
o niej, przywoływano postacie Józefa Bema 
i Sándora Petőfiego, dziś coraz częściej wska-
zywany jest przykład obu naszych bohate-
rów. Sławik uratował „Ojczulkowi Polaków” 
– bo tak nazywali Antalla wdzięczni uchodź-
cy z Polski – życie, na grobie Antalla zaś – na 
jego życzenie – widnieje napis „Polonia Sem-
per Fidelis – Polska zawsze wierna”. To piękna 
i wzruszająca historia.

Pomnik Sławika i Antalla, symbol przy-
jaźni polsko–węgierskiej, zostanie wznie-
siony na placu przed Spodkiem w sąsiedz-
twie budynku Międzynarodowego Centrum 
Kongresowego. Powstająca Strefa Kultury 
będzie z pewnością jednym z najbardziej 
reprezentatywnych miejsc w zmieniają-
cych się w ogromnym tempie Katowicach.

Tym bardziej należy cieszyć się, że tak 
unikatowy pomnik stanie w tym prestiżo-
wym miejscu. Poza mieszkańcami naszego 
miasta oglądać go będą także dziesiątki tysię-
cy uczestników kongresów i wydarzeń sporto-
wych. Ta nowoczesna część Katowic wzboga-
ci się także o piękny przekaz, a Sławik i An-
tall staną się postaciami powszechnie znany-
mi, będąc dla młodzieży wzorcem zachowań 
szlachetnych i bohaterskich w trudnych i tra-
gicznych czasach, które oby na zawsze należa-
ły do przeszłości.

|wywiad| Z KRyStyNą PaNeK, katowicką radną, rozmawia Sławomir Rybok

|wywiad| Z Prezydentem Ostrawy PetReM KaJNaReM rozmawia Adam Łęski

Symbole przyjaźni polsko-węgierskiej

Adam Łęski: Od kilkunastu lat, na mocy 
podpisanej umowy partnerskiej, Katowice 
wspólnie z Ostrawą organizują Dni Polsko-
-czeskie. Najbliższe już w maju. Jest to wy-
jątkowa tradycja zacieśniająca więzi między 
naszymi miastami. Jak na przestrzeni tych 
lat zmieniło się Pana miasto? Jak ocenia 
Pan rozwój Ostrawy w tym okresie?

Petr Kajnar: Pomimo panującego kryzy-
su w strefach przemysłowych obserwujemy 
zwiększoną działalność oraz wzrost liczby firm. 
Zrozumiałe jest, że nasze wcześniejsze projekty 
pod budowę inwestycji przynoszą korzyści dla 
miasta. Na przykład strefa przemysłowa Ostra-
va-Hrabova cieszy się powodzeniem w całym 
kraju. W 20 budynkach działa ponad 50 zagra-
nicznych firm, w których znalazło zatrudnienie 
ponad 6500 pracowników. Podobną strefą jest, 

usytuowany na obrzeżach miasta, Mošnov. Tu-
tejsi inwestorzy korzystają z doskonałej lokali-
zacji w pobliżu lotniska, jak również sieci dróg 
połączonych z autostradą oraz kolei. Pracu-
je tam prawie 2000 osób. W bezpośrednim są-
siedztwie autostrady D1 znajduje się również 
inna nowo wybudowana strefa przemysłowa – 
Hrusov, która ma służyć lekkiemu przemysłowi 
i drobnej produkcji. 

Zagraniczni inwestorzy doceniają zarówno 
dobrą infrastrukturę miasta, jak również obec-
ność dobrych szkół wyższych, zwłaszcza tech-
nicznych, które kształcą profesjonalistów w tych 
dziedzinach. Bezpośrednio przy Wyższej Szko-
le Górniczej wyrósł Park Naukowo–Technolo-
giczny, który umożliwia wzajemne połączenie 
działalności handlowych z badaniami naukowy-
mi. Już przed laty zdecydowaliśmy się postawić 
na nowe, inteligentne technologie, które w przy-
szłości mogłyby zastąpić przemysł ciężki.

Ze względu na niewielką odległość mię-
dzy naszymi miastami katowiczanie chętnie 
spędzają weekendy w Ostrawie. Co przede 
wszystkim przyciąga turystów do Waszego 
miasta?

Kto nie był w Ostrawie przez ostatnich 
dwadzieścia lat jest zaskoczony tym, jak wyglą-
da obecnie. Nasze miasto zawsze koncentrowa-
ło się na kulturze wysokiej. Organizujemy od 
wielu już lat liczne festiwale z udziałem mię-
dzynarodowych wykonawców. Turyści chwa-
lą też duży i zmodernizowany ogród zoologicz-
ny, w który każdego roku inwestujemy dziesiąt-
ki milionów koron.

Niespodzianka czeka odwiedzających byłą 
Hutę Vitkovice. W tym przemysłowym zabytku, 
objętym przez konserwatora ochroną, powsta-
je unikalny skansen dziedzictwa przemysłowe-
go o nazwie Dolny Obszar Vitkovic. Były zbior-
nik gazowy przebudowano na wielofunkcyjną 
aulę Gong, gdzie już od dwóch lat odbywają się 
koncerty, wystawy i inne imprezy kulturalne. 
Na tym obszarze powstają również interaktyw-
ne muzea techniki. Specjalny wyciąg skipowy, 
który wcześniej transportował rudę do gardzie-
li wielkiego pieca, wywozi dziś odwiedzających 
na szczyt Wielkiego Pieca, skąd można podzi-
wiać piękną panoramę miasta. Trwają także pra-
ce nad innymi unikalnymi projektami, w które 
zaangażowany jest jeden z najlepszych współ-
czesnych czeskich architektów – Josef Pleskot. 
Zapraszam do Ostrawy, by samemu przekonać 
się, jak bardzo zmieniło się miasto. W naszych 
centrach informacyjnych turyści dowiedzą się 
wszystkiego o miejscach, które warto zobaczyć. 

W 1996 roku Ostrawa i Katowice pod-
pisały umowę o współpracy partnerskiej. 
Przyjaźń między naszymi miastami trwa 
więc już wiele lat. Jaka jest – według Pana 
– perspektywa wzajemnych stosunków part-
nerskich między naszymi miastami?

W ostatnim okresie współpraca koncen-
truje się głównie na ochronie środowiska. Sta-
ramy się znaleźć wspólne rozwiązanie kwestii 
zanieczyszczenia powietrza, które jest plagą ca-
łej śląskiej aglomeracji, po obu stronach grani-
cy. Wraz z Prezydentem Katowic Piotrem Uszo-
kiem podpisaliśmy w marcu memorandum o  

wspólnych działaniach ukierunkowanych na 
rozwiązanie tego problemu. Podobne progra-
my współpracy są przygotowywane również na 
poziomie międzyrządowym. 

Długą tradycją mogą pochwalić się również 
działania w dziedzinie kultury, czego przykła-
dem mogą być zbliżające się właśnie Dni Pol-
sko-Czeskie, które przebiegają na przemian 
w  obu miastach. W tym roku organizatorem 
są Katowice. Jestem przekonany, że mieszkańcy 
obu miast z zadowoleniem przywitają przygo-
towany program i że te tradycyjne już kontakty 
ułatwiają wzajemne poznanie się i przyjaźń.

Zapraszam do Ostrawy

Program „Dni Polsko–Czeskich 2014” uwzględ-
nia m.in. koncert muzyki Antoniego Dworza-
ka (25.05, godz. 17.00, mDk „koszutka”), jar-
mark czeski przy ul. Sobieskiego (30.05; kon-
certy muzyki czeskiej, stoiska promocyjne, wy-
stawy, gastronomia), jak również wiele innych 
ciekawych przedsięwzięć kulturalnych, sporto-
wych i edukacyjnych. 

W realizację „Dni…” zaangażowały się kato-
wickie instytucje kultury: Centrum kultury kato-
wice im. k. Bochenek, Instytucja kultury – ka-
towice miasto Ogrodów, miejskie domy kultu-
ry, filie miejskiej Biblioteki Publicznej, szkoły, re-
stauracja Hospoda. Szczegóły w części „infor-
matorowej” wydania oraz na stronie interneto-
wej miasta katowice www.katowice.eu.

|Program| 
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|Pr w samorządzie i administracji Państwowej|

Najlepsi eksperci i aktualna tematyka

W tym roku ekspertów i uczest-
ników gościć będą aż dwa 
miasta: Katowice (21 i 23 
maja) oraz Kraków (22 maja). 

W trakcie trzydniowej konferencji podczas 
wykładów i warsztatów poruszone zosta-
ną ważne i aktualne zagadnienia w obszarze: 
Miasto – inwestycje, komunikacja, mieszkań-
cy; Sukces obu stron! Czyli współpraca mia-
sta z organizacjami pozarządowymi oraz Zo-
stań zwycięzcą! Jak być liderem wyborczego 
biegu. 

– Najlepsi eksperci i najbardziej aktual-
na tematyka to już od lat znaki rozpoznawcze 
Konferencji PR w Samorządzie i Administracji 
Państwowej – mówią organizatorzy. – Nadcho-
dząca XI edycja to największe wydarzenie orga-
nizowane z myślą o samorządach i administra-
cji w Polsce. Stanowi doskonałą okazję do za-
poznania się z aktualnymi trendami w  obsza-
rze szeroko rozumianego public relations, po-
znania dobrych praktyk prezentowanych przez 

cenionych ekspertów w branży, wymiany do-
świadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów.  

Warunki udziału w konferencji oraz szcze-
gółowy program znajdują się na stronie interne-
towej www.prwsamorządzie.pl.

Konferencji towarzyszyć będzie trzecia edy-
cja konkursu Kryształy PR-u, dedykowanego Jed-
nostkom Samorządu Terytorialnego i Admini-
stracji Państwowej. Jego celem jest nagradzanie 
najciekawszych i innowacyjnych inicjatyw, dzia-
łań i projektów w zakresie promocji. Spośród na-
desłanych zgłoszeń wybierani są w sześciu katego-
riach zdobywcy Grand Prix Kryształów PR-u. W 
każdej kategorii cztery zgłoszenia zostają wyróż-
nione. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

Konkurs obejmuje następujące katego-
rie konkursowe: najlepszy wizerunek w me-
diach społecznościowych, najlepszy film pro-
mocyjny, najlepsza promocja projektów unij-
nych, najlepsza kreatywna kampania promo-
cyjna, najlepsza gazeta miejska/biuletyn, najlep-
sza kampania promocyjno-informacyjna spółki 

samorządowej. 
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 maja 

2014 roku.

Więcej informacji na stronie: www.prwsa-
morzadzie.pl 

(wez)

Inwestycje, komunikacja i współpraca z organizacjami pozarządowymi. To wszystko w obliczu przedwyborczego cha-
osu. Te i inne tematy poruszone zostaną podczas zbliżającej się już XI konferencji PR w Samorządzie i Administracji 
Państwowej. O tym, jak najlepiej komunikować i podejmować działania z zakresu public relations, powiedzą najlepsi 
eksperci i praktycy PR w Polsce.

Katowicka Infrastruktura Wodociągo-
wo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. realizuje 
projekt „Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w mieście Katowice – Etap 
II – Faza II”. Jego celem jest budowa 
sieci kanalizacyjnych, które pozwo-
lą na zapewnienie skutecznego i efek-
tywnego odprowadzania i oczyszcza-
nia ścieków. Projekt dofinansowa-
ny jest ze środków Funduszu Spójno-
ści w ramach Programu Infrastruktura 
i Środowisko.

Poniżej przedstawiamy zakres utrudnień 
w ruchu, które wystąpią w maju. utrudnie-
nia będą dotyczyć następujących dzielnic 
i ulic katowic:

Janów
W związku z prowadzonymi robotami 

zwężone połówkowo będą ulice: Grodo-
wa, Nad Stawem i Bzów.

Os. Witosa
Po wykonanych pracach związanych 

z budową kanalizacji odtwarzane będą 
chodniki przy ul. Witosa od numeru 22 do 
24 oraz chodniki i fragmenty ulic przy ul. 
Witosa od numeru 20 do 26.

Brynów
Zwężenia jezdni będą utrudniały prze-

jazd przy ul. Szadoka. Przy skrzyżowaniu 

ul. Załęskiej i ul. Szadoka będzie obowią-
zywał ruch wahadłowy.

Piotrowice
kontynuowane będą prace związa-

ne z budową kanalizacji przy ul. Zdrowej. 
W kolejnym etapie prace te przesuną się 
na ul. Spółdzielczości do wysokości bu-
dynku o numerze 29. ulice Leśna i Szen-
walda zamknięte będą połówkowo. Obo-
wiązywał będzie ruch wahadłowy.

kostuchna
komory przewiertowe utrudnią ruch przy 

ul. krupińskiego.

Zarzecze
Zwężenia jezdni wystąpią przy ul. Pstrą-

gowej, od ul. kościuszki do numeru 30. 
Przy ul. Sandacza, od skrzyżowania z ul. 
Pstrągową do numeru 84, wystąpią rów-
nież utrudnienia w dojazdach do posesji.

Podlesie
utrudnienia związane z budową kanali-

zacji, a później z odtworzeniem nawierzch-
ni, wystąpią przy ul. Żurawinowej oraz uli-
cach bocznych od ul. Stabika: Siedliska 
(dalszy ciąg prac), matki Teresy z kalkuty, 
Orzechowej, Jemiołowej i dojazdowej do 
Stabika przy numerze 33. Prace związane 
z odtworzeniem drogi wykonywane będą 
przy ul. Storczyków. Roboty w rejonie przy-
stanku „PkP katowice Podlesie” zbliżają 
się do końca. Planowane jest rozpoczęcie 

prac przy ul. marzanny (zamknięcie połów-
kowe jezdni) oraz przy bocznej ul. Czerem-
chowej. kontynuowane będą prace przy 
ul. Dziewanny, gdzie front prowadzonych 
robót przesuwał się będzie w kierunku ul. 
Wilczewskiego. Rozpoczęcie prac przy ul. 
Stabika przy skrzyżowaniu z ul. Armii krajo-
wej spowoduje wprowadzenie nowej tym-
czasowej organizacji ruchu w tym rejonie. 
Objazdy prowadzone będą ulicami kalino-
wą i Czeremchową. Również przy ul. Ar-
mii krajowej, na wysokości budynków od 
numeru 419 do 447, prace budowy kana-
lizacji będą wykonywane w większości me-
todą bezwykopową, część robót prowa-
dzona będzie także na poboczu ulicy oraz 
chodnikach.

Giszowiec  
Na Osiedlu Adama wykonywane będą 

głównie prace związane z odbudową jezd-
ni, chodników i ciągów komunikacyjnych 
po wykonanych robotach związanych z bu-
dową kanalizacji. Dotyczy to ul. Sosnowej 
w rejonie budynków 25–27, 21a, 21b, 21c, 
21d oraz od 1 do 17. Przy ul. Barbórki rów-
nież będą wykonywane odtworzenia jezdni 
i chodników od numeru 49 do numeru 71.  

Nikiszowiec
Zamknięta będzie ul. Ficka, ul. Garbar-

ska oraz połówkowo ul. Czechowa. W re-
jonie skrzyżowania ul. Oswobodzenia i ul. 
Szopienickiej wystąpią utrudnienia dla pie-
szych w związku z prowadzonymi pracami 

w pasie chodnika. Na wysokości Galerii 
Szyb Wilson przy ul. Oswobodzenia jezd-
nia będzie zamknięta połówkowo. Podob-
ne utrudnienia wystąpią przy ul. kulika 
w kolonii Wysockiego.

W związku z utrudnieniami spowodowany-
mi realizacją budowy i przebudowy systemu 
kanalizacyjnego katowic prosimy mieszkań-
ców o wyrozumiałość. 

Bieżące informacje o projekcie można zna-
leźć na stronach internetowych www.kiwk.ka-
towice.pl i www.kanalizacja-katowice.pl 

Przyłącz się! 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców 

katowic objętych projektem budowy kana-
lizacji do skorzystania z możliwości przy-
łączenia nieruchomości do sieci kanaliza-
cyjnej. W ten sposób wspólnie działamy 
na rzecz poprawy stanu środowiska natu-
ralnego, m.in. poprzez ograniczenie prze-
nikania zanieczyszczeń do gruntu, popra-
wę jakości wód, a także ograniczenie nie-
przyjemnych i uciążliwych zapachów. Poza 
tym jest to tańszy i wygodniejszy sposób 
na odprowadzanie ścieków.

Szczegółowe informacje na temat pro-
cedury związanej z przyłączeniem się do 
kanalizacji są dostępne na stronach inter-
netowych www.kiwk.katowice.pl i  www.ka-
nalizacja-katowice.pl

 (kiwk)

| utrudnienia w ruchu| 

Przebudowa kanalizacji

Podczas ubiegłorocznej edycji konferencji Nasze Katowice znalazły się w gronie 
zdobywców Grand Prix Kryształów PR-u w kategorii Najlepsza gazeta miejska, 
biuletyn
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|Plebiscyt galeria artystyczna 2014|

Dwa bieguny

|V eKonomiczne forum młodych (7–9 maja)|

Oto dwie całkowicie odrębne jak 
się wydaje postawy, estetyki, oso-
bowości. Są trochę jak przeciwle-
głe bieguny na artystycznej mapie. 

A przecież jednego i drugiego łączy ten sam  
czas, to samo  miejsce, w którym przyszło im 
żyć i tworzyć oraz absolutna wierność wobec 
własnych przekonań.  

Obaj przyjechali tu ze Wschodu. Urbano-
wicz z Wilna, Kilar ze Lwowa. Obaj zostali za-
tem wykorzenieni z miejsc rdzennych, rodzin-
nych, co w przypadku każdego człowieka ma za-
wsze  wymiar  swoiście  tragiczny, zaś dla artysty 
często stymulujący. Musieli bowiem zbudować 
już na samym początku jakąś własną przestrzeń. 
Rejon niepodległy wyłącznie sentymentom, tę-
sknocie czy rozpaczy. Zatem nowy i odrębny. 

Takim terytorium jest zarówno sztuka, jak 
i najbardziej prywatne, dosłowne zadomowie-
nie. To miasto. Ta ulica. Ten dom.  

Miałem wielkie szczęście znać ich obu. Roz-
mawiać z nimi, bywać w ich domach i  w miej-
scach, gdzie prezentowali swoją sztukę. Dlatego 
dzisiaj, kiedy za moment ich wizerunki zastygną 
w brązie, czuję bynajmniej nie okazjonalną po-
trzebę odczytania wymowy tego pomnikowego 
znaku.

Andrzej Urbanowicz. „Ikona polskiego un-
dergroundu artystycznego”. Malarz, grafik, per-
former. Poszukiwacz najbardziej ekstremalnych 
granic artystycznej i egzystencjalnej wolności. 
Był nie tylko wybitnym przedstawicielem ślą-
skiej szkoły malarstwa ezoterycznego, tłuma-
czem i wydawcą tekstów buddyjskich, twórcą le-
gendarnego kręgu „Oneiron”, ale – jak pięknie 
ujął to kiedyś Jacek Dobrowolski – „polskim in-
teligentem o szlacheckim, wileńskim rodowo-
dzie i rogatej duszy, zbuntowanym przeciw au-
torytetom i dogmatom dadaistą”.  Kimś, kto po-
trafił porywać i przewodzić podobnie jak on 
niespokojnym, poszukującym duchom. Katowi-
ce stały się dla niego punktem centralnym i naj-
ważniejszym, gdzie zawsze wracał z najdalszych 

nawet podróży. Nigdy nie zapomnę jego słów 
po wieloletnim pobycie w Nowym Jorku, kie-
dy bez wahania określił nasze miasto jako nie-
zwykłe, piękne (!) i inspirujące. Wnosił ferment 
i ożywczy niepokój. Przyciągał ludzi. Do dziś nie 
chcą i nie potrafią zapomnieć, czym była słynna 
pracownia przy Piastowskiej 1. Jakie to były ar-
tystyczne „drożdże”, zwłaszcza w czasach, kiedy 
ów „underground” miał nie tylko estetyczny, ale 
i etyczny wymiar i sens. 

Urbanowicz to bunt. Bunt, który się nie 
ustatecznia. Prowokacja. Przekraczanie granic. 
Niekłanianie  żadnym okolicznościom. Na placu 
Grunwaldzkim stanie więc odlana z brązu pła-
skorzeźba kogoś, kto paradoksalnie był zaprze-
czeniem „stawania na cokole”. Ale tak to już jest, 
że najbardziej nawet niepokorne i ekstatyczne 
gesty, których przestrzenią jest sztuka, zyskują 
często wymiar dostojnie symboliczny. Będzie to 
zatem znak tego, jak bardzo genius loci Katowic 
jest w swym artystycznym wymiarze również 

energią postaw alternatywnych. Gwałtownych 
spiętrzeń, zaprzeczeń i poszukiwań. Tuż obok 
stanie płaskorzeźba Wojciecha Kilara... W jego 
postaci i dziele również przegląda się artystyczna 
dusza Katowic. Dusza – powtórzmy – ignorują-
ca regułę. Oto jak potrafi łączyć przeciwieństwa!

Artysta, którego tak niedawno pożegnali-
śmy, był jednym z najwybitniejszych polskich 
kompozytorów. Sława prawdziwie światowa. 
Wciąż fascynuje jego niezwykła umiejętność łą-
czenia kreacji symfonicznych z równoległą twór-
czością filmową. Dzieło Kilara, postać Kilara… 
Człowiek subtelny. Nieco lakoniczny. Odległy od 
spektakularnych „wybuchowych” gestów i mani-
festacji. Twórca głęboko religijny. Ktoś zdawało-
by się bliższy średniowiecznej kontemplacji (pa-
pier nutowy, ołówek, gumka do ścierania, cisza) 
niż romantycznej gorączce. 

A przecież przemawia do nas także dlatego, 
że nigdy nie zastygał w hieratycznej pozie! Star-
czy wspomnieć, jak zaczynał od neoklasycyzmu 

(lata 50.), żeby stosunkowo prędko znaleźć się 
w ścisłej czołówce polskiej awangardy (z Pende-
reckim i Góreckim), a od lat 70. znów odmienić 
radykalnie swój język muzyczny. Tym razem wy-
raźnie go uprościł. Wzbogacił o ludowość i  reli-
gijne inspiracje.

Czyli wbrew pozorom nie zamknął się 
w  stylistykach i konwencjach, ale szukał al-
ternatywy. Nowego ujęcia. Otwarcia na nie-
znane. Szukał, krótko mówiąc, jakiegoś nowe-
go „pomiędzy”, bo tylko tak wybuchają w sztu-
ce nowe i oryginalne jakości. Pisałem w jednym 
z ostatnich numerów „NK” także o mniej zna-
nej stronie osobowości Kilara. O tym, jak bar-
dzo fascynował go (i inspirował!) rock, a nawet 
pop, współczesna poezja, proza, i jak „koloro-
wo” skomplikowana była to postać. Czyli na 
drugim cokole pojawi się płaskorzeźba twórcy, 
który miał co prawda niewiele  wspólnego z ar-
tystycznym undergroundem i poszukiwaniem 
ekstremalnych granic, ale „energia postaw al-
ternatywnych” była mu przecież nieobca, kiedy 
komponował swe potężne dzieło muzyczne. 

Ślązak ze Lwowa, ale Ślązak… – mawiał 
o sobie i podkreślał, jak ważnym, jak istotnym 
miejscem były i są dla niego Katowice. Został 
ich Honorowym Obywatelem. Skomponował 
dla miasta „Uwerturę uroczystą” i wypowie-
dział pamiętne słowa: – Katowicom zawdzię-
czam całe swoje życie. Wszystko to, co najważ-
niejsze. Tym utworem mogłem złożyć hołd 
miastu.

Buddyjska mandala tak często pojawiająca 
się na obrazach zbuntowanego, „przekraczają-
cego granice” Urbanowicza świadczy o tęskno-
cie za  harmonią. Olimpijski spokój Kilara nie 
przesłania „przewrotnej” i paradoksalnej natu-
ry jego muzyki (klasyczne rzemiosło, surowy 
minimalizm i  niemal rozrywkowa witalność). 

Dwa zdawałoby się nieporównywalne, 
skrajnie odrębne światy. Dwa bieguny. Nie są-
dzę jednak, że wzajem się odpychające… 

(Maciej szczawiński)

Na placu Grunwaldzkim w katowicach pojawią się w tym roku nie jedno, ale dwa popiersia znanych, zasłużonych dla  
miasta artystów. Odlane z brązu i ustawione na cokołach płaskorzeźby upamiętnią Andrzeja urbanowicza i Wojciecha 
kilara... To bardzo wymowny fakt, w którym przegląda się pewna istotna prawda o mieście. O jego specyfice, ducho-
wości i kolosalnym (nacechowanym różnorodnością) potencjale twórczym.  

Z inicjatywy Forum Młodych Regio-
nalnej Izby Gospodarczej w Katowi-
cach, organizacji działającej od 10 lat 
na śląskim rynku, na początku maja 
w siedzibie RIG-u w Katowicach od-
będzie się V Ekonomiczne Forum 
Młodych. To jedyne tego typu wyda-
rzenie na Śląsku, podczas którego 
tematy dotyczące przyszłości gospo-
darki i społeczeństwa będą rozpatry-
wane z uwzględnieniem głosu oraz 

perspektywy młodych ludzi. 
Zaplanowana tematyka dotyczy sytuacji 

młodych i przedsiębiorczych osób w kon-
tekście zmian, jakie nastąpiły na przestrze-
ni 10 lat po wstąpieniu Polski do Unii Euro-
pejskiej. Uczestnicy Forum będą również roz-
mawiali o wpływie nowych technologii na 
rzeczywistość. 

8 maja prelegenci dokonają analizy moż-
liwości młodego człowieka przy zakłada-
niu własnej firmy. Przytoczone zostaną także 

przykłady dobrych praktyk z innych krajów 
Unii. Eksperci skierują uwagę na możliwości, 
jakie daje UE, a także na te elementy już funk-
cjonujących programów, które należy jeszcze 
udoskonalić. 

9 maja natomiast podczas panelu „Apli-
kacja = inwigilacja?” zostanie poruszona kwe-
stia poufności naszych danych. Przedstawione 
zostaną także przykłady „Success story”, któ-
re pokażą, jak z cyfrowych nowinek uczynić 
zawodowy użytek. Pojawią się goście, których 

firmy ze start-upów przeobraziły się w silne 
przedsiębiorstwa, działające w sferze szeroko 
pojętej nowoczesnej technologii. 

Konferencja została objęta honorowym 
patronatem Przedstawicielstwa Komisji Eu-
ropejskiej w Polsce oraz Prezydenta Miasta 
Katowice.

Udział w konferencji jest bezpłatny po 
uprzedniej rejestracji. Szczegóły na: www.fo-
rummlodych.pl

 (wez/MM)

Młody, szybki, cyfrowy – idealny świat?

W ubiegłym roku, zgodnie z życzeniem mieszkańców, odsłonięto popiersie H.M. 
Góreckiego
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|informacja turystyczna| 

Zakupy w jednym z setek sklepów 
działających w Silesii City Center 
(SCC) mogą być początkiem odkry-
cia Katowic, które mają do zaofero-
wania szereg różnorodnych atrak-
cji. Warto zatem odwiedzić Punkt In-
formacji Turystycznej przy placu Ślą-
skim (SCC), by poznać inne ciekawe 
historyczne, kulturowe czy rozrywko-
we miejsca w Katowicach.

Wydział Promocji Urzędu Miasta Kato-
wice uruchomił kolejny Punkt Informacji Tu-
rystycznej w naszym mieście. Od 1 kwietnia 
przy placu Śląskim w Silesii City Center działa 

punkt informacji turystycznej, w którym moż-
na dowiedzieć się o atrakcjach turystycznych 
miasta i regionu, wydarzeniach kulturalnych 
i sportowych oraz usłyszeć wiele innych cieka-
wych wiadomości z miasta.

Punkt jest czynny od poniedziałku do 
piątku w godzinach 10.00–17.00, w soboty 
w godzinach 10.00–15.00 oraz w przypadku 
dużych wydarzeń będzie uruchamiany w mia-
rę potrzeb. 

Na zlecenie Urzędu Miasta Katowice punkt 
prowadzi Górnośląski Oddział PTTK.

(red)

O mieście w Silesii

W sobotę 31 maja w godzinach 10.00–
20.00 odbędzie się III Wielka Zaba-
wa Rodzinna. Do udziału zaprasza-
my wszystkie rodziny z województwa 
śląskiego.

Zabawa rozpocznie się w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 18 
korowodem postaci, który przejdzie ulicami Ka-
towic do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 

Piknik rodzinny
katowicka Infrastruktura Wodociągowo-ka-
nalizacyjna Sp. z o.o. Organizuje „Dni Otwar-
te Funduszy Europejskich” w formie pikniku ro-
dzinnego w dniu 10 maja w godzinach 10.00 
–16.00 na terenie Oczyszczalni Ścieków Podle-
sie w katowicach przy ul. Zaopusta 70.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców kato-
wic do udziału! Zapewniamy wiele atrakcji.

Szczegóły na stronie internetowej www.ka-
nalizacja-katowice.pl.

|zaProszenie| 

Międzypokoleniowa 
integracja

|metroPolitalne Święto rodziny|

Śląskiego przy ul. Jordana 18. Tutaj na uczestni-
ków będą czekały kolejne atrakcje. – Poprzez to 
przedsięwzięcie chcemy promować integrację 
międzypokoleniową, wartościowe sposoby spę-
dzania wolnego czasu, zachęcać do rodzinnego 
czytania, do wspólnych aktywności – mówią or-
ganizatorzy – Każdy znajdzie tu coś dla siebie. 

Oprócz wspomnianego korowodu postaci 
z książek, który przemierzy ulice naszego miasta, 
odbędzie się Pokaz Talentów, czyli występy arty-
styczne dzieci i młodzieży, a także turniej finało-
wy Wielkiej Ligi Czytelników. Zachęcamy rów-
nież do udziału w zabawie integracyjnej z nagro-
dami „Rodzina na medal” oraz w spotkaniu au-
torskim z Agnieszką Frączek i Dariuszem Reko-
szem. Dzień zakończy finisaż wystawy poświęco-
nej Krystynie Bochenek.

Wydarzenie zostało objęte honorowym pa-
tronatem przez Prezydenta Miasta Katowice.

Szczegółowe informacje na stronie www.
wielkaliga.pl.

 (wez)

Program przewiduje m. in. Pokaz talentów, czyli występy artystyczne dzieci 
i młodzieży
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|festiwal rocK stars Pozytywna energia| 

|17. festiwal filmowy croPP Kultowe|

|ŚląsKi shaKesPeare|

17. Festiwal Filmowy Cropp Kultowe, 
największa w Polsce impreza poświę-
cona kinu gatunków, odbędzie w tym 
roku w Katowicach między 16 a 25 
maja. 

Przez 10 dni festiwalowa widownia pozna 
kino w całej jego żywotności, różnorodności 
i przewrotności, zarówno w dobrej, jak i nieco 
kulawej formie. Repertuar standardowo połą-
czy klasykę z górnej półki z produkcjami niszo-
wymi, filmy uznanych mistrzów kina z obraza-
mi pozbawionych talentu zapaleńców. Na ekra-
nach pojawią się filmy, które mimo upływu cza-
su nadal wzbudzają emocje, wgniatają widzów 
w siedzenia i wyrywają z codzienności. Wśród 
zapowiadanych przez organizatorów cykli znaj-
dzie się m.in. retrospektywa filmów Eda Wo-
oda, Najlepsze Filmy Świata czy pokazy pro-
dukcji japońskiego studia Ghibli. 

Ed Wood, nazywany niejednokrotnie naj-
gorszym reżyserem wszech czasów, zostanie 
przez Cropp Kultowe zaprezentowany w szero-
kiej gamie jego reżyserskiej, producenckiej czy 

scenopisarskiej niekompetencji. Zobaczymy naj-
bardziej znane produkcje Wooda, wyraźnie uka-
zujące jego szaloną „artystyczną” konsekwen-
cję, wariacką finezję i niezwykle silną miłość do 
kina. Wśród zaplanowanych projekcji znajdą się 
kultowe filmy takie jak: „Glen czy Glenda”, „Na-
rzeczona potwora” czy „Plan 9 z kosmosu”. Po-
kazy poprzedzą prelekcje Jacka Rokosza, znawcy 
i miłośnika twórczości Eda Wooda. 

Kolejną szeroką retrospektywę organizato-
rzy Festiwalu przewidzieli nie dla jednego twór-
cy, a dla kilku, działających pod szyldem wy-
twórni Ghibli. To japońskie studio jest jednym 
z najważniejszych producentów filmów animo-
wanych, które charakteryzuje niezwykła estety-
ka i emocjonalność. Animacje tworzone przez 
Hayao Miyazaki, Isao Takahata i Toshio Suzuki 
(twórców studia) dokonują niemożliwego – ich 
artystycznie wysmakowane, głębokie psycholo-
gicznie i po prostu mądre kino przyciąga do kin 
wszystkich, w tym także widzów na co dzień lu-
bujących się w produkcjach mainstreamowych. 
Magia ich filmów nagrodzona została m.in. 

Złotym Niedźwiedziem i Oscarem dla „Spirited 
Away: W krainie bogów“ (2001) czy nagrodami 
Anime Grand Prix dla kilku innych filmów stu-
dia. W katowickich kinach zobaczymy najważ-
niejsze filmy wytwórni, m.in. „Mój sąsiad Toto-
ro“, „Księżniczka Mononoke“, „Grobowiec świe-
tlików“ czy „Ruchomy zamek Hauru“.

Znakiem firmowym tegorocznej edycji Fe-
stiwalu Filmowego Cropp Kultowe będą, wi-
doczne już na plakacie wizerunkowym, zom-
bie. Na ekranach nie zabraknie żywych trupów 
w najróżniejszych filmowych odsłonach. Zombie 
zobaczymy także na żywo (sic!) na ulicach Kato-
wic, w czasie tzw. zombie walk. Poza pochodem 
żywych trupów organizatorzy przygotowali tak-
że inne wydarzenia towarzyszące pokazom fil-
mowym, m.in. instalacje w przestrzeni miejskiej 
i dyskusje. Nie zabraknie także, tradycyjnych dla 
Festiwalu, darmowych pokazów plenerowych 
i ulubionej rozrywki katowickich kierowców – 
kina samochodowego przed Spodkiem.  

W wielu przypadkach Festiwal będzie 
pierwszą okazją, by produkcje sprzed lat oglądać 

na dużym ekranie. Sprowadzane specjalnie na 
Cropp Kultowe filmy będzie można zobaczyć 
także w odświeżonych wersjach, po cyfrowej re-
konstrukcji. Organizatorzy starannie dobiera-
ją produkcje, nawiązują kontakty z zagraniczny-
mi dystrybutorami i sprowadzają filmowe pereł-
ki specjalnie dla widzów katowickiego festiwalu. 
Jak co roku nie zabraknie więc klasyki kina we 
wszystkich jej postaciach, nie tylko tych zapiera-
jących dech w piersiach, ale też żenujących i od-
pychających. Filmowe emocje, atrakcje i prze-
kraczanie wszelkich granic  zapewnione. 

Karnety na 17. Festiwal Filmowy Cropp Kul-
towe są już dostępne w sprzedaży poprzez ticket-
portal.pl. Studenci za karnet na wszystkie festi-
walowe wydarzenia zapłacą 100 zł, a pozostali 
– 125 zł. Więcej informacji można znaleźć na: 
croppkultowe.pl

(hk)

25 kwietnia w Bibliotece Śląskiej w bar-
dzo uroczystej atmosferze odbyła się 
Gala wieńcząca ogólnopolski konkurs 
literacki „Śląski Shakespeare”, na któ-
ry nadesłano wiersze i scenariusze 
z całego kraju. 

Tematyka nadesłanych prac była bardzo róż-
na, w największym stopniu dotyczyła jednak pro-
blemów społecznych, które jak widać żywo inte-
resują również młodzież. Galę zaszczyciło swo-
im przybyciem wielu znamienitych gości, przed-
stawicieli władz i administracji rządowej, przed-
stawicieli kultury, nauki i biznesu. Galę uświet-
nił koncert Kwartetu Śląskiego, były recytowane 
nagrodzone wiersze i fragmenty nagrodzonego 
scenariusza. 

Jury w składzie: Feliks Netz – przewodniczą-
cy, Katarzyna Młynarczyk, Magdalena Piekorz, 
Maciej Szczawiński oraz Michał Rolnicki ogło-
siło wyczekiwane wyniki Konkursu. W kategorii  
„scenariusz” pierwszą nagrodę (2 tys. zł) otrzy-
mała Małgorzata Durda z Warszawy za „Gdy kró-
lewna smoka chciała”, drugą nagrodę (1 tys. zł) 
– Dariusz Sobieski z Gdańska za „Wszystko bę-
dzie dobrze” oraz trzecią nagrodę (500 zł) – Ma-
teusz  Noglik z Gliwic za „Para bellum”. Jury wy-
różniło w tej kategorii: Piotra Tenczyka z Orze-
sza („Sprzedawcy”), Zuzannę Nowak z Warszawy 
(„Kobieta  z  lotniska”), Dorotę Kamińską z Łącz-
nej („Słoneczna 11”).

W kategorii „poezja” nagrody zdobyli: Piotr 
Przybyła z Karpacza (2 tys. zł) za „Ojcowiznę”, 
Anna Halasz z Gdyni (1 tys. zł) za „Rozmowę 
z Pomarańczarką” oraz Marta Kubiczek z War-
szawy (500 zł) za „O Kantownikach”. Wyróżnie-
nia trafiły do Karoliny Stypuły z Krakowa za „Je-
steśmy”, Jana Henzela z Gdańska za „Lofty” oraz 
Tomasza Witkowskiego z Sulejówka za „Z buta”. 
Zwycięzcom gratulujemy! 

(ad)

Zespół Niegrzeczni zaprasza na ko-
lejny Festiwal Rock Stars Pozytyw-
na Energia w Katowicach. Impre-
za potrwa aż trzy dni (15–17.05). Ce-
lem festiwalu jest promocja dobrej, 
polskiej muzyki, a przede wszystkim 
to ogromna szansa dla młodych ar-
tystów do zaistnienia na scenie. Kto 
może wziąć w nim udział? Mile widzia-
ne są wszystkie nurty muzyczne – od 
rocka do tańca w podskokach. 

Młodzi artyści zmierzą się w kilku kon-
kursach. Główny to oczywiście o zacny ty-
tuł Gwiazdy Rocka. Zwycięzca, poza statu-
etką, otrzyma możliwość nagrania singla w 
profesjonalnym studiu, a także jego później-
szą promocję. 

Kolejny konkurs to Bursztynowy Sku-
bik. Tutaj liczy się najciekawszy i najlepiej 
zaaranżowany cover piosenki Jacka Skubi-
kowskiego. Laureat weźmie udział w pro-
gramie telewizyjnym poświęconym twór-
czości Skubikowskiego, ale też otrzyma na-
grodę specjalną od zespołu Mech, opiekuna 
konkursu. 

Podczas Festiwalu poszukiwany będzie 
również najlepszy Hit na lato oraz Piosen-
ka/ballada o miłości. Zwycięzcy konkursów 
otrzymają promocję utworu, wystąpią w 
koncercie laureatów oraz dostaną nagrodę 
specjalną od sponsora i partnera konkursu. 

Młodzi artyści zaprezentują też skocz-
ne Fest Przeboje. Laureat otrzyma promo-
cję utworu, wystąpi na imprezie sponsora 
Beer Fest oraz na koncercie finałowym, ale 
też dostanie nagrodę specjalną od sponsora 
i partnera konkursu. 

Ponadto widzowie i fani dobrej muzyki 
będą mogli wziąć udział w Air Guitar, czyli w 

Kultowe nadchodzą!

Szansa dla młodych artystów Rozstrzygnięcie

konkursie na najlepszą grę na gitarze, tyle 
że… bez gitary. Dla zwycięzcy przewidzia-
ne są oczywiście specjalne nagrody. Oprócz 
tego każdy, kto chce nauczyć się grać na 

Zwycięzca, poza 
statuetką, otrzyma 

możliwość nagrania 
singla w profesjonalnym 

studiu, a także jego 
późniejszą promocję. 

wybranym instrumencie, będzie mógł spró-
bować swoich sił pod okiem specjalistów. 

Cały Festiwal uświetnią występy gwiazd 
specjalnych. Będzie to zespół Czarno-Czar-
ni, który obchodzi swoje 15-lecie, i gru-
pa Mech, która świętuje 10-lecie reaktywa-
cji. Nie zabraknie też gościa zagranicznego, 
czyli zespołu Sullivan and Gold z Dublina. 
Na Festiwalu zagrają również sami gospoda-
rze, czyli Zespół Niegrzeczni. Konceryt od-
będą się w Mega Clubie, Klubie Old Timers 
Garage i na Mariackiej. Szczególy: www.fe-
stiwalrockstars.pl 

(PaUlina tarnowska)
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Zanim podejmiesz decyzję (III)
Wielu gimnazjalistów dokonało już wyboru przyszłej szkoły. Tym, którzy mają jeszcze wątpliwości co do dalszego kie-
runku kształcenia, proponujemy przegląd katowickich placówek oświatowych, w których można zdobyć konkretny za-
wód. W tym wydaniu zachęcamy młodzież do przejrzenia kolejnych prezentacji.

zespół Szkół nr 2 
im. J. Iwaszkiewicza
ul. Goetla 2 
tel./fax 32 255 6131 
e-mail: zsz2murcki@poczta.onet.pl 
www.zs2katowice.vel.pl

Technikum nr 16
Zawody i przedmioty nauczane w rozszerzeniu 
(liczba miejsc)

technik obsługi turystycznej 
j. obce i geografia (30)
technik elektryk 
matematyka i fizyka (32)
technik górnictwa podziemnego 
matematyka i geografia (32)
Języki obce: angielski, niemiecki, francuski, 

rosyjski

Historia: Szkoła posiada 60-letnią tradycję 
w  kształceniu młodzieży w różnych kierun-
kach. Przez cały ten okres zawsze współpra-
cowaliśmy z pracodawcami. Utrzymujemy 
stałą współpracę ze Śląską Izbą Turystyki, 
firmami turystycznymi oraz KHW SA. Organi-
zujemy liczne wycieczki programowe krajowe 
i zagraniczne. Praktyki zawodowe naszych 
uczniów odbywają się w biurach podróży, 
hotelach, przedsiębiorstwach transportowych 
oraz na terenie kopalń KHW SA. Każdy z tych 
podmiotów gwarantuje dla naszych absolwen-
tów możliwość zdobycia dodatkowych kwalifi-
kacji. Pomagamy w organizacji praktyk zawo-
dowych. Po ukończeniu szkoły gwarantujemy 
zatrudnienie dla elektryków i górników oraz 
stypendia dla najzdolniejszych w trakcie nauki. 

Szkoła posiada: Dogodny dojazd i atrakcyj-
ne otoczenie wokół szkoły, zmodernizowane 
pracownie komputerowe z dostępem do Inter-
netu, salę multimedialną, bogato wyposażone 
i estetyczne pracownie, warsztaty oraz pole 
szkoleniowe przy KWK „Wujek” zapewniające 
przygotowanie do zawodu, boiska tartanowe 
do piłki ręcznej, miniboisko do piłki nożnej, 
siatkówki oraz koszykówki, salę gimnastyczną 
i siłownię, bibliotekę z dostępem do Internetu, 
zajęcia lekcyjne w systemie jednozmianowym 
(od 7.15 do 14.55), sklepik połączony z bu-
fetem.

zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących nr 2 
ul. Mikołowska 131
tel. 32 6096020/fax 32 6096038
e-mail: sekretariat@zstio2.katowice.pl, 
www.zstio2.katowice.pl

Technikum nr 4 kształci 
w zawodach:

technik ekonomista
technik elektryk
technik energetyk
technik informatyk

w liceum prowadzimy oddziały 
sportowe o  specjalności piłka 
nożna i pływanie.

w gimnazjum oprócz 
oddziałów ogólnych prowadzimy 
oddziały sportowe o specjalności 
piłka nożna.

Szkoła jest placówką o 175-letniej historii, 
wywodzi się z tradycji górniczej. Szkołę opuściło 
kilkadziesiąt tysięcy absolwentów. Nasz zespół 
współpracuje ze szkołami i instytucjami w kraju 
i za granicą. Szkołę wyróżnia wysoki wskaźnik 
EWD. Uczniowie osiągają znaczące wyniki z eg-
zaminów zewnętrznych oraz zdobywają liczne 
nagrody na olimpiadach, konkursach i zawodach 
sportowych.  

W ramach programu eTwinning nasza szkoła 
we współpracy ze szkołami w Rumunii (BOTOS, 
ANI) i we Włoszech (SAN NI CANDORO) przy-
gotowała i zrealizowała projekt „Traditions de 
Paques” (Tradycje wielkanocne), który otrzymał: 
Certyfikat eTwinning oraz Europejską Odznakę 
Jakości (nagrodzona 30.09.2009 r.).

Szkoła zapewnia dla każdego ucznia komplet 
podręczników za 120 zł, nowoczesne sale lek-
cyjne i pracownie, salę gimnastyczną, siłownię, 
3 boiska sportowe, bibliotekę z bogatym księgo-
zbiorem i laptopami, dostęp do Internetu, miłą i 
przyjazną atmosferę.

Szkoła organizuje kursy: KSAPL, Akademii Sie-
ci CISCO, SEP, sterowników programowalnych.

Nasi uczniowie odbywają praktyki w renomo-
wanych zakładach, instytucjach, m.in. 
w urzędach skarbowych, urzędach miasta, 
biurach rachunkowych, instytutach i jednost-
kach badawczych, wiodących firmach z bran-
ży IT, np. STERII, itd.

zespół Szkół zawodowych 
nr 3 im. Adama Kocura
ul. Szopienicka 66
Tel. 32 255 72 25

e-mail: sekretariat@zsz3.pl     

Szkoła z prawie 70-letnią tradycją kształcącą 
od początku istnienia kadry na potrzeby prze-
mysłu, zwłaszcza górniczego. Po latach zmian 
systemowych w szkolnictwie jako pierwsza  
w 2002 r. reaktywowała szkolnictwo górnicze 
i nadal realizuje ten kierunek, gwarantując na 
podstawie umowy z KHW SA  pracę dla wszyst-
kich absolwentów branży elektrycznej, elek-
tronicznej i górniczej z Technikum nr 14 oraz 
Szkoły Zasadniczej. W trakcie nauki uczniowie 
otrzymują stypendia fundowane (380 zł) od 
średniej 3,6 w klasach III i IV Technikum oraz 
II i III – ZSZ nr 4. Współczesność szkoły to no-
woczesna baza dydaktyczna, wykwalifikowana  
kadra nauczycieli, piękny obiekt, świetne za-
plecze sportowe i otwartość na zmiany.

Klasy mundurowe: policyjna, pożarnicza, 
wojskowa i służby celnej to pomysł na przy-
szłość, który chętnie podejmują absolwenci 
gimnazjów, wybierając atrakcyjne zawody 
Technikum nr 14.

Szkoła posiada własne warsztaty szkolne, 
a specjalistyczne zajęcia praktyczne i praktyki 
zapewnia i organizuje w najlepszych firmach 
regionu na mocy podpisanych porozumień. 
O atrakcyjności zdobywania kwalifikacji za-
wodowych w ZSZ nr 3 decydują miesięczne 
praktyki zagraniczne klas trzecich Technikum 
nr 14 w zawodach technik ekonomista, technik 
elektryk, elektronik i górnictwa podziemnego 
(kolejne edycje programu Leonardo da Vin-
ci w Turcji, Wlk. Brytanii, Irlandii, Niemczech 
i  Hiszpanii). Od 2012 r. przy okazji zdobywania 
atrakcyjnego zawodu uczniowie mogą się re-
alizować na dodatkowych zajęciach w klasach 
mundurowych. 

Po więcej informacji zapraszamy bezpośred-
nio do szkoły lub na stronę www. zsz3.pl

zespół Szkół nr 4 

im. Tomasza Klenczara

ul. Boya-Żeleńskiego 96
tel. 32 202 00 11
www.klenczar.pl

www.facebook.com/Oxford.Katowice

Jesteśmy szkołą z 70-letnią tradycją. Znaj-
dujemy się w spokojnej dzielnicy Kostuch-
nie, w szkolnym parku. Łatwo do nas do-
trzeć z Tychów, Mikołowa, Mysłowic, Kato-
wic. Cechuje nas przyjazna atmosfera i brak 
anonimowości. Otrzymaliśmy ocenę celu-
jącą A w ewaluacji Śląskiego Kuratorium 
Oświaty. Kształcimy w zawodach: spedy-
tor, ekonomista, elektryk, technik przeróbki 
kopalin stałych. Zapewniamy zatrudnienie 
w ramach umowy z Katowickim Holdingiem 
Węglowym. Odbywamy praktyki w firmach 
spedycyjnych, ubezpieczeniowych i kopal-
ni. Realizujemy unijne projekty: Z WAT na-
uka jest fascynująca, Wir tualne laboratoria, 
Bądź przedsiębiorczy. Posiadamy cer tyfika-
ty: Miejska dżungla, Szkoła bez przemocy, 
Bezpieczna Szkoła. 

Uczymy 3 języków obcych: hiszpańskie-
go, niemieckiego, angielskiego. 

Oferujemy nowoczesne wyposażenie 
w  pracowniach językowych i zawodowych, 
salach multimedialnych, stanowiska z do-
stępem do Internetu (na korytarzu), szafki 
osobiste, Wi-Fi, zajęcia na basenie i bo-
iskach MK Górnik Katowice. 

Współpracujemy z uczelniami wyższymi 
regionu i Wyższą Szkołą Logistyki w Po-
znaniu. Uczestniczymy w życiu kulturalnym 
dzielnicy i miasta dzięki lekcjom w MDK 
„Południe”, muzeach, teatrach, bibliotece. 
Organizujemy wycieczki krajowe, zagra-
niczne, grę miejską, Maraton Wiedzy, Dni 
Europejskie, Kiermasz Szkolnictwa Zawodo-
wego, Dzień Górnika, Święto Patrona.

ciąg dalszy – S. 11
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Śląskie Techniczne zakłady 
naukowe 
www.sltzn.katowice.pl/

Szkołę powołano do życia uchwałą Sejmu Ślą-
skiego z 30 marca 1931 r. Kształcimy w za-
wodach:

technik analityk, technik elektronik, technik 
elektryk, technik energetyk, technik informatyk, 
technik mechanik, technik mechatronik, technik 
ochrony środowiska, technik teleinformatyk.
ŚLTZN oferują: naukę w szkole, która zajmuje 
23. miejsce w kraju w ogólnopolskim rankingu 
szkół zawodowych, 2. miejsce w woj. śląskim 
i 1. miejsce w Katowicach na podstawie publi-
kacji w miesięczniku edukacyjnym „Perspek-
tywy”, bardzo dobrą lokalizację w centrum 
miasta, wysoki poziom kształcenia w przy-
jaznej i bezpiecznej szkole, możliwość zdo-
bycia uprawnień do pracy przy urządzeniach 
zasilanych napięciem do 1kV oraz uzyskania 
różnego rodzaju certyfikatów zawodowych, 
różne formy samorządności uczniowskiej oraz 
możliwość rozwijania zainteresowań, udział 
w międzynarodowych programach, konsul-
tacje przedmiotowe, wycieczki o charakterze 
naukowo-turystycznym, opiekę medyczną 
i  psychologa szkolnego, możliwość wyżywie-
nia w sklepiku uczniowskim, przymiarkę do 
powszechnego w Europie stroju menedżera.
ŚTZN posiadają: własny serwer internetowy 
oraz pracownie komputerowe ze stałym do-
stępem do Internetu, pełnowymiarową salę 
gimnastyczną, bardzo dobrze wyposażoną bi-
bliotekę i czytelnię, których księgozbiór zawie-
ra lektury szkolne, bogatą literaturę fachową, 
beletrystykę oraz aktualne czasopisma, spe-
cjalistyczne warsztaty szkolne i pracownie dla 
każdego zawodu.

|eduKacja w Katowicach|

Zanim podejmiesz decyzję (III)
XV Liceum 
Ogólnokształcące im. rtm. 
witolda Pileckiego
ul. Obroki 87
tel./fax: 32 204 65 98, 32 204 65 97
e-mail: sekretariat@15lo.katowice.pl
www.15lokatowice.edupage.org

Jako pierwsi na Śląsku utworzyliśmy kla-
sy wojskowe – prowadzimy je od 2000 r.

Od 2005 r. prowadzimy naukę w klasach 
zarządzanie kryzysowe – jako jedyni w Kato-
wicach podpisaliśmy umowę o współpracy z 
Miejską Komendą Policji.

Współpracujemy z WKU, Żandarmerią 
Wojskową i jednostkami wojskowymi.

Par tnerami naszej szkoły są m.in.: Akade-
mia Obrony Narodowej w Warszawie, Wyż-
sza Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Po-
litechnika Śląska, Stowarzyszenie Seniorów 
Lotnictwa Wojskowego.

Bierzemy udział w zajęciach w Szkole Po-
licji w Katowicach, a jeśli wybierzesz służbę 
w policji, to po naszej szkole masz możli-
wość odbywania szkolenia zawodowego 
podstawowego w krótszym czasie.

Tylko u nas zobaczysz, jak wygląda co-
dzienna praca policjanta podczas patrolu – 
sam będziesz brał udział w patrolu, a także 
spotkasz się z naszymi absolwentami (żoł-
nierzami, policjantami, strażakami).

Naszych uczniów na obozach szkolą pro-
fesjonaliści: alpiniści, grotołazi, instruktorzy 
sztuk walki, zawodowi żołnierze, którzy słu-
żyli na misjach pokojowych.

Organizujemy zajęcia z samoobrony, 
strzelania z różnych rodzajów broni (posia-
damy własną strzelnicę).
Klasa wojskowa: zdobywanie wiedzy o si-
łach zbrojnych, rodzajach wojsk i służb, 
uzbrojeniu oraz działaniach bojowych; musz-
tra, strzelanie, zajęcia z samoobrony; obozy 
wojskowe, wycieczki do jednostek wojsko-
wych, przemarsze letnie i zimowe; udział 
w uroczystościach organizowanych przez 
władze lokalne (defilady, war ty honorowe). 
Klasa zarządzania kryzysowego (policyj-
no-strażacka): zdobywanie wiedzy z za-
kresu specjalności policyjnej, pożarniczej; 
poznawanie technik działania policji, straży 
pożarnej; musztra, strzelanie, zajęcia z sa-
moobrony; obozy szkoleniowe, wycieczki do 

komisariatów, szkół policyjnych, jednostek 
straży pożarnej; udział w uroczystościach 
organizowanych przez władze lokalne; zaję-
cia z muzyki.
Klasa weterynaryjna: anatomia i fizjologia 
porównawcza zwierząt; rozród i choroby 
zwierząt; prowadzenie doświadczeń na na-
rządach zwierzęcych; poznawanie środowi-
ska zwierząt i roślin na wycieczkach; wyj-
ścia do schronisk, szkół tresury psów.

Jako jedyni proponujemy dla klas cywilnych 
zajęcia z BHP

Dni otwarte: 16 maja, 10 czerwca w godz. 
11.00–16.00.

zespół Szkół zawodowych 
Specjalnych nr 6
ul. Rolna 22
tel./fax: 32 254 24 19
E-mail:  korczakzsz@op.pl
www.zszspnr6.republika.pl 

zasadnicza Szkoła zawodowa 
Specjalna nr 16, im. Janusza 
Korczaka          

Zawody (liczba miejsc): kucharz (8), sprze-
dawca (8), ślusarz (8), pracownik pomocniczy 
obsługi hotelowej (8)

Szkoła kształci uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim, posiadających  
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalne-
go. Kształcenie zawodowe praktyczne reali-
zowane jest w zakładach gastronomicznych, 
placówkach handlowych, zakładach prze-
mysłowych, hotelach i pensjonatach. Szkoła 
posiada estetyczne sale lekcyjne z dostępem 
do Internetu, pracownię komputerową i z ta-
blicami interaktywnymi, bogato wyposażoną 
bibliotekę, salę gimnastyczną, salę polisenso-
ryczną, nowocześnie wyposażoną pracownię 
kucharską, całotygodniową opiekę higienistki 
szkolnej, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca do Pracy
Szkoła przeznaczona dla uczniów z upośledze-
niem umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężo-
nymi niepełnosprawnościami przygotowuje 
młodzież do pełnienia różnych ról społecznych 
oraz aktywnego dorosłego życia. Kształcenie 
obejmuje: utrwalanie i poszerzenie wiedzy 
ogólnej, nabywanie nowych umiejętności oraz 
przysposobienie do pracy rozumiane jako 
rozwijanie podstawowej wiedzy i właściwych 
postaw wobec pracy, nabywanie umiejętności, 
a także przygotowanie do podjęcia samodziel-
nej lub wspomaganej pracy na wolnym lub 
chronionym rynku pracy. Liczba miejsc: 16. 
Szkoła posiada: budynek przystosowany do 
potrzeb uczniów niepełnosprawnych, dobrze 
wyposażone sale lekcyjne, pracownie gospo-
darstwa domowego z aneksami kuchennymi, 
pracownie ceramiczne i  komputerową, boga-
to wyposażoną bibliotekę, salę gimnastyczną, 
salę polisensoryczną, logopedyczną, całotygo-
dniową opiekę higienistki szkolnej oraz szeroki 
wachlarz zajęć pozalekcyjnych.

Piknik rodzinny
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 
(Gimnazjum nr 8 im. królowej Jadwigi oraz 
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziała-
mi Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewi-
cza) przy ul. Chrobrego 4 (tel. 32 254 67 
30, www.zso3.katowice.pl) zaprasza na 
Dni Otwarte Szkoły

9 maja: Zapraszamy uczniów klas szó-
stych szkół podstawowych z wychowaw-
cami według harmonogramu ustalonego z 
dyrektorami tych szkół. W programie: pre-
zentacja naszej oferty edukacyjnej, dorob-
ku, zajęć pozalekcyjnych oraz zwiedzanie 
szkoły. 

10 maja: Zapraszamy uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych wraz z ro-
dzicami oraz wszystkich chętnych na Fe-
styn Szkolny w godz. 12.00–16.00. W pro-
gramie m.in.: występy utalentowanych 
uczniów, pokazy sportowe, prezentacja 
oferty i sukcesów edukacyjnych szkół, 
spotkania z nauczycielami i uczniami oraz 
absolwentami szkół, możliwość zwiedza-
nia całego obiektu szkolnego i pracowni 
przedmiotowych, inne atrakcje (gry i kon-
kursy, loteria fantowa, warsztaty tańca), 
niespodzianki. 

|zaProszenie| 
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| zniżKi | |ngo| |PolitechniKa ŚląsKa | 

Aktywni 
seniorzy

do dnia 2 maja 2014 r.: zgłaszanie 
kandydatów do obwodowych komisji wy-
borczych przez pełnomocników komite-
tów wyborczych;

do dnia 4 maja 2014 r.: powołanie 
przez wójtów (burmistrzów, prezydentów 
miast) obwodowych komisji wyborczych, 
podanie do wiadomości publicznej in-
formacji o numerach i granicach obwo-
dów głosowania utworzonych za grani-
cą oraz siedzibach obwodowych komi-
sji wyborczych, w tym o siedzibach ob-
wodowych komisji wyborczych właści-
wych dla głosowania korespondencyj-
nego, zgłaszanie wójtowi (burmistrzo-
wi, prezydentowi miasta) przez wyborców 
niepełnosprawnych zamiaru głosowania 
korespondencyjnego w kraju, w  tym przy 
pomocy nakładek na karty do głosowa-
nia sporządzonych w alfabecie Braille'a, 

sporządzenie spisów wyborców przez 
gminy;

od dnia 4 maja 2014 r. do dnia 11 
maja 2014 r.: składanie przez żołnie-
rzy pełniących zasadniczą lub okreso-
wą służbę wojskową oraz pełniących służ-
bę w charakterze kandydatów na żołnierzy 
zawodowych lub odbywających ćwiczenia 
i przeszkolenie wojskowe, a także ratow-
ników odbywających zasadniczą służbę 
wojskową w obronie cywilnej poza miej-
scem stałego zamieszkania oraz policjan-
tów z jednostek skoszarowanych, funk-
cjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 
oraz Służby Więziennej pełniących służ-
bę w systemie skoszarowanym, wniosków 
o dopisanie do wybranego przez nich spi-
su wyborców sporządzanego dla miejsco-
wości, w której odbywają służbę;

od dnia 10 maja 2014 r. do dnia 23 
maja 2014 r. do godz. 00.00: nieodpłat-
ne rozpowszechnianie audycji wyborczych 
w programach publicznych nadawców ra-
diowych i telewizyjnych przygotowanych 
przez komitety wyborcze;

do dnia 10 maja 2014 r.: zgłaszanie 
konsulowi przez wyborców zamiaru głoso-

wania korespondencyjnego za granicą;
do dnia 11 maja 2014 r.: składa-

nie wniosków przez wyborców niepełno-
sprawnych o dopisanie ich do spisu wy-
borców w wybranym przez siebie obwo-
dzie głosowania na obszarze gminy wła-
ściwej ze względu na miejsce stałego za-
mieszkania, zgłaszanie wójtowi (burmi-
strzowi, prezydentowi miasta) przez wy-
borców niepełnosprawnych zamiaru gło-
sowania w lokalu wyborczym przy użyciu 
nakładek na karty do głosowania sporzą-
dzonych w alfabecie Braille'a; 

do dnia 15 maja 2014 r.: podanie 
przez okręgowe komisje wyborcze, w for-
mie obwieszczenia, informacji o zareje-
strowanych listach kandydatów na posłów 
do Parlamentu Europejskiego, składanie 
wniosków o sporządzenie aktu pełnomoc-
nictwa do głosowania

do dnia 20 maja 2014 r.: składanie 
wniosków przez wyborców przebywają-
cych czasowo na obszarze gminy lub wy-
borców nigdzie niezamieszkałych o dopi-
sanie do spisu wyborców; 

do dnia 22 maja 2014 r.: zgłaszanie 
przez wyborców przebywających za gra-
nicą wniosków o wpisanie do spisu wy-
borców w obwodach głosowania utwo-
rzonych za granicą, zgłaszanie przez 

wyborców przebywających na polskich 
statkach morskich wniosków o wpisanie 
do spisów wyborców w obwodach głoso-
wania utworzonych na tych statkach; 

w dniu 23 maja 2014 r. o godz. 00.00: 
zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 25 maja 2014 r. w godz. 7.00–
21.00: głosowanie

Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 kodeksu wyborczego, je-
żeli koniec terminu wykonania czynności okre-
ślonej w kodeksie wyborczym przypada na so-
botę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, 
termin upływa pierwszego roboczego dnia po 
tym dniu. Jeżeli kodeks wyborczy nie stano-
wi inaczej, czynności wyborcze są dokonywa-
ne w godzinach urzędowania sądów, organów 
wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.
Obwieszczenie Prezydenta miasta katowi-
ce z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie nu-
merów oraz granic stałych i odrębnych obwo-
dów głosowania w katowicach oraz wyzna-
czonych siedzib obwodowych komisji wybor-
czych i lokali obwodowych komisji wyborczych 
dostosowanych do potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych, dla wyborów posłów do Parla-
mentu Europejskiego zarządzonych na dzień 
25 maja 2014 r. dostępne jest na stronie inter-
netowej miasta katowice: bip.um.katowice.pl 
– w zakładce Wybory.  

| KomuniKat| 

Zapraszamy na kolejne spotkanie 
w ramach tradycji wykładów i spotkań 
otwartych „Drzwi otwarte – otwarty 
świat” na Wydziale Inżynierii Mate-
riałowej i Metalurgii Politechniki Ślą-
skiej, które odbędzie się we wtorek 
13 maja o godz. 17.30 w Katowicach 
ul. Krasińskiego 8. Tym razem gościem 
będzie wybitny reżyser, pisarz, poeta i ma-
larz Lech Majewski, członek Gildii Reżyse-
rów Amerykańskich i Europejskiej Akademii 
Filmowej. Spotkanie zostanie poprzedzone 
projekcją znakomitego filmu reżysera „Młyn 
i krzyż”, początek projekcji o godz. 15.45. Za-
praszamy wszystkie osoby ciekawe świata!  

Spotkanie 
z Lechem 
Majewskim

Urząd Miasta Katowice informuje, że 
z początkiem kwietnia w Katowicach 
został uruchomiony program z za-
kresu polityki społecznej „Aktywni 
Seniorzy”.

Program jest skierowany do osób, któ-
re ukończyły 60. rok życia i są zameldowa-
ne w Katowicach. Jego celem jest podniesie-
nie aktywności i sprawności katowickich se-
niorów poprzez zwiększenie dostępności do 
dóbr kultury, zachęcenie do uczestnictwa 
w wydarzeniach kulturalnych, sportowych 
i edukacyjnych.

Każdemu seniorowi, który złoży wniosek 
o wydanie karty „Aktywnego Seniora”, będą 
przysługiwały zniżki oraz rabaty udzielone 
przez samorządowe instytucje kultury, spor-
tu, rekreacji i edukacji miasta Katowice oraz 
przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą.

Zachęcamy katowickich seniorów do wy-
pełnienia wniosku o wydanie karty, który 
można złożyć w punkcie konsultacyjnym Sto-
warzyszenia FAMI.LOCK przy ul. 3 Maja 11 
(dawna hala butów) w godzinach: poniedzia-
łek 14.00–17.00, wtorek 10.00–14.00, śro-
da 10.00–13.30, czwartek 10.00–14.00, piątek 
10.00–13.30. .  

(wPs)

Aktualnie trwa pierwszy etap konsulta-
cji „Programu współpracy miasta Kato-
wice z organizacjami pozarządowymi 
na rok 2015”.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji poza-
rządowych, działających na terenie miasta Kato-
wice, do wnoszenia propozycji, w terminie do 16 
maja, pod adresem: agnieszka.lis@katowice.eu lub 
za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecz-
nych dostępnej na portalu miejskim katowice.eu.

Propozycje prosimy wnosić opierając się  
o „Program współpracy miasta Katowice z orga-
nizacjami pozarządowymi na 2014 rok”. Szcze-
gółowy plan konsultacji dostępny jest na stro-
nie www.ngo.katowice.eu oraz na stronie www.
katowice.eu w zakładce „Platforma konsultacji 
społecznych”.

Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag 
wniesionych przez organizacje pozarządowe zo-
stanie przygotowany projekt Programu Współ-
pracy na 2015 rok, który ponownie zostanie pod-
dany procesowi konsultacji zgodnie z uchwałą nr 
XX/447/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 mar-
ca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu kon-
sultowania z Powiatową Radą Działalności Pożyt-
ku Publicznego w Katowicach lub organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego projektów 
aktów prawa miejscowego.  

(wPs)

Tworzymy 
nowy program 
współpracy Wraz z nadejściem wiosny po raz ko-

lejny grupa społeczników z Ligoty 
i Brynowa będzie sprzątać rzekę Kłod-
nicę i tereny do niej przyległe w ra-
mach akcji „Czysta Kłodnica”. – Tym 
razem w nieco rozszerzonej formule, z towa-
rzyszącym akcji piknikiem rodzinnym, współ-
organizowanym wraz ze spółdzielnią mieszka-
niową Górnik – mówi Borys Pronobis, organi-
zator. W przedsięwzięcie zaangażowało się też 
Gimnazjum nr 22. 

Akcja połączona z piknikiem rodzinnym 
odbędzie się w sobotę 10 maja przy ul. Adwen-
towicza o godz. 9.00 oraz w kolejną sobotę 17 
maja o godz. 9.00  przy ul. Nasypowej, przy 
basenie MOSiR-u.  

 (bP)

|aKcja sPołeczna| 

|KomuniKat| 

Czysta 
Kłodnica

Miasto Katowice, jako pierwsze 
miasto w Polsce, przystąpiło do opra-
cowania Planu gospodarki niskoemi-
syjnej dla miasta Katowice”. 

Dokument będzie zawierał strategię działań 
oraz plan przedsięwzięć związanych ze zrówno-
ważoną i niskoemisyjną gospodarką energetycz-
ną miasta, uwzględniając uwarunkowania krajo-
wej i europejskiej polityki klimatycznej, jak rów-
nież czynniki lokalne, specyficzne dla Katowic. 

Ten dokument to także jedno z zadań Kato-
wic wynikające z preambuły podpisanego z Ostra-
wą w dniu 20 marca memorandum „dla czystego 
powietrza”.

Prace nad „Planem gospodarki niskoemi-
syjnej dla miasta Katowice” będą trwały do koń-
ca 2014 roku. 

Więcej informacji dotyczących realizacji do-
kumentu w Biuletynie Informacji Publicznej.  

(dw)

Dla gospodarki niskoemisyjnej

mIASTO

Kalendarz wyborczy dla 

wyborów posłów do Parla-

mentu europejskiego za-

rządzonych na dzień 25 

maja 2014 r.
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kulturalny

noc MUzeÓw
17.05/18.05

Wszystkich ciekawych tajemnic, ja-
kie kryją muzea i galerie, zachęca-
my do udziału w kolejnej muzealnej 
nocy. Z 17 na 18 maja każdy będzie 
miał okazję dotrzeć w zakątki obiek-
tów na co dzień nieprezentowane. 
Będzie można wziąć udział w licz-
nych wykładach, specjalnych wysta-
wach, koncertach czy projekcjach 
filmowych. 

godz. 16.00, ul. Wiosny Ludów 1 (boczna 
ściana dawnego kina Blask)

Uroczyste odsłonięcie muralu inspirowanego 
twórczością Haliny Lerman. W programie: 
m.in. minikoncer t na trąbce w wykonaniu 
Grzegorza Szczyrby.

mHK, ul. ks. J. Szafranka 9
Sala im. Witkacego (parter)

17.00–18.00: Wystąpienie prezydenta Piotra 
Uszoka na temat powstającej Strefy Kultury

18.00–19.00: Koncert oraz pokaz slajdów 
pt. Szymanowski/Witkacy

19.30–20.30: Samochody okresu między-
wojennego w Katowicach

21.00: Rozstrzygnięcie „Gry Nocy Muzeów”
21.15–23.00: Nauka tańców – fokstrot i jive
23.30: Losowanie nagród wieczoru (szczegóły 

na stronie www.mhk.katowice.pl).
00.00: Koncert kameralny Eine kleine Nacht-

musik, czyli Mozart o północy
Galeria Mała (parter)

18.00–21.00: Zajęcia warsztatowe dla dzieci
Dział Sztuki (I piętro)

19.30, 21.30: Zwiedzanie wystawy stałej z hi-
storykiem sztuki Eweliną Krzeszowską

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00: Mu-
zyka we wnętrzach mieszczańskich (koncerty)

Dział Sztuki (II piętro)
20.00–21.00: Zwiedzanie wystawy To tylko 

kolor! Halina Lerman (1928–2013) z kuratorem 
21.00–22.00: Warsztaty psychologiczno-pla-
styczne pt. To nie tylko kolor! 
Dział Historii (III piętro)

20.00–20.30: Dirt track, gymkhana i inne 
motorowe sporty w Katowicach  – prezentacja 
multimedialna z quizem

21.00–21.30: Wielobarwny świat katowic-
kich firm – zapowiadająca wystawę Made in 
Katowice, prezentacja multimedialna z quizem

18.00–00.00: Chodź pomaluj nasz herb, na 

muzeum HISTOrII KATOwIC
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|    Muzea |  

Fale. Subiektywna historia 
polskiego street artu
17.05–27.07

Wystawa stanowi podsumowanie ponad 20 
lat istnienia street ar tu w Polsce. Prezentu-
je całą złożoność i procesualny charakter 
street ar tu w ujęciu historycznym i proble-
mowym, porządkując zebraną dotychczas 
wiedzę i uzupełniając jej braki. Przedstawia 
historię street ar tu od działań w latach 80. 
aż do chwili obecnej. Pokazuje pogłębione i 
krytyczne spojrzenie na to, czym jest stre-
et ar t z perspektywy jego najważniejszych 
współtwórców. 

Fotoplastykon  
Wystawa „Miłość i medycyna”

10.05–29.06

Śledztwo na temat ingerencji w autonomię 
ciała zostaje rozpięte na przestrzeni czaso-
wej i regionalnej Górnego Śląska. Oś kon-
ceptu stanowi mapa przestrzeni granicznych 

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

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

pomiędzy dyskursami miłości i medycyny. 
Śląsk obnaża swoje ciała niechętnie. Pod-
glądanie ich jest zajęciem żmudnym i wy-
magającym, poprzedzone poszukiwaniem 
materiałów zachowanych w tekstach źródło-
wych i archiwach wizualnych, a także próbą 
rekonstrukcji wydarzeń. 

Seans „Wielkanocne klimaty” 
1.04–4.05

CENTRum SCENOGRAFII 
POLSkIEJ 

Konkurs na najlepszą pracę 
doktorską z dziedziny nauk 
o kulturze i historii sztuki

Prace doktorskie nadsyłane na konkurs or-
ganizowany przez Centrum Scenografii Pol-
skiej powinny dotyczyć problematyki sce-
nografii i przestrzeni teatralnej, scenografii 
filmowej oraz filmu animowanego. Mogą to 
być także monografie scenografów, prace 
obejmujące historię oraz współczesność 
teatru i filmu polskiego, akcentujące wpływ 
scenografii na kształt szerszego zjawiska hi-
storyczno-kulturowego. Zwycięska praca zo-
stanie wydana nakładem Muzeum Śląskiego.  

Prace konkursowe z dopiskiem: 
„Konkurs na pracę doktorską z dziedziny 

scenografii” prosimy nadsyłać do 15 
lipca 2014 roku pod adresem: Biblioteka, 

Muzeum Śląskie, al. W. Korfantego 3,    
00-005 Katowice 

Koncert lunchowy: Koncert 
muzyki słowiańskiej
11 maja, godz. 15.00

wstęp: 5 zł 

wtorki z niespodzianką: Lale, 
misie, koniki…
13 maja, godz. 16.30

Warsztaty dla dzieci w wieku 9–12 lat
wstęp: 3,50 zł

Spotkania z ikoną: Ikona we 
współczesności 
14 maja, godz. 17.00

wstęp: 3,50 zł

Slow Art Day: Dzień wolnej 
Sztuki w muzeum Śląskim 
26 kwietnia, godz. 12.00

noc muzeów: muzeum Śląskie, 
Centrum Scenografii Polskiej 
17/18 maja, godz. 15.00–1.00

Wykłady, spotkania, zwiedzanie muzealnych 
pracowni oraz warsztaty dla dzieci

Dzień Dziecka w muzeum 
Śląskim. zabawa plastyczna na 
wystawie „Lale, misie, koniki…” 
dla dzieci od lat 4 
31 maja, godz. 12.30–14.00 oraz 15.30–
17.00

wstęp: 5 zł

żółto i na niebiesko – katowickie malowanki 
dla najmłodszych; Z kuźnicą w tle – historycz-
ne rebusy i krzyżówki dla ciut starszych

Pasaż między muzeum Historii 
Katowic a Akademią muzyczną

17.00–00.00: Ekspozycja samochodów 
z okresu międzywojennego

19.00–00.00: Niespodzianki dla naszych 
gości

mHK, Dział etnologii miasta, 
ul. rymarska 4
Parter 

17.30–20.00: Warsztaty złotnicze, technika 
filigranu

20.30–22.00: Malowanie szlajfek śląskich
Piętro (hol)

17.30–19.00: Malowanie na szkle
Piętro (wystawa czasowa)

18.00: Koncert zespołu „Hora” cz. I.
18.30–20.00: Nauka haftu warkoczykowe-

go
20.00–21.30: Pokaz haftu na żywotku
21.00: Rozstrzygnięcie „Gry Nocy Muze-

ów”
21.30: Koncert zespołu „Hora” cz. II
22.30–23.00: Konkurs etnograficzny „O ko-

biecie odświętnej prawie wszystko”
23.00: Koncert zespołu „Hora” cz. III

mHK, Dział Teatralno-filmowy, 
ul. Kopernika 11

17.00–22.00: W trakcie całego wieczoru 
przed budynkiem oraz na wnętrzach trwać 
będzie wydarzenie teatralne w wykonaniu 
uczniów klasy II Liceum im. S. Batorego 
w Chorzowie. Na klatce schodowej ekspono-
wana będzie wystawa okolicznościowa pro-
jektów wykonanych przez dzieci w ramach 
warsztatów „Mały kostiumograf”. Podczas 
całego wieczoru zwiedzanie z oprowadza-
niem.

17.00, 18.00, 20.00: minirecitale wybra-
nych uczniów Stowarzyszenia Ognisk Eduka-
cyjno-Artystycznych „Amadeusz”

19.00: Spotkanie z Barbarą Ptak
21.00: Rozstrzygnięcie konkursu „Gra Nocy 

Muzeów”.
21.30: Esej sceniczny inspirowany „Dzia-

dami” A. Mickiewicza w reżyserii Konrada 
Swinarskiego (Galeria pod 11)

22.00: Finałowy pokaz choreografii, z mu-
zyką na żywo

mHK, Dział Grafiki im. P. 
Stellera, ul. Kościuszki 47

17.00–22.00: Odbijanie grafik z udziałem 
artysty dr Sybilli Skałuby-Pamuły

18.00–19.00: Pokaz mody pt. Kolory ulic 
wielkich miast: Paryż, Londyn, Rzym

21.00: Rozstrzygnięcie konkursu „Gra Nocy 
Muzeów”

Akademia muzyczna im. K. 
Szymanowskiego, ul. zacisze 3 
I piętro (sala nr 12)

18.00–18.30, 18.30–19.00: Koncerty „wę-
drujące” muzyki organowej (organy baroko-
we z Przeszowej
Biblioteka Główna Akademii Muzycznej

18.00–23.00: O każdej pełnej godzinie wy-
kład Hanny Bias oraz projekcja filmu „Schu-
bert  nieznany”
Atrium Akademii Muzycznej

18.30: Wernisaż wystawy „Kultura muzycz-
na Katowic w okresie międzywojennym”
Sala koncertowa AM

20.00–20.20: Wystąpienie patronów „Nocy 
Muzeów” 

20.20-22.00: Uroczysty koncert w 80. 
rocznicę pobytu Karola Szymanowskiego 
w Katowicach. Rekonstrukcja historycznego 
koncertu z 15 maja 1934 r. W programie: Ste-
fan Marian Stoiński – Wielka Modlitwa op.14 
na sopran, baryton, chór i orkiestrę; Hector 
Berlioz cz. I Requiem op.5 na chór mieszany 
i  orkiestrę; Karol Szymanowski – Stabat Mater 
op.53 na sopran, alt, baryton, chór mieszany 
i orkiestrę. Wykonawcy: Iwona Hossa – so-
pran; Ewa Marciniec – alt; Adam Kruszewski 
– baryton; Narodowa Orkiestra Symfoniczna 
Polskiego Radia; Chór Filharmonii Śląskiej; 
Jerzy Maksymiuk, Maciej Tworek – dyrygen-
ci; Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru

ASP, rondo Sztuki, rondo 
im. Jerzego ziętka 1
Restauracja „Oko Miasta”

17.00–24.00: Serwowanie dania specjal-
nego – Przysmaku Nocy Muzeów 2014

Katowicki Okręg związku 
Polskich Artystów Plastyków, 
Galeria „Art nova”, 
ul. Dworcowa 13

17.00–22.00: Możliwość zwiedzania wy-
stawy prac Lecha Kołodziejczyka. Zwiedzaniu 
towarzyszy happening – loteria z nagrodami 
pt. Artombola.

Biblioteka Śląska, Dom 
Oświatowy, ul. Francuska 12

18.00: Pokaz fotografii Iwony Wander 
i Anny Tomaki-Wójcik wykonanych w związku 
z realizacją projektu Twórcy Śląskiej Architek-
tury. Portrety
Galeria Intymna

19.00, 20.00, 22.00: Oprowadzenie kura-
torskie po wystawie malarstwa Ludwika Po-
niewiery

19.20–23.30: „Nocne Abstrakcje” – two-
rzenie interaktywnej instalacji artystycznej

zespół Śpiewaków miasta 
Katowice „Camerata Silesia”, 
Pałac Goldsteinów, pl. wolności 
12a

18.30–19.30: Koncert w wykonaniu Ze-
społu Śpiewaków Miasta Katowice „Came-
rata Silesia” pod dyrekcją Anny Szostak oraz 
oprowadzanie po obiekcie

Fundacja „Giesche”, 

„Porcelana Śląska Park” 
ul. Porcelanowa 23

18.00, 18.50, 19.25, 21.00, 21.40, 22.20, 
23.00, 23.40–24.00: Zwiedzanie obejmuje: 
wprowadzenie, wycieczkę po kompleksie fa-
bryki porcelany w Katowicach, warsztaty z de-
korowania

20.45: Wernisaż wystawy „Elektryfikacja” 
autorstwa Bogdana Kosaka

21.00: Rozstrzygnięcie „Gry Nocy Muzeów”

Bezpłatny bus na trasie:
MHK Kamienica Mieszczańska – MHK Dział 
Teatralno-Filmowy – MHK Dział Grafiki im. P. 
Stellera – Porcelana Śląska Park – MHK Dział 
Etnologii Miasta – Porcelana Śląska Park – 
MHK Kamienica Mieszczańska

Aktualności, szczegóły oraz regulamin 
„Gry Nocy Muzeów” na www.mhk.

katowice.pl

Wystawa "Fale"
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pl. Sejmu Śląskiego 2 
tel. 32 609 03 22

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

Interpretacje 360
19 maja, godz. 18.00, Sala Grudniowa

Brancz – autorski spektakl Juliusza 
Machulskiego

Prowadzenie: Wojciech Majcherek
Obsada: Stanisława Celińska (Kazia), Anna 
Seniuk (Alicja), Gabriela Muskała (Marta), 
Andrzej Zieliński (Szymon), Cezary Pazura 
(Knecht), Alicja Juszkiewicz (Nela - PWS-
FTviT), Dawid Ogrodnik (Olaf), Olga Bołądź 
(Kelnerka) 

W najnowszej komedii obyczajowej autor 
celnie por tretuje współczesną polską rodzi-
nę, która ma coraz bardziej powszechną for-
mę, określaną mianem „patchworkowej”. 

Podczas spotkania w hotelowej restauracji 
z okazji wielkanocnego brunchu dochodzi 
do zderzenia tradycyjnych wartości i postaw 
z  nowoczesnym światopoglądem, wynikają-
cym z przemian obyczajowych. 

Znakomity materiał na kreacje aktorskie 
różnych generacji aktorów (szczególnie na 

dwie role kobiece – matek). Spektakl, po-
przez celność obserwacji i dowcipne dialogi, 
może liczyć na żywy odbiór publiczności. 

Centrum na mariackiej 
zaprasza do współpracy
Od 2012 roku Centrum Kultury Katowice, 
w okresie wakacyjnym, prowadzi letni salon 
aktywności twórczej: Centrum na W/Mariac-
kiej. W tym miejscu prowadzimy spotkania, 
dyskusje, warsztaty i debaty o różnym cha-
rakterze i z różnych obszarów tematycznych, 
a także działalność koncer tową, wystawien-
niczą i ar tystyczną. Zasada jest jedna: każdy 
może włączyć się w nasze działania i w nich 
uczestniczyć. Nieważne, czy jesteś uczniem, 
studentem, biznesmenem, właścicielem 
sklepu, pasjonatem, twórcą kultury czy re-
prezentujesz instytucję lub organizację. Jeśli 
masz pomysł, którym chcesz podzielić się 
z innymi, jeśli szukasz miejsca na jego re-
alizację – zgłoś się do nas! Przyjdź do nas 
również wtedy, kiedy szukasz przyjaznego 
i inspirującego miejsca na spędzanie czasu 
wolnego – nie będziesz zawiedziony! Uwaga! 
W tym roku sezon wakacyjny zaczynamy już 
w maju! To jak, działasz z nami? 

Bajkowe melodie 2014
26 maja, godz. 9.00, 11.00, Sala 
koncertowa

Bajkowe Melodie to spotkania z muzyką 
– podróż w fascynujący świat dźwięków 
i instrumentów, podczas której podążamy po 
muzycznych tropach postaci z bajek.  

Obowiązują bezpłatne wejściówki. 
Informacje: bow@ck.art.pl, 32 609 03 31, 

32 609 03 32 

Yosakoi – taniec japoński
30 maja, godz. 17.00, sala 411

Prowadzenie: Emiko Tanaka

Wstęp wolny. Informacje, zapisy: jozef.
blacha@ck.art.pl, 608 021 631, 32 609 03 

02.

Uwaga! Planujemy zajęcia stałe z tańca 
yosakoi od  2.06, godz. 19.00, sala 

labirynt

rodzinne matinée
Muzyka klasyczna jest zbyt dynamiczna, by 
więzić dzieci w fotelach... Rodzinne Mati-
née to po prostu zaproszenie do spędzenia 
przedpołudnia z muzyką klasyczną i rozryw-
kową, w czasie którego najmłodsi nie tylko 
słuchają muzyki i poznają historię instru-
mentów, ale przede wszystkim nie są do ni-
czego zmuszani. Wysoki poziom ar tystyczny 
sprawia, że jest to interesujące wydarzenie 
i dla dorosłych, i dla dzieci.

Trzy trudne wyrazy i świetna muzyka, czyli: 
Kwartet Smyczkowy Apotheosis

17 maja, godz. 11.00, Sala Grudniowa, Ple-
jada postaci z Bajki o Jazzie

24 maja, godz. 11.00, Sala Grudniowa, Tań-
cowanie z rodziną KosubkówO powstawaniu i ginięciu

do 15 czerwca, Główna Przestrzeń

Galeria Sztuki 
Współczesnej 

BWa 

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

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

muzeum Izba Pamięci kopalni Wujek
ul. Wincentego Pola 65

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

muzeum@scwis.org.pl

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

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

areszt.pl

kuratorzy: Marta Lisok i Jan Trzupek
Udział biorą: Ewa Axelrad, Piotr Bosacki, 
Bar tek Buczek, Dorota Buczkowska, Pavlina 
Fichta Černa, Zdena Kolečková, Denisa Le-
hocká, Little Warsaw, Rafani, Andrzej Szew-
czyk, Iza Tarasewicz

noc w Galerii 2014
17/18 maja, Główna Przestrzeń

Tradycyjnie już Galeria BWA Katowice włą-
cza się do międzynarodowej inicjatywy pt.
Noc Muzeów. Tym razem proponujemy zwie-
dzającym wystawę sztuk wizualnych pt.
„O powstawaniu i ginięciu” oraz dwie akcje 
ar tystyczne: Bar tka Buczka i Izy Łęckiej, któ-
re zainaugurują projekt Nocne Aktywności.
Ekspozycję udostępniamy nieodpłatnie od 
godz. 18.00, natomiast performensy roz-
poczną się o godz. 21.00.

sztuka (w) edukacji – 
bezpłatne warsztaty ekspresji 
twórczej
Uczestnicy warsztatów mają okazję spędzić 
twórczo czas, a inspiracją  dla ich działań są 
wystawy prezentowane w Galerii.

Wszystkie materiały potrzebne do 
realizacji warsztatów zapewnia Galeria. 

Wymagana wcześniejsza rezerwacja 
terminu: tel. 32 259 90 40 lub Aneta 

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

noc muzeów z IPn Katowice 
17 maja, godz. 18.00–23.00, ul. Józefowska 
102

W tę niepowtarzalną noc zapraszamy do jedynego 
w Polsce punktu wyborczego, w którym będzie 
można oddać głos na kandydatów do Sejmu i Se-
natu z 4 czerwca 1989 r. W ten sposób chcemy 
przybliżyć realia pierwszych półwolnych wyborów, 
których 25. rocznicę obchodzimy w bieżącym 
roku, a które – jako efekt obrad Okrągłego Stołu – 
doprowadziły do przemian ustrojowych w Polsce. 

Co można schować do martwej skrzynki? Jak 
odwrócić agenta? Czy legendy opowiada się tylko 
dzieciom?

Odpowiedzi na te (i inne) pytania będzie można 
uzyskać 17 maja w siedzibie archiwum katowic-
kiego IPN podczas tegorocznej Nocy Muzeów. 
Chętni będą mogli poznać działania SB „od kuch-
ni”, zgłębić tajniki operacyjnego żargonu towarzy-
szy z bezpieki, a nawet… wcielić się w ich rolę! 

Katowicki IPN zorganizuje także bezpłatny 
transport do siedziby IPN w Katowicach przy ul. 
Józefowskiej 102 oraz do Muzeum Izby Pamięci 
Kopalni Wujek.

Szczegóły na stronach: www.ipn-areszt.
pl, www.ipn.gov.pl oraz pod numerem 

telefonu 32 207 01 03.

wa z Maciejem Wojciechowskim, opozycjonistą 
i dziennikarzem, który w latach 80. był w redakcji 
podziemnych pism: „Kontra” i „Bez Retuszu”.

W trakcie Nocy Muzeów na terenie Śląskiego 
Centrum Wolności i Solidarności będzie pre-
zentowana wystawa Oddziału IPN w Szczecinie 
„Wybory i referenda w PRL w latach 1946–1989” 
oraz specjalnie dla dzieci edukacyjna gra karciana 
„Skok ku wolności”.

Do godz. 23.00 po Muzeum Izbie Pamięci Ko-
palni Wujek będą oprowadzać świadkowie histo-
rii, uczestnicy strajku w 1981 r. 

wt., czw. w godz. 9.00–17.00; śr., pt., sb. 
w godz. 9.00–15.00 (wstęp bezpłatny)

Konkurs
W Muzeum Izbie Pamięci Kopalni Wujek przez 
cały rok odbywa się cykl historycznych lekcji mu-
zealnych. Projekt skierowany jest do młodzieży 
z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, ale 
też do pojedynczych zwiedzających. 

Wizyta w Muzeum może stać się dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych impulsem do wzięcia 
udziału w trzeciej edycji konkursu „Solidarność na 
Górnym Śląsku”. 
Konkurs ma trzy kategorie: 

literacka: Wolność – po co nam wolność? 25. 
rocznica odzyskania niepodległości (reportaż, 
wywiad, dziennik, pamiętnik); Niedokończone ży-
ciorysy (opowiadanie, wywiad); Świadkowie sta-
nu wojennego (wywiad, wspomnienia, dziennik, 
proza reportażowa). 

multimedialna: Stan wojenny na Górnym Ślą-
sku; Wolność – po co nam wolność? 25. rocz-
nica odzyskania niepodległości (prezentacja mul-
timedialna, film dokumentalny, film animowany, 
komiks animowany, strona internetowa, teledysk, 
inne). 

plastyczna: Stan wojenny na Górnym Śląsku 
(grafika, collage, rzeźba, komiks, plakat, akwarela, 
szkic, witraż, rzeźba, makieta, diorama, lub inna 
dowolna forma wyrazu artystycznego).

Prace konkursowe wraz z kartą 
zgłoszenia należy nadsyłać 

w  nieprzekraczalnym terminie do 
21 maja 2014 r. Regulamin konkursu 

można znaleźć na stronie internetowej 
www. scwis.org.pl.

noc muzeów 2014
17 maja

O godz. 17.00 zwiedzanie kopalni z udziałem 
uczestników wydarzeń w 1981 r. Zwiedzający 
będą mieli niepowtarzalną okazję zobaczenia 
historycznych miejsc związanych z pacyfika-
cją kopalni i śmiercią 9 górników. 

Liczba miejsc jest ograniczona, 
rezerwacja telefoniczna pod numerem 

32 601 21 08 (w godz. 8.00-15.00), e-mail: 
sekretariat@scwis.org.pl.

O godz. 19.00 odbędzie się pokaz filmu 
Agnieszki Świdzińskiej pt. „Życiorysy z bliznami”. 
Reżyserka dociera do uczestników i świadków 
wydarzeń na KWK „Wujek”. 

Na godz. 22.00 zaplanowano pokaz filmu pt. 
„Bagaż strachu”. Film opowiada o grupie stu-
dentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
którzy pierwsi w Polsce w latach 70., jako Nie-
ocenzurowana Oficyna Wydawnicza (NOW), roz-
poczynają wydawanie zakazanych przez cenzurę 
w kraju książek. Projekcję filmu poprzedzi rozmo-
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ul. Rynek 10
tel. 32 258 7251/2 

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

DuŻA SCENA

Przemysław Angerman i Jan 
Kidawa-Błoński, Skazany na 
bluesa
3, 4, 9, 10, 11 maja, godz. 19.00

witold Gombrowicz, Iwona, 
księżniczka Burgunda
6 maja, godz. 10.00

6 maja, godz. 18.00 (pożegnanie tytułu)

H.Ch. Andersen, mała Syrenka
(gościnnie Tesinskie Divadlo)
7 maja, godz. 9.00, 12.00

ray Cooney, mayday
17, 18 maja, godz. 19.00

Dale wasserman, Lot nad 
kukułczym gniazdem
22, 23 maja, godz. 19.00

Kazimierz Kutz, Piąta strona 
świata
24, 25 maja, godz. 19.00

Kopciuszek 
(gościnnie Opera Śląska)

26 maja, godz. 18.00

SCENA kAmERALNA

Puder i pył. Białas kontra...
8 maja, godz. 18.30

mariusz Sieniewicz, rebelia
9, 10, 11 maja, godz. 18.30

woody Allen, zagraj to jeszcze 
raz, Sam
17, 18 maja, godz. 18.30

SCENA W mALARNI

Tomasz man, moja ABBA
13, 16 maja, godz. 19.00

Fiodor Dostojewski, Bracia 
Karamazow
(gościnnie Teatr Fabryka Kultury)

14, 15 maja, godz. 19.00

eric Assous, Diabelski młyn
(gościnnie Teatr Bez Sceny)

17 maja, godz. 19.00

recital marii meyer
18 maja, godz. 19.00

Peter Assmusen, nikt nie 
spotyka nikogo
22, 23 maja, godz. 19.00

ul. 3 maja 7
tel. 32 258 74 32

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

PREmIERY

Od 2 maja

Lekcja harmonii (reż. Emir Baigazin, Kazach-
stan/Niemcy 2013, 110')

Od 9 maja
Szukając Vivian Maier (reż. John Maloof, 

Charlie Siskel, USA 2013, 83')
Chore ptaki umierają łatwo (reż. Nicholas 

Fackler, USA 2012, 92')
Sex, narkotyki i podatki (reż. Christoffer Boe, 

Dania 2013, 110')
Powstanie Warszawskie (reż. Jan Komasa, 

Polska 2014, 90')

Od 16 maja
Tom (reż. Xavier Dolan, Kanada/Francja 

2013, 95')
Obywatel roku (reż. Hans Petter Moland, 

Norwegia 2014)
Teoria wszystkiego (reż. Terry Gilliam, USA/

Rumunia 2013, 107')

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

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

Antonina Krzysztoń i maciej 
Balcar – koncert charytatywny 
na rzecz Hospicjum Cordis
12 maja, godz. 19.00 

bilety: 40 zł (parter), 35 zł (balkon)

Koncert Dillon 
13 maja, godz. 20.00 

bilety: 49 zł

Kobiety Oblegają Kino: 
Imigrantka (reż. J. Gray, uSA, 
2013, 120')
15 maja, godz. 19.00 

bilety: 10 zł (panie), 13 zł (panowie: 
emeryci, renciści, uczniowie, studenci), 

15 zł (pozostali).

Szykowna premiera filmu 
„Yves-Saint Laurent” (reż. J. 
Lespert, Francja, 2014, 104')
30 maja, godz. 20.30 

Seans z muzyką na żywo: Biały 
ślad (reż. A. Krzeptowski, Polska, 
1931, 67')
31 maja, godz. 20.00 

Oprawę muzyczną do filmu wykona Cracow 
Clarinet Quartet

bilety: 25 zł

nakręć film w 48 godzin – 48 
Hour Film Project w Katowicach
9–11 maja 

Na stronie http://48hourfilm.com/pl/katowice/ 
trwa już rejestracja ekip chętnych do wzięcia 
udziału w szalonym filmowym weekendzie. 
Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych czy 

Centrum Sztuki 
Filmowej

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

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

geograficznych, zasada jest tylko jedna: 
macie 48 godzin na napisanie, nakręcenie, 
zmontowanie i oddanie gotowego filmu, w 
którym musi się znaleźć symbol Katowic! 
Potem spraszacie rodzinę i znajomych na 
oglądanie gotowego dzieła na wielkim ekranie 
w katowickim kinie Kosmos (od 13 do 15 
maja), by tydzień później podczas uroczystej 
Gali (17 maja, godz. 20.00) walczyć o główną 
nagrodę – bilety lotnicze do Hollywood na 
festiwal Filmapalooza! Rejestracja trwa do 9 
maja!

Szczegóły na stronie: www.48hourfilm.
com/pl/katowice

Transmisja z metropolitan 
Opera w nowym Jorku
„Kopciuszek” – G. Rossini
10 maja, godz. 18.55

Operowa wersja zabawnej i wzruszającej 
historii o ubogiej i skromnej dziewczynie, 
która zgubiła na balu u księcia pantofelek, 
zostanie wykonana na scenie Met brawurowo.

Czas trwania: 3 godziny i 40 minut (w tym 
1 przerwa).

bilety: 53 zł normalny / 46 zł ulgowy

retransmisja spektaklu 
teatralnego z royal national 
Theatre w Londynie
„Czas wojny” (Nick Stafford na podstawie 
powieści dla młodzieży Michaela 
Morpurgo)
25 maja, godz. 18.30

Rewelacyjnie animowane przez aktorów 
lalkarzy z Handspring Puppet Company 
lalki koni. Niezwykła opowieść o I wojnie 
światowej widzianej oczyma konia. 
Wzruszająca historia pięknego ogiera, który 
zostaje odebrany młodemu opiekunowi 
i sprzedany do kawalerii brytyjskiej. Steven 
Spielberg wyreżyserował film pod tym samym 
tytułem.

bilety: 35 zł normalny / 30 zł ulgowy   

Od 23 maja

Powiem ci wszystko (reż. Simo Halinen, Fin-
landia/Szwecja 2013, 92')

Karuzela (reż. Robert Wichrowski, Polska 
2014, 85')

Jaskółka (reż. Bartosz Warwas, Polska 
2014, 73')

Od 30 maja 
Mandarynki (reż. Zaza Urushadze, Gruzja/

Estonia 2013, 90')

WYDARZENIA

„Powstańcza” premiera filmu 
„Powstanie warszawskie”
z udziałem Grup Rekonstrukcyjnych 
(„powstańcy”, „hitlerowcy”, „sowieci”…) 
oraz uczestniczki Powstania!
8 maja, godz. 19.00 

„Fotograficzna” premiera 
filmu „Szukając Vivian maier”
9 maja, godz. 20.15

Przed projekcją – w holu wystawa zdjęć Arka-
diusza Ławrywiańca!

Filmowy Klub Seniora

11 maja, godz. 15.00: Tajemnica Filomeny 
(reż. S. Frears, Francja, USA, Wielka Brytania, 
94')

25 maja, godz. 15.00: Wkręceni (reż. P. We-
reśniak, Polska, 2014, 100')

Bilety: 6 zł (seniorzy), 13 zł (uczniowie 
i studenci), 15 zł (pozostali)
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|    teatr |  

ul. św. Jana 10
tel. 32 253 82 21

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

SCENA ATENEum
(ul. św. Jana 10)

O Czerwonym Kapturku 
i Księżniczce na ziarnku grochu
4 maja, godz. 16.00
30 maja, godz. 9.30    

Kto rozdarł niebo 
w Ateneum?
W przedostatnią sobotę maja na afiszu 
katowickiego Ateneum pojawi się nowa 
sztuka, adresowana do młodszych dzie-
ci. „krawiec Niteczka” to sceniczna wersja 
pięknej, poetyckiej opowieści kornela ma-
kuszyńskiego (w oryginale noszącej nieco 
dłuższy tytuł: „O tym, jak krawiec pan Ni-
teczka został królem”), którą zapropono-
wał teatrowi Zbigniew Głowacki, autor sce-
nariusza i reżyser spektaklu. 

Pan Niteczka, ceniony krawiec z mia-
steczka Tajdarajda, pewnego dnia – za 
sprawą olśnienia – zostaje poetą. Nieste-
ty, od tej pory uszyte przez niego ubrania 
może i mają w sobie coś z poezji, ale nie 
nadają się do noszenia. Oburzony Bur-
mistrz wyrzuca nieszczęśnika z miasta; Ni-
teczka rusza w świat. Po drodze zaprzy-
jaźnia się ze Strachem na wróble i odtąd 
wędrują już razem na spotkanie z przygo-
dą. Po kilku zabawnych, ale i niebezpiecz-
nych zdarzeniach trafiają do zalanego 
deszczem Pacanowa, w którym od daw-
na pada i pada bez końca. Niteczka przy-
wraca mieszkańcom słońce, zgrabnie łata-
jąc dziurę w niebie, a w nagrodę otrzymuje 
tron i rękę królewny.

motyw drogi, oryginalne postaci, za-
bawne przygody, podczas których boha-
terowie pokonać muszą własne słabości 
i lęki, unosząca się nad baśniowym świa-
tem aura poezji, zrównoważona absurdal-
nym humorem i groteską – to wszystko 
znajdziemy w najnowszej inscenizacji Te-
atru Ateneum.

Świetne, charakterystyczne lalki, ory-
ginalne kostiumy i bardzo ciekawą pla-
stycznie przestrzeń, w której jest miejsce 
na przenikające się plany, aktorski i lalko-
wy, zaprojektowała słowacka scenografka, 
Eva Farkašová, znana doskonale śląskiej 
publiczności, podobnie jak czeski kompo-
zytor, Pavel Helebrand, którego muzyka za-
wsze podbija serca widzów.

Dodajmy, że spektakl został dofinan-
sowany ze środków ministra kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. 

Premiera odbędzie się 24 maja o godz. 
17.00, a zaraz po niej – w niedzielę, 26 
maja o godz. 16.00 przedstawienie po-
kazane zostanie w ramach VII metropoli-
talnego Święta Rodziny. Bilety na niedzie-
lę będą o połowę tańsze (!), ale nie tylko 
z tego powodu warto się wybrać. Do końca 
sezonu pozostanie niecały miesiąc, a wi-
dowisko zapowiada się bardzo interesują-
co. kogo nurtuje zawarte w tytule tej notki 
pytanie – po co ma czekać na odpowiedź 
do września… 

(renata chUdecka)

|Premiera| 

A. Giza, Swing
1 maja, godz. 16.30, 19.00
11 maja, godz. 16.30
18 maja, godz. 17.00
23 maja, godz. 18.00
Uwaga: spektakl tylko dla widzów 
dorosłych!

B. Schaeffer, Scenariusz dla 3 
aktorów
2 maja, godz. 19.00  

gość: Katechizm Białego 
Człowieka
Teatr Rawa, Młoda Scena Teatru Korez

3 maja, godz. 19.00 

Cholonek wg Janoscha
5, 12 maja, godz. 19.00  

T. Jachimek, Kolega mela 
Gibsona 
9, 24, 26 maja, godz. 19.00  

gość: konkreTnO – koncert 
zespołu manasuna oraz goście: 
Blokowioska, Sudarynja… czyli 
dźwiękowa podróż ze Śląska 
przez Bałkany, Persję aż po Indie
10 maja, godz. 19.00

gość: Babcia, Teatr Bezscenni 
Grzegorza norasa
14 maja, godz. 19.00  

A. Shaffer, Pojedynek
16 maja, godz. 19.00  

P. Bułka, Poczekalnia
17, 30 maja, godz. 19.00

Skarb Babuchy Burczymuchy
14, 15, 16 maja, godz. 9.30     

wesołe historie
28, 29 maja, godz. 9.30

najmniejszy bal świata
11 maja, godz. 16.00     

Tygrys Pietrek 
18 maja, godz. 16.00   

Krawiec niteczka 
24 maja, godz. 17.00 (premiera)
25 maja, godz. 16.00 (spektakl w ramach 
VII Metropolitalnego Święta Rodziny 
„Rodzina miłością wielka”)

27, 28, 29 maja, godz. 9.30

Pinokio
30 maja, godz. 9.30     
31 maja, godz. 16.00

GALERIA ATENEum
(ul. 3 Maja 25)

Afrykańska przygoda
6, 8, 9, 13, 20, 21, 22, 27 maja, godz. 9.30 
7, 23 maja, godz. 17.00    
10, 17 maja, godz. 11.30 

(spektakl dla widza od 1 do 4 lat)

meblościanka
(gościnnie absolwenci WTT w Bytomiu 
PWST w Krakowie)
24, 25 maja, godz. 19.00

Axel Hellstenius, elling & Kjell 
Bjarne (premiera)
Projekt KatoDebiut
30, 31 maja, godz. 19.00

Y. reza, Sztuka
25 maja, godz. 19.00 

J. Cartwright, 2
31 maja, godz. 19.00 

ateNeuM, KRaWieC NiteCzKa: Burmistrz (projekt scenograficzny autorstwa evy 
Farkašovej)
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|    MuzyKa |  

Koncert muzyki polskiej 
z okazji Święta Konstytucji 
3 maja 
3 maja, godz. 17.15, MDK „Południe” filia 
Piotrowice 

Karolina Wieczorek –  sopran 
Stanisław Duda – baryton
Michał Goławski – fortepian
Aleksandra Rudzka – słowo
W programie: utwory wokalno-instrumen-
talne kompozytorów polskich: F. Chopina, S. 
Moniuszki, K. Kurpińskiego, G. Bacewicz, M. 
Karłowicza, S. Niewiadomskiego, I. J. Pade-
rewskiego

Koncert Duetu Akordeonowego 
Acco Classic w składzie: Karol 
Grzeszczuk i marcin Szewczyk
3 maja, godz. 15.30, MDK „Południe” 
filia Kostuchna, Skwer bł. St. Kubisty przy 
kościele Trójcy Przenajświętszej

kompozycje A. Krzanowskiego, J.S. Bacha/ 
A. Vivaldiego, A. Piazzolla, W. Zołotariowa, J. 
Wojtarowicza

musica Claromontana
4 maja, godz. 19.30, kościół pw. świętych 
Apostołów Piotra i Pawła 

Soliści: Karolina Brachman, Piotr Olech, Łukasz 
Nowak, Andrzej Zawisza, Anna Leśniewska, 
Helena Poczykowska, Karol Bulanda, Dawid 
Biwo, Orkiestra Historyczna {oh!}, Martyna 
Pastuszka, Marcin Świątkiewicz – prowadze-
nie zespołu
W programie: kompozycje o. Amandusa Ivan-
schiza OSPPE (1727-1758)
    

Portret młodego artysty
12 maja, godz. 18.00, Muzeum 
Archidiecezjalne   

Krzysztof Firlus – viola da gamba, kontrabas
Anna Firlus – klawesyn
Magdalena Makaruk – słowo
W programie: Arni Egilsson, Giovani Bottesini, 
Arcangelo Corelli, Marin Marais

muzyka w Bazylice
18 maja, godz. 17.30, bazylika o.o. 
Franciszkanów   

Ewa Majcherczyk – sopran
Joanna Bortel – mezzosopran
Wojciech Stysz – organy
Alicja Kotyl – słowo
W programie: utwory W. A. Mozarta, G. B. 
Pergolesiego, G. Fauré, G. F. Händla, A. L. We-
bera, K. Jenkinsa

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

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

Szkice do opery: Ch.w. Gluck – 
Orfeusz i eurydyka
20 maja, godz. 17.00, Biblioteka Śląska

Anna Borucka – Orfeusz
Anna Noworzyn – Eurydyka
Beata Witkowska – Amor
Halina Mansarlińska – fortepian 
Regina Gowarzewska – słowo
W programie: fragmenty opery

Dni Polsko–Czeskie 2014: 
niedziela z Dvoőákiem
25 maja, godz. 12.00, Muzeum 
Archidiecezjalne     

Paweł Konik – bas-baryton
Ewa Danilewska – fortepian
Michał Biel – fortepian
Wiesława Sczendzina – słowo
W programie: kompozycje Antonina Dvoőáka, 
m.in. „Pieśni biblijne”, „Tańce słowiańskie” na 
cztery ręce

ul. Zacisze 3
tel. 32 779 21 00

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

Dni Polsko–Czeskie 2014: 
Antonin Dvoőák 
25 maja, godz. 17.00, MDK „Koszutka” 
    

Anna Borucka – mezzosopran
Adam Mokrus – skrzypce
Grzegorz Biegas – fortepian
Lilianna Moll – słowo
W programie: kompozycje Antonina Dvoőáka: 
m.in. „Pieśni cygańskie” aria z opery „Ru-
sałka”, „Tańce słowiańskie”, Sonatina G-dur, 
„Fantazja słowiańska”

muzyczny dialog
25 maja, godz. 17.00, os. Witosa – kościół 
   

Dagmara Świtacz – sopran
Seweryn Mzyk – trąbka
Stanisław Pielczyk – organy
Alicja Przytuła – słowo
W programie: utwory G. F. Händla, J. S. Ba-
cha, A. Scarlattiego

recital lutniowy
8 maja, godz. 19.00, Sala Koncertowa

Paul O’Dette – lutnia
W programie: utwory lutniowe Johna Dowlan-
da

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 poranny
10 maja, godz. 10.30, Aula im. Bolesława 
Szabelskiego

Wystąpią studenci studiów niestacjonarnych 
kierunku „Instrumentalistyka”, zespoły kameral-
ne oraz chór pod dyrekcją Tomasza Giedwiłło.
Bartłomiej Barwinek – prowadzenie koncertu 

wykład i koncert
15 maja, godz. 17.00, Sala kameralna III

„Twórczośc gitarowa Adriana Robaka z per-
spektywy wykonawcy na przykładzie Paste-
lux” 
Marcin Maślak – gitara 

Sesja naukowa z okazji 30-
lecia Katedry Akordeonu
16 maja, Aula im. Bolesława Szabelskiego 

godz. 10.00 – wykłady
godz. 15.30 – koncert

Środa pianistyczna
21 maja, godz. 19.00, Sala Koncertowa

Wystąpią studenci Katedry Fortepianu
Bezpłatne wejściówki można odbierać 

w Informacji (Katowice, ul. Zacisze 3) lub 
rezerwować telefonicznie pod numerem 
32 77 92 100 na 10 dni przed koncertem.

iPiuM SiLeSia: antonin Dvoőak

Dni Polsko–Czeskie 2014
26 maja, godz. 18.00, Muzeum 
Archidiecezjalne   

Wojciech Fudala – wiolonczela
Marcin Mogiła – fortepian
Bożena Gieburowska – słowo
W programie: kompozycje A. Dvořáka, L. Ja-
náčka, B. Martinu
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Biblioteka 
Śląska

pl. Rady Europy 1
tel. 32 20 83 740

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

Spotkania podróżnicze 
w Bibliotece Śląskiej
6 maja, godz. 17.00, pl. Rady Europy 1, sala 
Parnassos 

Książka dla dzieci – jak 
to się robi? – konferencja 
towarzysząca 4. edycji 
międzynarodowego konkursu 
„Książka dobrze zaprojektowana 
– zacznijmy od dzieci”
9 maja, godz. 10.00, pl. Rady Europy 1, sala 
Parnassos 

Gala regionalna Konkursu 
„Studencki nobel 2014”
15 maja, godz. 11.00, pl. Rady Europy 1, 
sala Parnassos 

medycyna dla wszystkich: Jak 
pracuje nasze serce – cudowny, 
precyzyjny mechanizm
15 maja, godz. 10.00, pl. Rady Europy, sala 
Benedyktynka 

Salon Literacki michała 
Jagiełły: marian Sworzeń 
– z wykształcenia i zawodu 

prawnik, z zamiłowania pisarz
21 maja, godz. 17.00, pl. Rady Europy 1, 
sala Benedyktynka 

Dzień Praw zwierząt
22 maja, godz. 10.00, pl. Rady Europy 1, 
sala Parnassos 

Inauguracja IV Konferencji 
Panśląskiej odbywającej się pod 
hasłem: „Ci wielcy zapamiętani 
i ci wielcy zapomniani 
– o Ślązakach, którzy wnieśli 
wkład w historię europy 
i świata”

|    BiBlioteKi |  

|    MuzyKa |  

ul. Sokolska 2
tel. 32 258 62 61

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

muzyczna oprawa mszy św. za 
ojczyznę
3 maja, godz. 10.30, archikatedra 
Chrystusa Króla

Chór Filharmonii Śląskiej
Jarosław Wolanin – dyrygent

muzyczne Przedszkole – Czy 
Jan Brzechwa i Julian Tuwim 
polubiliby jazz?
5 maja, godz. 8.45, 10.00 i 11.30, Sala 
kameralna

Magdalena Bałajewicz – śpiew
Michał Wierba – fortepian
Regina Gowarzewska – prelegentka

młoda Filharmonia – Polskie 
brzmienia
8 maja, godz. 11.00 i 17.00
9 maja, godz. 10.00 i 12.00

Sala koncertowa im. Karola 
Stryji
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej

Jan Wincenty Hawel –  dyrygent
Andrzej Rudny –  skrzypce
Łukasz Byrdy –  fortepian
Regina Gowarzewska – prelegentka
W programie:
Ludwig van Beethoven – Oda do radości z IX 
Symfonii d-moll op. 125
Zygmunt Noskowski – Step
Henryk Wieniawski – Polonez koncertowy 
D-dur, nr 1 op. 4
Fryderyk Chopin – II Koncert fortepianowy 
f-moll op. 21

Koncert w ramach 
ogólnopolskich obchodów 10. 
rocznicy wejścia Polski do unii 
europejskiej
10 maja, godz. 18.00, Sala koncertowa im. 
Karola Stryji

Śląska Orkiestra Kameralna 
Maciej Tomasiewicz – dyrygent
Dariusz Zboch – skrzypce
Artur Jaroń – fortepian
W programie:
Felix Mendelssohn Bartholdy – Koncert po-
dwójny d-moll na skrzypce i fortepian
Grażyna Bacewicz – Divertimento
Mieczysław Karłowicz – Serenada op. 2 

muzyczne Przedszkole – Czy 
Jan Brzechwa i Julian Tuwim 
polubiliby jazz?
12 maja, godz. 9.30, Sala kameralna

Klaudia Baca – śpiew
Bartosz Kalicki – fortepian
Regina Gowarzewska – prelegentka

muzyczny alfabet – H jak 
harfy
12 maja, godz. 11.00, Sala kameralna

Regina Gowarzewska – prelegentka
Jubileusz 40-lecia Chóru Filharmonii Śląskiej 
16 maja, godz. 19.00, Sala koncertowa im. 
Karola Stryji
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Chór Filharmonii Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Jarosław Wolanin – dyrygent
Karolina Brachman – sopran
Bernadetta Grabias – mezzosopran
Krystian Adam Krzeszowiak – tenor
Wojciech Gierlach – bas
Sabina Jaszczyk – organy
W programie:
Charles Hubert Hastings Parry – Blest Pair of 
Sirens
Wolfgang Amadeus Mozart – Msza c-moll KV 
427

Kuba Badach i Śląska 
Orkiestra Kameralna

18 maja, godz. 17.00, Sala koncertowa im. 
Karola Stryji

Śląska Orkiestra Kameralna 
Kuba Badach z zespołem

Koncert dyplomantów 
Państwowej Szkoły muzycznej 
I i II stopnia im. m. Karłowicza
22 maja, godz. 17.00, Sala koncertowa im. 
Karola Stryji

Śląska Orkiestra Kameralna 
Leszek Sojka – dyrygent

na dwa klarnety
23 maja, godz. 19.00, Sala koncertowa im. 
Karola Stryji

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Wojciech Michniewski – dyrygent
Roman Widaszek – klarnet
Jan Jakub Bokun – klarnet
W programie:

Ludwig van Beethoven – Uwertura Leonora 
III op. 72b

Franz Krommer – Koncert Es-dur na dwa 
klarnety i orkiestrę op. 91

Piotr Czajkowski – V Symfonia e-moll op. 
64

Dzień matki w Filharmonii 
Śląskiej
25 maja, godz. 17.00, Sala koncertowa im. 
Karola Stryji

Śląska Orkiestra Kameralna 
Grupa wokalna Panie i Panowie w składzie: 
Aleksandra Orzechowska-Niedziela 
Natalia Łukaszewicz 
Adam Seiffert 
Jakub Niedziela
oraz Damian „Dale” Dalencewicz

z mistrzami batuty i smyczka
30 maja, godz. 19.00, Sala koncertowa im. 
Karola Stryji

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Tadeusz Wojciechowski – dyrygent
Konstanty Andrzej Kulka – skrzypce
Adam Wagner – skrzypce

W programie:
Jan Sebastian Bach – Koncert podwójny 

d-moll BWV 1043 
Felix Mendelssohn Bartholdy – Koncert 

skrzypcowy e-moll op. 64 
Maurice Ravel – Alborada del gracioso oraz 

La Valse

pl. Sejmu Śląskiego 2
tel. 32 251 89 03

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

9 maja
godz. 19.30, sala im. G. Fitelberga, CKK, 
pl. Sejmu Śląskiego 2

dyrygent  Christoph Campestrini
solistka Chiara Enderle
W programie:
Panufnik – Kołysanka na 29 instrumentów 
smyczkowych i 2 harfy
Prokofiew – Symfonia koncertująca na wiolon-
czelę i orkiestrę
Dvoőák – VI Symfonia

Bilety: 30 zł, 20 zł (ulgowe)

18 maja
godz. 12.00, sala im. G. Fitelberga, CKK, 
pl. Sejmu Śląskiego 2

dyrygent – Clemens Schuldt
solista – Aleksander Tesarczyk
W programie:
Honegger – Pacific 231
Françaix – Koncert na klarnet i orkiestrę
R. Strauss – Poemat symfoniczny „Dyl Sowi-
zdrzał”

Bilety: 25 zł, 15 zł (ulgowe)

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

oraz na stronach www.ebilet.pl, www.
ticketportal.pl, www.sklep.tauron-pe.pl



20 www.katowice.euINFORmATOR

|    BiBlioteKi |  

Tydzień Bibliotek: Czytanie 
łączy pokolenia
8–15 maja

Plan wydarzeń na stronie internetowej: www.
mbp.katowice.pl

Spotkanie sympatyków 
Towarzystwa Przyjaciół Ligoty 
i Panewnik
8 maja, godz. 18.00

W programie m.in. dyskusja na temat działal-
ności filii bibliotecznych w dzielnicach: rzeczy-
wistość i oczekiwania.

Filia nr 32, ul. Grzyśki 19A, Ligota

Bajki z brodą, czyli 
biblioteczka moich dziadków – 
impreza literacka dla dzieci
13 maja, godz. 17.30

Filia nr 32, ul. Grzyśki 19A, Ligota

Dyskusyjny Klub Książki: 
Spotkanie autorskie z Barbarą 
Ciwoniuk
13 maja, godz. 11.30

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

na skrzydłach wyobraźni 

– piknik rodzinny w Ogrodzie 
edukacyjno-Kulturalnym przy 
bibliotece
16 maja, godz. 16.30

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

niespodzianka dla mamy 
–  zajęcia plastyczne dla dzieci 
z okazji Dnia matki
20 maja, godz. 16.00 

Filia nr 21, ul. Zamkowa 45, Janów

wyspy Owcze i Islandia 
– relacja z podróży ryszarda 
Derdzińskiego
21 maja, godz. 16.00

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

Sen o pięknych stopach 
– najczęstsze błędy, jakie 
popełniamy przy domowej 
pielęgnacji stóp (prelekcja 
– Agata Dawid, podolog)
22 maja, godz. 17.00

Filia nr 27, ul. Szarych Szeregów 62, 
Kostuchna

Czwartek w bibliotece: Geneza 
śląskich rodów – spotkanie 
z Danutą Degórską
29 maja, godz. 17.00

Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21, 
Dąbrówka Mała

Dyskusyjny Klub Książki: 
Spotkanie autorskie z Agnieszką 
Frączek
30 maja, godz. 8.30

Filia nr 3, ul. Gliwicka 93, Załęże

Dzień Sąsiada – kiermasz 
książki, gry i zabawy dla dzieci 
31 maja, godz. 10.00–17.00

Filia nr 3 bierze udział w pikniku na 
placu kościelnym parafii św. Józefa (ul. 

Gliwicka 76) 

Dyskusyjny Klub Książki: 
Spotkanie autorskie z Joanną 
Szczepkowską
2 czerwca, godz. 17.00

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

ul. kossutha 11 
tel. 32 254 60 98

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

Portrety – malarstwo Julii 
Świtaj (wystawa)
1–31 maja 

Filia nr 32, ul. Grzyśki 19A, Ligota

DNI POLSkO-CZESkIE 

Dla dorosłych
„Cieszyńska” – wernisaż wystawy, która jest 
wizualizacją graficzną tekstu pieśni Jaromira 
Nohawicy, stanowiącego motyw przewodni do 
pokazania dawnego Cieszyna. O poecie i wy-
stawie opowie Irena French z Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego.

19 maja, godz. 17.00, Filia nr 14, 
ul Piastów 20

Bambini di Praga – spotkanie z Piotrem Gaw-
lińskim, licencjonowanym przewodnikiem po 
Pradze

22 maja, godz. 17.00, Filia nr 32, 
ul Grzyski 19 a

O polsko-czeskich stereotypach – panel dys-
kusyjny z udziałem dr. Jacka Kurka i Łukasza 
Grzesiczaka 

23 maja, godz. 17.00, Filia nr 14, 
ul Piastów 20

Współczesna literatura czeska w Polsce – 
spotkanie z przedstawicielami wydawnictwa 
Czeskie Klimaty
28 maja, godz. 17.00, Filia nr 16, ul. Wajdy 21

Jarmark Czeski
30 maja, od godz. 13.00, ul. Gliwicka 6/1 

(przed Hospodą)

Dla dzieci
Ucieszki z Cieszyna – warsztaty literacko-pla-
styczne z udziałem Katarzyny Grudniewskiej 
21 maja, godz. 17.00, Filia nr 16, ul. Wajdy 

21

Eksperymenty ze Złotej Uliczki – zajęcia 
w  oparciu o literaturę czeską dla dzieci, pro-
wadzone przez Niezależną Grupę Popularyza-
torów Nauki Eksperymentatorzy

27 maja, godz. 16.30, Filia nr 14, 
ul. Piastów 20

Czeskie Centrum Kultury w Warszawie pre-
zentuje wystawy:
19 maja – 15 czerwca

Maluj, co widzisz – wystawa dziecięcych ry-
sunków Helgi Hoškowej-Weissowej, będą-
cych unikatowym świadectwem i opowieścią 
z życia codziennego w teresińskim getcie.

Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Bogucice

Legendy czeskich zamków i pałaców – historie 
i legendy 32 zabytków z różnych zakątków 
Republiki Czeskiej zostały zaprezentowane 
za pomocą pieśni dawnych wędrownych 
muzykantów. 

Filia nr 30, ul. Rybnicka 11, Śródmieście

Szczegółowy harmonogram wydarzeń: www.
mbp.katowice.pl.

22 maja, godz. 16.30, pl. Rady Europy 1, 
sala Parnassos 

Konferencja naukowa 
w ramach XII Ogólnopolskiego 
Festiwalu ekspresji Dziecięcej
(19–23.05.2014)
23 maja, godz. 10.00, pl. Rady Europy 1, 
sala Parnassos 

wykład: „Claudio magris – 
egzystencjalizm morza i ojczyzna 
na skraju kultur” – z cyklu 
Spotkania z kulturą (Gli Incontri 
con la Cultura)
23 maja, godz. 18.00, pl. Rady Europy 1, 
sala Parnassos 

muzyczne nastroje: cykl 
koncertów skierowany 
jest do dzieci i młodzieży 
o nieharmonijnym rozwoju
28 maja, godz. 10.00, pl. Rady Europy 1, 
sala Parnassos 

Kawiarenka Kulturalno-
literacka: „Gdy wszystkie 
ścieżki życia prowadzą do drogi 
wybranej” – spotkanie autorskie 
z małgorzatą Kupiszewską, 
dziennikarką i pisarką
28 maja, godz. 17.00, pl. Rady Europy 1, 
sala Benedyktynka 

Konferencja „zgoda – prezent 
na Dzień Dziecka”
29 maja, godz. 10.00, pl. Rady Europy 1, 
sala Parnassos 

Klub Dobrej Książki
29 maja, godz. 17.00, pl. Rady Europy 1, 
sala Benedyktynka 

Czytanie Sztuki. metamorfozy 
– warsztaty dla dzieci
8–22 maja, Dom Oświatowy Biblioteki 
Śląskiej, ul. Francuska 12

„Język sztuki”– warsztaty 
językowo-artystyczne dla dzieci
6–20 maja, Dom Oświatowy Biblioteki 
Śląskiej, ul. Francuska 12

Dźwiękomalowanie – koncerty 
muzyki klasycznej dla dzieci
7 maja, godz.10.00–11.30, 11.30–12.30, 
Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, 
ul. Francuska 12

Antykwariat sztuki – cykl 
wykładów dotyczących wyceny, 
gromadzenia, rozpoznawania, 

przechowywania i ochrony dzieł 
sztuki
12–26 maja, Dom Oświatowy Biblioteki 
Śląskiej, ul. Francuska 12

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

„Wenecja wczoraj i dziś” – wirtualne zwie-
dzanie (14.05, godz. 11.30)

Dekoracje florystyczne – warsztaty tworze-
nia kwiatów z krepiny (23.05, godz. 10.00)

Grafika Jana Szmatlocha – prelekcja i pokaz 
przezroczy (29.05, godz. 12.00)

Warsztaty z zakresu podstawowej obsługi 
komputera i korzystania z zasobów Internetu 
(20, 21, 27, 28.05, godz. 11.30)

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy pod 
numerem telefonu 32 251 42 21 wew. 233, 

234.
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MDK „Ligota”

ul. Franciszkańska 33 
tel. 32 252 32 34 

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

5. etap projektu „Poznajemy 
Ligotę i Panewniki” pt. „Stary 
Panewnik”, organizowanego 
przez Klub młodego Odkrywcy 
wspólnie ze Szkołą Podstawową 
nr 34
6 maja, godz. 9.00–11.00 
13 i 20 maja, godz. 10.00–12.00

udział Koła miłośników 
Śląskiej Pieśni w XXI 
regionalnym Przeglądzie 
Pieśni „Śląskie Śpiewanie” 
im. prof. A. Dygacza
6 maja, Miejski Dom Kultury „Szopienice-
Giszowiec” 

Koncerty edukacyjne IPium 
„Silesia”
7 maja, godz. 9.00, 10.00 i 11.00, Sala 
kameralna im. prof. K. Szafranka

Ogłoszenie wyników konkursu 
plastycznego „Czar kwiatów”, 
połączone z wręczeniem nagród 
oraz otwarciem wystawy prac 
laureatów
8 maja, godz. 17.00, Galeria pod Łukami
Wystawa będzie czynna do 31 września. 

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

Pałac Młodzieży

ul. mikołowska 26
tel. 32 251 85 93

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

uL. GLIWICkA 214

Koncerty muzyki poważnej 
współorganizowane przez IPium 
„Silesia”
28 maja, godz. 9.00, 10.00, 11.00 

Silesian Art and Science 
Festival
15 maja

W ramach Festiwalu organizowanego przez 
studentów Uniwersytetu Śląskiego nasi wy-
chowankowie będą tworzyć przy ul. Mariac-
kiej instalację „Zbudujemy bohatera – Zom-
bi”

Podsumowanie wojewódzkiego 
Konkursu Plastycznego z cyklu 
„w galerii malarstwa polskiego”
22 maja 

Tegoroczne hasło brzmi: Moje fascynacje 
malarstwem Tadeusza Makowskiego. Za-
praszamy też na wystawę prac pokonkurso-
wych do siedziby placówki. Wystawa potrwa 
do 12 czerwca.

Do 9 maja czekamy na prace 
plastyczne w ramach projektu 
pt.  „Ja – ty – my obywatele 
europy”.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu 
pracy plastycznej o tematyce nawiązują-
cej do wartości ważnych w życiu młodego 
pokolenia. Młodzi ar tyści (dzieci i młodzież 
z przedszkoli, szkół podstawowych, gim-
nazjów oraz innych placówek oświatowych 
naszego miasta) w plastycznej interpretacji 
odpowiedzą na bardzo ważne pytania: Czym 
jest dla mnie wolność? Co w dzisiejszych 
czasach znaczy słowo wolność? 2 czerwca 
w Centrum Kultury Katowice im. K. Boche-
nek w Katowicach odbędzie się wernisaż 
wystawy pokonkursowej oraz warsztaty pla-
styczne. Organizatorami projektu są: MDK 
w Katowicach i CKK im. K. Bochenek w Ka-
towicach. 

Więcej szczegółów w zakładce 
konkursy na stronie internetowej www.

mdkkatowice.pl

uwaga
Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Gliwic-
kiej 214 zaprasza dzieci do wzięcia udziału 
w akcji „Lato w Mieście 2014” w terminie od 
30 czerwca do 18 lipca. Zapisy w tym roku 
szkolnym trwają do  30 maja. Kar ta uczest-
nictwa w akcji dostępna jest na stronie inter-
netowej MDK i w sekretariacie placówki.  

uL. TYSIąCLECIA 5

występ zespołu Pieśni i Tańca 
„Tysiąclatki” (gr. młodsze) 
na Festynie przy miejskim 
Przedszkolu nr 57 przy 
ul. Piastów 13
10 maja, godz. 13.10

występ zespołu Pieśni 
i Tańca „Tysiąclatki” z okazji 
Dni Otwartych w zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 3 przy 
ul. Chrobrego 4
10 maja, godz. 14.30

młodzi na estradzie – koncerty 
muzyczne dla dzieci szkół 
podstawowych os. Tysiąclecia 
i Dębu: 
21 maja

SP nr 66 o godz. 8.15 i 9.15, ZSP nr 1, MP nr 

WYSTAWY

Kolekcja Sztuki Dziecka 2013
do 5 maja, Media Press, siedziba Dziennika 
Zachodniego, Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 
25A

ekspresja krajobrazem 2014 
– wystawa prac plastycznych 
powstałych podczas pleneru 
narciarsko-malarskiego w wiśle, 
zorganizowanego przez Kreativ–
Art dla dzieci
15–20 maja, Pałac Młodzieży

kONkuRSY, TuRNIEJE, 
WYkŁADY

XV wojewódzki Dwuosobowy 
Konkurs z Fizyki dla Gimnazjum 
(II etap – zadaniowy)
8 maja, godz. 10.00, Śląskie 
Międzyuczelniane Centrum Edukacji 
i Badań Interdyscyplinarnych, ul. 75. Pułku 
Piechoty 1, Chorzów

XXXV wojewódzki Dwuosobowy 
Turniej z Fizyki dla klas I szkół 
ponadgimnazjalnych (I i II etap)
16 maja, godz. 10.00, Śląskie 
Międzyuczelniane Centrum Edukacji 
i Badań Interdyscyplinarnych, ul. 75. Pułku 
Piechoty 1, Chorzów

wykłady
20 maja

godz. 9.00: Zwyciężyć nowotwory (wykład – 
dr Armand Cholewka, pracownik naukowy UŚ)

godz. 11.00: Haterzy w hipermarkecie 
szczęścia (wykład – mgr Agnieszka Skorupa,  
pracownik naukowy UŚ)

Biesiada Teatralna 
28–30 maja, Pałac Młodzieży

XXXV wojewódzki Dwuosobowy 
Turniej z Fizyki dla klas I szkół 
ponadgimnazjalnych (finał)
29 maja, godz. 10.00, Śląskie 
Międzyuczelniane Centrum Edukacji 
i Badań Interdyscyplinarnych, ul. 75. Pułku 
Piechoty 1, Chorzów

Jednorazowe Stypendium 
Artystyczne „Polish Orphans 
Charity”

Na podstawie porozumienia pomiędzy Miastem 
Katowice i Fundacją Polish Orphans Charity 
w Kanadzie w latach 2013–2014 przyznawane 
są jednorazowe stypendia artystyczne dla dzie-
ci i młodzieży szkolnej uzdolnionej artystycznie, 
będących sierotami bądź półsierotami z terenu 
Katowic. Realizacja porozumienia została po-
wierzona Pałacowi Młodzieży w Katowicach. 
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, 
instytucje i organizacje z terenu Katowic do za-
poznania się z regulaminem i składanie udoku-
mentowanych wniosków na rok 2014 r. Wnio-
ski można składać do 15 czerwca 2014 r. pod 
adresem: Pałac Młodzieży, 40-066 Katowice, 
ul. Mikołowska 26. Ewentualne zapytania moż-
na kierować do Pracowni Informacji: tel. 32 25 
16 433, e-mail: pm@pm.katowice.pl

wiosenny kurs tańca dla 
narzeczonych i wszystkich 
miłośników tanecznych rytmów
Lekcje tańca w niedziele, w godz. 16.00–
17.15, Gimnazjum nr 3, ul. Sokolska 23. 

Cena: 80 zł od osoby za 4 spotkania. 
W programie tańce towarzyskie 

i uniwersalne. 

Zapisy i dodatkowe informacje: 508 652 
777, kosubek@wp.pl 

Naukę tańca poprowadzą profesjonali-
ści: Katarzyna i Henryk Kosubek. 

Uwaga: Nowe zasady naboru do pracowni 
Pałacu Młodzieży na stronie www.pm.kato-
wice.pl

21 i MP nr 57 o godz. 10.15, ZSI nr 1 o godz. 
11.15 przy współpracy z IPiUM „Silesia”

Koncerty muzyczne dla 
młodzieży: IX LO i Gimnazjum 
nr 8 o godz. 10.00, zSz o godz. 
11.00 oraz mieszkańców 
os. Tysiąclecia przy współpracy 
z IPium „Silesia”
22 maja

Podsumowanie 
międzyszkolnego Konkursu 
Przyrodniczo–Plastycznego 
„eko świat owadów”, połączone 
z warsztatami origami
24 maja
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MDK „Koszutka”

ul. Grażyńskiego 47
tel. 32 258 92 00

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

majówka w ogrodzie
4 maja, godz. 17.00

Koncert pt. „Wiosenny ogród muzyczny” w wy-
konaniu Trio Appassionata  w składzie: Klaudia 
Krause – fortepian i aranżacja, Łukasz Grabiń-
ski – skrzypce, Mirosław Krause – akordeon. 

W programie: muzyka filmowa i musicalowa 
polska oraz amerykańska, słynne tematy ope-
rowe i operetkowe w opracowaniach instru-
mentalnych. Prowadzenie: Mirosław Krause. 

Dzień ziemi: rozstrzygnięcie 
Konkursu Piosenki ekologicznej 
„Koci Song” i koncert laureatów
5 maja, godz. 10.00

ze zdrowiem na Ty: 
Spotkanie z dr n. med. 
mariolą wyględowską-Kanią, 
dermatologiem z Państwowego 
Szpitala Klinicznego w 
Katowicach, pt. „Abecadło 
niepokojących zmian skórnych”
5 maja, godz. 17.30 

Dzień europejski – program 
animacyjny dla dzieci w 
wykonaniu aktorów z Fabryki 
Kultury
9 maja, godz. 10.00

Salon Artystyczny: 
O twórczości Stanisława 
moniuszko mówić będzie prof. 
Leon markiewicz
9 maja, godz. 17.00

Start po zdrowie – 
warsztatowe spotkania dla 
rodziców z dziećmi
10 maja, godz. 10.30

IV Festival de Capoeira – III 
Show de Capoeira com Crianças 
(pokazy w wykonaniu dzieci 
i młodzieży)
10 maja

warsztaty profilaktyczno-
wychowawcze dla młodzieży
12, 19 maja, godz. 9.00

Zapisy

z historią na wesoło: napoleon 
i Polacy –  wykład prof. uŚ dr. 
hab. Dariusza nawrota i mgr. 
Dawida madziara
12 maja, godz. 17.00

rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego pt. „ziemie węgla 
i stali”
15 maja, godz. 17.00

Twórczy zakątek – 
interdyscyplinarne warsztaty dla 
rodziców z dziećmi
17 maja, godz. 10.30

Wstęp płatny

uroczyste obchody 25-
lecia Towarzystwa miłośników 
lwowa i Kresów Południowo-
wschodnich pod honorowym 
patronatem Prezydenta miasta 
Katowice
18 maja, godz. 16.30

W programie: spektakl teatralny pt. „Ciotunia” 
wg A. Fredry w reż. Zbigniewa Chrzanowskie-
go w wykonaniu Polskiego Teatru Ludowego 
ze Lwowa.

uroczyste podsumowanie 
oraz wręczenie nagród projektu 
„miejska Dżungla”
19 maja, godz. 12.00

rozstrzygnięcie polsko-
-czeskiego konkursu 
plastycznego „Co w trawie 
piszczy”
20 maja, godz. 17.00

XII Ogólnopolski Festiwal 
ekspresji Dziecięcej 
i młodzieżowej
21 i 22 maja, godz. 9.30

IV Turniej Tańca Freestyle
24 maja, godz. 9.00

Dni Polsko-Czeskie: Koncert 
w wykonaniu artystów IPium 
„Silesia”
25 maja, godz. 17.00

Na scenie wystąpią: Anna Borucka – mezzoso-
pran, Adam Mokrus – skrzypce, Grzegorz Bie-
gas – fortepian, Lilianna Moll – słowo. W pro-
gramie: Antonin Dvoőák – „Pieśni cygańskie”, 
aria Jeżibaby z opery „Rusałka”, Aria Rusałki 
z opery „Rusałka” ca. 3, Sonatina G-dur na 
skrzypce i fortepian op. 100 ca. 19, Allegro ri-
soluto-Larghetto-Molto vivace-Allegro; Antonin 
Dvoőák/Fritz Kreisler – Taniec słowiański e-moll 
op. 72 nr 2 ca. 4.

Dzień mamy – występ dzieci 
z miejskiego Przedszkola nr 52
26 maja, godz. 16.00

uroczyste ogłoszenie wyników 
konkursu „Sąsiad – pomocna 
dłoń”
27 maja, godz. 17.00

W programie: wręczenie nagród oraz koncert 
w wykonaniu Konrada Merty (akordeon) oraz 
Piotra Gacha (wiolonczela), w wykonaniu któ-
rych usłyszymy m.in. utwory w klimacie tanga 
i muzyki bałkańskiej oraz własne kompozycje.

Dni Polsko-Czeskie: warsztaty 
bibułkarskie dla dzieci z Ostravy 
i Katowic
29 maja, godz. 10.00

warsztaty śpiewu 
tradycyjnego, które poprowadzą 
Beata Pajest-Lewandowska 
i Iwona Karcz
10 maja, godz. 10.00–14.00, Sala 
kameralna im. prof. K. Szafranka

W programie pieśni o matce i wiośnie ze Śląska, 
Zagłębia, Ukrainy i Serbii.

narodowe czytanie dzieł 
Henryka Sienkiewicza: spotkanie 
pt. „wśród rzymskich patrycjuszy 
oraz w pustyni i w puszczy 
Afryki”
11 maja, godz. 18.00, Sala kameralna im. 
prof. K. Szafranka

Lektorami będą gimnazjaliści i licealiści, którzy 
przeczytają fragmenty „Quo Vadis” i „W pusty-
ni i w puszczy”. Zobaczymy także fragmenty 
filmów.

rodzina księżnej Daisy von 
Pless: Koło Dziennikarsko-
Literackie zaprasza na spotkanie 
z magdaleną niewiadomską, 
pasjonatką śląskiej kultury
12 maja, godz. 18.00, Galeria pod Łukami

Spotkanie Samopomocowej 
Grupy wsparcia dla osób 
opiekujących się ludźmi 
starszymi, niepełnosprawnymi 
i przewlekle chorymi
13 maja, godz. 18.00, Galeria pod Łukami 

Audycja muzyczna dla 
przedszkolaków, organizowana 
przez Filharmonię Śląską pt. 
„Duke ellington – książę jazzu”
14 maja, godz. 9.30, Sala kameralna im. 
prof. K. Szafranka 

Koncert pt. „muzyczna 
majówka” w wykonaniu 
uczestników zajęć 
instrumentalnych
18 maja, godz. 17.00, Sala kameralna im. 
prof. K. Szafranka

Spotkanie Koła miłośników 
Śląskiej Pieśni
21 maja, godz. 18.00, Galeria pod Łukami 

XX edycja „Święta Kwitnących 
Głogów” pod honorowym 
patronatem Prezydenta Katowic
24 maja

godz. 11.00–12.30: Parada ulicami Ligoty z 
MDK „Ligota” – Franciszkańską, Grunwaldzką, 
Panewnicką, Świdnicką, Koszalińską, Słupską, 
Mazowiecką, Pomorską, Poleską, Bronisławy, 
Śląską, Wczasową do Amfiteatru w Parku 
Zadole. Pokaz na skrzyżowaniu ulic Słupskiej 
i Koszalińskiej. Udział biorą: Dziecięcy Zespół 
Taneczny „Zez” z Jastrzębia-Zdroju, Mažoretky 

„Krokodýl” (seniorki i juniorki) z Ostravy (Cze-
chy), Mażoretki „Akcent” (seniorki i juniorki) 
z Katowic-Ligoty oraz orkiestry dęte – Orkiestra 
KWK „Wujek”, Orkiestra KWK „Wieczorek” i Or-
kiestra KWK „Murcki-Staszic” Ruch Boże Dary

Amfiteatr w Parku Zadole
godz. 13.00: Rozpoczęcie imprezy 
godz. 13.15: Program artystyczny w wykonaniu 

dzieci z ligocko-panewnickich szkół i przedszkoli
godz. 15.00: Zabawy z Klaunami Ruphertem i 

Rico
godz. 16.00: Koncert Orkiestry Reprezentacyj-

nej Policji  woj. Śląskiego
godz. 17.00: Program artystyczny z Miejskie-

go Domu Kultury „Ligota”: zespoły Nutki, Gama, 
Cden, Fresz, Mażoretek Akcent, Hip Hop 

godz. 19.00: Koncert zespołu U Pana Boga za 
Piecem

godz. 20.00: Koncert Big Bandu Silesian Jo-
achima Krzyka 

godz. 21.00: Koncert zespołu Carrantuohill 
godz. 22.15: Pokaz sztucznych ogni przy mu-

zyce
Ponadto odbędą się różne atrakcje towarzyszą-
ce dla dzieci, młodzieży i dorosłych: mobilne 
planetarium, zabawy cyrkowe, modelowanie 
balonów, bańki mydlane, malowanie twarzy, ga-
stronomia, zabawy sportowe, konkursy.

25 maja, godz. 18.00, Sala kameralna im. 
prof. Karola Szafranka w MDK „Ligota”: 

„Dawno temu w Ligocie i w Panewni-
kach”. – spotkanie, organizowane w ramach 
Europejskiego Dnia Sąsiada, poświęcone 
historii obu katowickich dzielnic oraz zna-
nym i mniej znanym ligocianom i panewni-
czanom. W czasie spotkania odbędzie się 
multimedialna projekcja archiwalnych zdjęć 
i pocztówek oraz promocja albumu Grzego-
rza Płonki pt. „Ligota i Panewniki na starych 
pocztówkach i fotografiach”. 

Spotkanie Klubu dyskusyjnego 
pt. „Kochajmy nasze mamy”, 
organizowane z okazji 
europejskiego Dnia Sąsiada oraz 
Dnia matki
26 maja, godz. 18.00, Galeria pod Łukami
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ul. Boya-Żeleńskiego 83
tel. 32 209 47 72

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

kOSTuCHNA

Straszki Śląskie. Bohaterowie 
legend, bajek i przywiarek – 
finał konkursu malarskiego
30 maja, godz. 11.00

PIOTROWICE

Koncert świąteczny 
przygotowany przez IPium 
„Silesia”
3 maja, godz. 17.15

Historia zdjęciami pisana
9 maja, godz. 17.30

Spotkanie z twórcami facebookowego profi-
lu Historia Piotrowic i Ochojca – Tomaszem 
Świdergałem i Piotrem Urbankiem, którzy 
opowiedzą, jak wyglądały te dzielnice Kato-
wic w XX w., ilustrując swoją prelekcje bo-
gatymi zbiorami fotografii. 

„Czeskie naj” – wystawa
9 maja, godz. 17.30

Głos mają Piotrowice 
– spotkanie autorskie ze 
Stefanem Gierlotką, autorem 
monografii „Piotrowice Śląskie” 
oraz miłośnikami dzielnicy, 
działaczami społecznymi, 
społecznikami
16 maja, godz. 18.00

Spojrzenie w świat błonkówek
22 maja, godz. 17.30

Na spotkaniu będzie można poznać odpo-
wiedź na nur tujące pytania dotyczące wy-
mierania pszczół, a także gospodarki pa-
siecznej. W programie również prezentacja 
i degustacja produktów pszczelich. 

Dni Polsko–Czeskie: Hrabal 
i inni... – spotkanie z ewą 
Ciszewską, filmoznawcą 
i bohemistką, autorką pracy 
„Hrabal i inni. Adaptacje 
czeskiej literatury”, która 
opowie o fenomenie 
czeskiej prozy i niebywałych 
osobowościach Hrabala, 
Kundery czy Haska
30 maja, godz. 18.00

muRCkI

Kopalnianym szlakiem – gra 
miejska
10 maja, godz. 10.00

Zapisy do 7 maja prowadzą biura PTTK.

Katarzyna Foszcz – wystawa 
grafiki i fotografii
18 maja, godz. 18.00

Klub miłośników murcek: 
Historia orkiestry górniczej KwK 
„murcki”
29 maja, 17.00

PODLESIE

Kwiatki dla matki – happening 
przygotowany przez grupę 
artystyczną mały Hipcio
28 maja, godz. 17.00

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.mdkbogucice-zawodzie.pl

BOGuCICE

Kurs komputerowy dla 
seniorów – podstawy obsługi 
komputera 
8, 22 maja, godz. 14.00, Sala komputerowa

wstęp: 10 zł

wernisaż wystawy malarstwa 
Anny wieczerniak pt. „w drodze”
8 maja, godz. 17.30, Galeria 44a 
Wystawę można oglądać do 13 czerwca.

 

„Stworzyć można wszystko” – 
warsztaty decoupage
9 maja, godz. 17.00–20.00, Kawiarenka
10 maja, godz. 11.00–16.00, Kawiarenka

wstęp: 10 zł

Animacje osiedlowe dla dzieci 
i młodzieży z dzielnicy Bogucice
10 maja, godz. 11.00–13.30

,,zemsta nietoperza’’ – 
koncert operetkowy w reżyserii 
Jacka woleńskiego
11 maja, godz. 17.00, Sala widowiskowa

bilet: 35 zł 

„reggae Fedruje Fest” – 
przegląd zespołów i solistów 
reggae
17 maja, godz. 10.00–22.00, Sala 
widowiskowa

Program:  
godz. 10.00–18.00 – zamknięte przesłucha-

nia zespołów zaproszonych na finał,
godz. 19.00–22.00 – koncert finałowy, na-

rada Jury, głosowanie publiczności na portalu 
Facebook, ogłoszenie werdyktów, uroczyste 
zakończenie przeglądu.

Koło Gospodyń miejskich: 
,,wymień się wiosną’’ – 
wymienialnia niechcianych 
rzeczy połączona z warsztatami 
wyrobu biżuterii

19 maja, wymienialnia – godz. 17.00, 
warsztaty – godz. 18.00–19.30

Wstęp: 2 zł. Udział w wymianie 
warunkowany jest oddaniem ,,fantów’’.

Kino Czeskie dla Juniora 
w ramach imprezy ,,Barwy ziemi 
– Czechy’’
22 maja, godz. 10.00–12.00, Sala 
widowiskowa

Czeski maraton Filmowy 
w ramach imprezy ,,Barwy ziemi 
– Czechy’’
22 maja, godz. 18.00–24.00, Sala 
widowiskowa

bilet: 10 zł

wieczór czeski: ,,Barwy ziemi 
– Czechy”
23 maja, godz. 16.00–22.00

W programie m.in.: warsztaty językowe, warsz-
taty tańca czeskiego, inscenizacja teatralna 
„Polka Śmieszka” (Kropelka), prelekcja wraz 
z prezentacją multimedialną, koncert muzyki 
czeskiej (godz. 18.00), degustacja czeskich 
potraw.

Spektakl teatralny „Igraszki 
z diabłem” w wykonaniu uczniów 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. J.I. Paderewskiego w 
Katowicach
28 maja, godz. 11.00–12.30, Sala 
widowiskowa

BOF Bogucickie Oglądanie 
Filmów – noc filmowa
31 maja, godz. 19.00–4.00

bilet: 15 zł

wojewódzki konkurs 
tańca klasycznego dla dzieci 
i młodzieży „Pas de Trois”
31 maja, godz. 9.00–17.00

ZAWODZIE

wernisaż wystawy twórczości 
ks. Andrzeja Gruszki w ramach 
cyklu „Imaginacje” wraz 
z koncertem chóru „Gospel 
Sound” 
6 maja, godz. 18.30, Galeria na Piętrze

Koncert w wykonaniu solistów 
i zespołu Akordeonistów 
Katowice – Kleofas pt. „estrada 
młodych Akordeonistów 2014”
10 maja, godz. 17.00, Sala widowiskowa

Kram z pomysłami – warsztaty 
decoupage’u 
14 maja, godz. 17.30, Sala nr 1 

wstęp: 10 zł

Origami dla małych rączek 
– warsztaty dla dzieci w wieku 
szkolnym 
15 maja, godz. 16.00, Sala nr 1

Kreatywny Przedszkolak 
– warsztaty plastyczne
21 maja, godz.  10.00, Sala nr 1

wstęp: 3 zł

IV edycja Dzielnicowych 
Potyczek Gwarowych
27 maja, godz. 17.30, Sala widowiskowa

IV edycja wystawy rękodzieła 
i zbiorów hobbystycznych 
pasjonatów dzielnicy pn. „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie 
– poznaj sąsiada swego i jego 
pasje”
27 maja, godz. 18.30, Galeria na Piętrze

Znaczki, etykiety, porcelana, figurki, szachy… 
Ile pasji, tyle eksponatów. Zachęcamy do po-
dzielenia się z nami swoimi skarbami, z któ-
rych wspólnie stworzymy wystawę. Zbiory 
zgłaszamy telefonicznie do dnia 20 maja pod 
numerem telefonu 32 255 32 44.

Dancing zawodziański 
– wieczór taneczny dla osób 
samotnych, singli i wszystkich, 
którzy cenią dobrą zabawę 
30 maja, godz. 18.00–22.00

wstęp: 20 zł/os.
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uL. GEN. J. HALLERA 28
(tel. 32 256 84 53)

Turniej szachowy – 
mistrzostwa Katowic pod 
patronatem Prezydenta miasta 
Katowice
3 maja, godz. 9.00

Turniej szachowy organizowany dla upamięt-
nienia 93. rocznicy wybuchu III Powstania 
Śląskiego oraz uchwalenia Konstytucji 3 
maja.

Henryk Sławik – Sprawiedliwy 
wśród narodów Świata (wystawa 
okolicznościowa)
5–30 maja

Dni Polsko-Czeskie: Alfons 
mucha – czeski multiartysta 
(prelekcja)
5 maja, godz. 12.30

XXI regionalny Przegląd 
Pieśni „Śląskie Śpiewanie” 
im. prof. A. Dygacza
6 maja, godz. 9.00 (eliminacje)

Wydarzenie, w którym uczestniczą dzieci 
i młodzież szkolna z terenu Górnego Śląska 
(soliści, zespoły wokalne, zespoły wokal-
no-instrumentalne, zespoły pieśni i tańca, 
chóry). Możliwości uczestników w zakresie 
doboru repertuaru, kompetencji gwarowej 
i przygotowania strojów są zróżnicowane, li-
czy się jednak zainteresowanie pieśnią.

XII miejski Festiwal 
Twórczości Teatralno-
plastycznej Dzieci i młodzieży 
„Twórczość Bez Barier”
8 maja, godz. 9.00

Dni Polsko-Czeskie: Polsko-
-czeski collage – interaktywne 
warsztaty plastyczne
9 maja, godz. 17.00

Dni Polsko-Czeskie: Animacje 
z Krecikiem – warsztaty dla 

najmłodszych, czyli jak samemu 
tworzyć animacje z drobną 
pomocą rodziców
15 maja, godz. 10.30

Jarmark garażowy pod 
hasłem: „Ciuch w ruch i nie 
tylko!”
16 maja, godz. 15.00–19.00

W ramach Jarmarku planujemy organizację 
sąsiedzkiego kiermaszu ciast – słodka de-
gustacja, możliwość zakupu oraz wymiany 
przepisów – zgłoszenia przyjmuje sekretariat 
MDK.

nikiszowieckie Lato 2014: 
Koncert muzyki klasycznej w 
wykonaniu zespołu Todo Art Trio 
wraz z solistami
18 maja, godz. 18.00, kościół pw. św. Anny, 
Nikiszowiec

W programie: utwory W. A Mozarta oraz 
G. Rossiniego.

Koncerty umuzykalniające 
skierowane do dzieci w wieku 
szkolnym i przedszkolnym 
organizowane wspólnie z IPium 
„Silesia”
20 maja, godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00

VI wojewódzkie Konfrontacje 
Teatrów Tańca, ruchu 
i Pantomimy
23–24 maja

Możliwość zaprezentowania swojego dorobku 
artystycznego oraz wymiany doświadczeń. 
Regulamin konkursu oraz wzór karty zgłosze-
nia dostępne na stronie internetowej.

„Pół czarnej” – dyskoteka 
dorosłego człowieka, czyli 
impreza dla młodzieży po 40-ce
31 maja, godz. 20.00–2.00

Wstęp: 35 zł/os., w tym poczęstunek

zapraszamy na zajęcia nauki 
gry na gitarze klasycznej, 
warsztaty ceramiczne dla 
dorosłych oraz zajęcia taneczne 
dla dzieci:

Zespół taneczno-rytmiczny Pętelki dla dzieci 
do 6. roku życia

Zespół taneczny Klub 28 dla dzieci i młodzie-
ży od 7. roku życia

Zapisy w sekretariacie MDK.

uL. OBR. WESTERPLATTE 10
(tel. 32  256 99 77)

uroczystości złożenia kwiatów 
pod Pomnikiem Powstańca 
Śląskiego w Katowicach – 
Szopienicach dla uczczenia 93. 

rocznicy wybuchu III Powstania 
Śląskiego
2 maja, godz. 10.00

Uroczystość uświetni występ Orkiestry Dętej 
KWK „Murcki – Staszic” – Ruch Boże Dary, 
pod dyr. Szczepana Kurzei.

„Południe z poezją” – 
spotkanie z poetą Krzysztofem 
Kokotem, laureatem XXI 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego im. marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
7 maja, godz. 11.00

występ grupy satyrycznej 
„Biały Kruk”
9 maja, godz. 17.30

Koncert umuzykalniający 
skierowany do dzieci w wieku 
szkolnym i przedszkolnym 
organizowany wspólnie z IPium 
„Silesia”
12 maja, godz. 12.30

„Faceci to gady” – monodram 
w wykonaniu ewy Pająk (autor 
tekstu: zbigniew Pacura)
16 maja, godz. 18.00

bilet: 10 zł

„Inspiracje i twórcze 
interpretacje” – wernisaż 
wystawy zbiorowej prac uczniów 
klas plastycznych II B i III B 
Gimnazjum nr 11
23 maja, godz. 16.00

PL. POD LIPAmI 1
(tel. 32 206 46 42)

„muzyczne przeboje wszech 
czasów” – koncert
1 maja, godz. 18.30

Wykonawcy: Sabina Olbrich-Szafraniec – so-
pran oraz Todo Art Trio w składzie: Grażyna 
Jurasza – flet, Dariusz Jurasza – klarnet, 
Dawid Smykowski – fagot, aranżacje, prowa-
dzenie koncertu.

Dzień godności osób 
niepełnosprawnych – piknik 
integracyjny dla podopiecznych 
oraz wychowanków 
warsztatów Terapii zajęciowej, 
współorganizowany ze 
Stowarzyszeniem na rzecz Osób 
niepełnosprawnych „Siódemka” 
5 maja, godz. 10.00  

Szkółka gwary śląskiej – 
zajęcia  dla przedszkolaków 
propagujące gwarę, kulturę 

MDK „Szopienice 
– Giszowiec”

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

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

i tradycje śląskie
6, 7, 8, 15 maja, godz. 9.00, 10.00, 11.00

rosja Hajera  – spotkanie 
z mieczysławem Bieńkiem
6 maja, godz. 18.00

Koncerty umuzykalniające 
skierowane do dzieci w wieku 
szkolnym i przedszkolnym 
organizowane wspólnie z IPium 
„Silesia”
13 maja, godz. 9.00, 10.00, 11.00

Cała polska czyta 
dzieciom – konferencja 
współorganizowana z miejskim 
Przedszkolem nr 93
14 maja, godz. 17.00

Turniej skata 
współorganizowany z Klubem 
Skata „Amicus”
17 maja, godz. 9.00

Spotkanie autorskie z poetką 
Katarzyną młynarczyk, 
promujące tomik „Savoir vivre 
dla kochanków”
20 maja, godz. 17.00

mała Akademia Jazzu – 
warsztaty muzyczne dla uczniów 
szkół i przedszkolaków
21 maja, godz. 10.00, 11.00

bilet: 5 zł

„Koniec świata w Katowicach” 
– spektakl Teatru Studio 47
21 maja, godz. 19.00

Ponad 60 lat po zakończeniu wojny, na jednym 
z wykładów prezentowana jest tajemnicza pocz-
tówka przedstawiająca katowicką synagogę. Co 
w tym dziwnego? Ot, kartka jakich wiele, a jed-
nak nie do końca... Synagoga została spalona 
przez Niemców 4 września 1939 r. Rok później 
ktoś wysyła tę pocztówkę z Hamburga do So-
snowca. Znaczki naklejono na awersie kartki, 
nie wiadomo, jak przeszła przez cenzurę... 

muzyczny Piknik rodzinny 
– koncerty dla najmłodszych, 
współorganizacja ze Szkołą 
muzyczną Yamaha i Filharmonią 
Śląską
30 maja, godz. 10.00

Dzień Dziecka: „Tropiciele” – 
w wykonaniu Teatru rusinowa 
Kapela
29 maja, godz. 16.00

Więcej informacji na naszej stronie 
internetowej: www.mdk.katowice.pl


