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miasto

rośnie atrakcyjność

W Aglomeracji Katowickiej działają 64 cen-
tra usług należące do 57 inwestorów z 10 
państw. Biorąc pod uwagę plany rozwojowe 
firm, można zakładać, że do końca 2015 
roku zatrudnienie w tej branży osiągnie 
17 500 osób, czyli podwoi się w porównaniu 
do stanu z 2012 roku. O szczegółach można 
przeczytać w najnowszym raporcie Związku 
Liderów Sektora Usług Biznesowych.

Więcej – s. 3

Inwestycje

Przebudowa Śródmieścia

W związku z postępującą przebudową strefy 
śródmiejskiej wprowadzono nową organi-
zację ruchu drogowego w centrum miasta. 
Zmiany dotyczą też miejskiej komunikacji. 

Więcej – s. 5

Sport

Tenis w Spodku

Kolejna edycja turnieju WTA Katowice Open 
odbędzie się między 6 a 12 kwietnia 2015 
roku w Spodku. Udział potwierdziła już 
Agnieszka Radwańska.

Więcej – s. 24

Okres Świąt Bożego Narodzenia to 
w tradycji polskiej czas wyjątkowy, 
przepełniony radością i życzliwą 
atmosferą. Wigilijne spotkania 
w gronie najbliższych wraz z tradycją 
obdarowywania prezentami, 
wyjątkowymi potrawami czy 
kolędowaniem łączą pokolenia 
i  przypominają o rodzimej kulturze. 
Z tej okazji pragniemy złożyć wszystkim 
katowiczanom najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, szczęścia oraz 
wszelkiej pomyślności. Wesołych Świąt! 

redakcja  nk

Życzenia

kolory miasta
w obiektywie

Czytaj – s. 2
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|temat z okładki|

Kolory miasta w obiektywie

„Kolory miasta” były tematem kolej-
nej edycji konkursu fotograficznego 
„Katowice w Obiektywie 2014”, zor-
ganizowanego przez Wydział Pro-
mocji Urzędu Miasta Katowice, wraz 
ze Śląskim Oddziałem Związku Pol-
skich Artystów Fotografików. 

Komisja konkursowa i internauci wybrali 
najbardziej interesujące zdjęcia, a najciekawsze 
z nich znalazły się na kartach przyszłorocznego 
kalendarza (nagroda główna) oraz na wystawie, 
którą oglądać będzie można w grudniu w gale-
rii ZPAF (wyróżnienie). 

W kalendarzu (i równocześnie na wy-
stawie) znalazły się zdjęcia: Barbary Buczyń-
skiej (2. nagroda specjalna), Bożeny Bronic-
kiej, Dariusza Demarczyka, Dariusza Oczko-
wicza, Iwony Wander, Jolanty Kubicy, Kata-
rzyny Kani (nagroda w głosowaniu interneto-
wym), Katarzyny Pawlikowskiej (3. nagroda 
specjalna), Krzysztofa Jakubczyka (1. nagro-
da specjalna), Magdaleny Pierwochy, Małgo-
rzaty Zacharczuk i Sandry Szymańskiej. Wśród 

osób wyróżnionych udziałem w wystawie zna-
leźli się również: Adam Janowiec, Agata Głat-
ki, Anna Mika, Anna Pinkawa, Anna Tomaka-
-Wójcik, Bolesław Tkocz, Kamil Ottawa, Kata-
rzyna Juzwa, Maria Płonka, Nicola Kołakow-
ska, Oliwier Kosma, Oskar Markowski, Robert 
Garstka i Urszula Gładka.

Temat „kolory miasta” dawał twórcom 
duże szanse na kreację i pokazanie nie tyl-
ko pięknej przyrody, której w Katowicach nie 
brakuje, ale też miasta pełnego dynamicz-
nych zmian i różnorodności. – Żyjemy w mie-
ście młodym, podlegającym w ostatnim cza-
sie głębokim przemianom. Zmiana zaszła rów-
nież, a może przede wszystkim, w samej lokal-
nej społeczności – mówił podczas poprzednich 
edycji pomysłodawca konkursu fotograficzne-
go Piotr Uszok, Prezydent Miasta, dodając, iż 
katowiczanie postawili na kulturę, rozwój, mło-
dzi ludzie zaangażowali się w życie swojego 
miasta, zaczęli się nie tylko z nim utożsamiać, 
ale i twórczo je przemieniać, a to ogromna war-
tość. Te słowa są najlepszym podsumowaniem 

również tegorocznej edycji konkursu oraz po-
dziękowaniem wszystkim, którzy wzięli w nim 
udział, ukazując młode, świeże i twórcze spoj-
rzenie na zmieniającą się za naszymi oknami 
rzeczywistość. 

Twórcom serdecznie gratulujemy i zapra-
szamy na wernisaż wystawy 3 grudnia o godz. 
18.30 do Galerii Katowice ZPAF mieszczącej się 
tymczasowo przy ul. Młyńskiej 9. 

	 	 	 	  (red)

f
o

t.
 b

a
r

b
a

r
a

 b
u

c
z

y
ń

s
K

a
f

o
t.

 K
a

ta
r

z
y

n
a

 P
a

W
LI

K
o

W
s

K
a



3www.katowice.eu MIasto

|RapoRt związku LideRów SektoRa uSług BizneSowych|

|Vii euRopejSki kongReS goSpodaRczy|
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2 500 nowych miejsc pracy
rośnie atrakcyjność aglomeracji Katowickiej dla inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych – takie wnioski 
płyną z najnowszego raportu absL „sektor nowoczesnych usług biznesowych w aglomeracji Katowickiej”.

ciąg dalszy na – s. 6

Centra z polskim i zagranicz-
nym kapitałem działające w tej 
lokalizacji zatrudniają już łącz-
nie 15 tys. specjalistów, co ozna-

cza 20-procentowy wzrost na przestrze-
ni ostatnich 12 miesięcy. Biorąc pod uwagę 
plany rozwojowe firm w Aglomeracji Kato-
wickiej, można zakładać, że do końca 2015 
roku zatrudnienie w branży osiągnie 17 500 
osób, czyli podwoi się w porównaniu do sta-
nu z 2012 roku. 

Aglomeracja Katowicka to jeden z sześciu 
najważniejszych ośrodków nowoczesnych usług 
dla biznesu w Polsce. W Aglomeracji zainwe-
stowały do tej pory takie firmy, jak: ArcelorMit-
tal, Bombardier, Capgemini, Ericsson, HireRi-
ght, IBM, ING, Kroll Ontrack, Mentor Graphics, 
OEX, Oracle, Perform Media, PwC, Rockwell 
Automation, Sii, Steria, Teleperformance, Unile-
ver czy Wipro. 

– Cieszę się, że coraz więcej firm z sektora 
nowoczesnych usług biznesowych decyduje się 
inwestować w Katowicach. Przyciąganie inwe-
storów to był jeden z moich priorytetów w cią-
gu ostatnich 8 lat. Mam nadzieję, że mój następca 
będzie kontynuować te działania i szybko się nie 
zniechęci, gdyż przyciąganie firm z sektora usług 
do miasta poprzemysłowego takiego jak Katowi-
ce nie jest tak łatwe, jak wielu się to wydaje. Jed-
nak warto się starać, gdyż firmy te tworzą dobrze 
płatne miejsca pracy i przyczyniają się do zmia-
ny struktury gospodarczej miasta i Aglomeracji – 
komentuje Piotr Uszok, Prezydent Katowic.

Jak wynika z raportu ABSL, w Aglomeracji 
Katowickiej działają 64 centra usług należące do 
57 inwestorów z 10 państw. Są to głównie firmy 
z USA (15) i przedsiębiorstwa polskie (14), ale 
również korporacje z Wielkiej Brytanii, Francji, 

Holandii, Niemiec, Szwecji, Finlandii, Indii i Ka-
nady. Główną specjalizacją Aglomeracji jest ob-
sługa procesów IT. 

– Katowice na przestrzeni ostatnich kilku 
lat bardzo mocno zaznaczyły swoją obecność na 
outsourcingowej mapie Polski, szybko awansu-
jąc do grona najszybciej rozwijających się ośrod-
ków nowoczesnych usług biznesowych. Mam 

nadzieję, że polityka wspierania biznesu w Kato-
wicach ze szczególnym uwzględnieniem sektora 
nowoczesnych usług biznesowych będzie kon-
tynuowana, zapewniając dalszy rozwój sektora 
w regionie. Należy zawsze pamiętać, że jest wiele 
lokalizacji w Polsce i na świecie, w których moż-
na ulokować centra dostarczania usług wspól-
nych oparte o najnowsze technologie. Jedynie 

konsekwentne, nieprzerwane utrzymanie ob-
ranej linii rozwoju sektora usług nowoczesnych 
w Katowicach może zapewnić utrzymanie cięż-
ko wypracowanej pozycji – mówi Marcin No-
wak, Dyrektor Zarządzający Infrastructure Se-
rvices w Europie Wschodniej, Capgemini, Dy-
rektor śląskiego oddziału ABSL.

Przyszłoroczna, siódma już edycja 
największej konferencji biznesowej 
w tej części kontynentu – Europej-
ski Kongres Gospodarczy w Katowi-
cach – odbędzie się między 20 a 22 
kwietnia.

– Plan ując datę dużej i ważnej impre-
zy, jaką jest Europejski Kongres Gospodarczy 
w Katowicach, z niemałym wyprzedzeniem 
należy postawić na termin najlepszy, gwaran-
tujący obecność przedstawicieli świata poli-
tyki i biznesu oraz wybrać datę niekolidującą 
z innymi wydarzeniami w Polsce i w Europie 
– wyjaśnia decyzję Wojciech Kuśpik, inicjator 
EKG, prezes Grupy PTWP. – Uwzględniając 
różne okoliczności, w tym także wybory pre-
zydenckie w maju przyszłego roku, w porozu-
mieniu z partnerami wydarzenia, postanowi-
liśmy o dacie 20–22 kwietnia 2015 roku – do-
daje Wojciech Kuśpik.

Znana jest data przyszłorocznego EKG 
Siłą organizowanego od 2009 roku Kon-

gresu jest aktywny udział gości reprezentu-
jących szerokie spektrum kompetencji i śro-
dowisk. Atutem wydarzenia jest też aktual-
ny i trafiający w oczekiwania uczestników za-
kres tematyczny debat i dyskusji. – Chcemy, 
by agenda Europejskiego Kongresu Gospo-
darczego w Katowicach powstawała w dialo-
gu i poprzez wymianę opinii z partnerami, 
ekspertami, autorytetami, których zdanie ce-
nimy i szanujemy. Zachęcamy do przesyłania 
sugestii tematów, które w połowie przyszłego 
roku będą interesujące z punktu widzenia roz-
woju europejskiej gospodarki, relacji Europy 
ze światem, pozycji Polski w Europie – mówi 
Wojciech Kuśpik.

W trzydniowym cyklu debat i spotkań 
każdego roku bierze udział sześć tysięcy gości 
z Polski, Europy, świata, kilkuset panelistów, 

ciąg dalszy na – s. 6
Europejski Kongres Gospodarczy 2014
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wieża Skanska oddana 
najemcom
Firma Skanska oddała do użytkowania pierw-
szy budynek zrealizowany w ramach komplek-
su biurowego Silesia Business Park. 14- kondy-
gnacyjny obiekt (w tym dwie kondygnacje par-
kingu) oferuje 11 500 m² powierzchni na wy-
najem. Wysokość gmachu od poziomu par-
teru wynosi 52,5 m, a wysokość strukturalna 
wraz z parkingiem przekracza 59 m. W biu-
rowcu rozpoczęło już swoją działalność Cen-
trum Dostarczania Usług firmy PwC, które zaj-
muje 7 pięter (6 770 m²). Oprócz tego w budyn-
ku będą działać między innymi lokalne oddzia-
ły Skanska. Biurowiec zlokalizowany jest przy 
ul. Chorzowskiej 152, a jego zarządcą wybrano 
BNP Paribas Real Estate. W budowie jest obec-
nie drugi z czterech planowanych bliźniaczych 
budynków Silesia Business Park, który ma zo-
stać oddany do użytkowania na przełomie III 
i IV kwartału 2015 roku.

Droga startowa KTw
Zakończyła się budowa nowej drogi startowej 
w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Ka-
towice” w Pyrzowicach. Nowa droga o długo-
ści 3,2 km i szerokości 45 m jest dłuższa od 
obecnej o 400 m. Dzięki inwestycji lotnisko 
będzie mogło przyjmować największe samo-
loty świata, w tym te latające na trasach długo-
dystansowych, oraz umożliwi przewoźnikom 
zwiększenie ich ładowności. Za realizację no-
wej infrastruktury odpowiadała firma Budi-
mex. Prace budowlane trwały dwa lata i kosz-
towały 150 mln zł. Droga startowa ma zostać 
oddana do użytkowania w II kwartale 2015 
roku, po zakończeniu odbiorów budowlanych, 

oblotów pomocy nawigacyjnych (w tym sys-
temu ILS) i certyfikacji. Po tym terminie do-
tychczasowa droga startowa zostanie prze-
kształcona w drogę kołowania.

Budynki ruchu po 
remoncie
Zakończyły się prace modernizacyjne dwóch 
dawnych budynków spółdzielni RSW Pra-
sa-Książka-Ruch, później przekształco-
nej w Ruch SA. Obiekty usytuowane w cen-
trum miasta przy ul. Dąbrówki 13 i 16 prze-
szły gruntowny remont. W obu budynkach 
powstały powierzchnie biurowe na wynajem. 

Pięciokondygnacyjny biurowiec przy ul. Dą-
brówki 16 jest już w całości wynajęty. Dodat-
kowo w obiekcie działającym pod numerem 13 
przygotowano przestrzenie handlowe. Pierw-
szym najemcą została sieć sklepów dyskonto-
wych Biedronka, która wynajęła ok. 1 000 m² 
w części podziemnej 8-kondygnacyjnego bu-
dynku. Za modernizację odpowiadała firma 
GTB Metropolis z Katowic.

Alder już działa
Górnośląski Park Przemysłowy oddał w paź-
dzierniku do użytkowania trzeci budynek biu-
rowy zrealizowany w ramach kompleksu biu-
rowego GPP Business Park. Obiekt o ośmiu 

kondygnacjach (w tym podziemny parking) 
wzniesiono w północnej części miasta przy ul. 
Konduktorskiej. Biurowiec przyjął nazwę od 
nazwiska Kurta Aldera, górnośląskiego nobli-
sty urodzonego w Königshütte (obecnie Cho-
rzów). Budynek zajmuje całkowitą powierzch-
nię 7 800 m², a jego głównym najemcą jest pol-
ski oddział Teleperformance Germany, będący 
częścią Grupy Teleperformance – światowego 
lidera rynku usług outsourcingu w zakresie 
zarządzania relacjami z klientami. W planach 
jest ostatni czwarty biurowiec, który ma no-
sić nazwę na cześć Konrada Blocha, laureata 
Nagrody Nobla urodzonego w Neisse (obec-
nie Nysa).

Praca wspólna przy 
pl. Szewczyka
Galeria Katowicka udostępniła wszystkim 
chętnym pracownię kreatywną, tzw. strefę co-
workingu (z ang. „pracować wspólnie”). Ogól-
nodostępna bezpłatna przestrzeń, zlokalizo-
wana na drugim piętrze centrum handlowego, 
została ponownie otwarta po krótkiej prze-
rwie przeznaczonej na odświeżenie i udosko-
nalenie funkcjonalności. Obecnie korzystają-
cy mają do dyspozycji krzesła i stoły, dostęp 
do Internetu i prądu oraz projektor z funkcją 
tablicy multimedialnej. Pracownia jest otwar-
ta dla każdego, kto potrzebuje w centrum Ka-
towic miejsca do bezpłatnej pracy w grupie 
lub indywidualnie. Wkrótce lokal będzie tak-
że funkcjonować na zasadach komercyjnych 
dla firm zainteresowanych przeprowadzaniem 
szkoleń, warsztatów i spotkań firmowych.  

	(zit)
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GPP Buisness Park, budynek alder

| na SkRóty pRzez inweStycje| 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-
Kanalizacyjna Sp. z o.o. realizuje projekt 
„Uporządkowanie gospodarki ścieko-
wej w mieście Katowice – Etap II - Faza 
II”. Jego celem jest budowa sieci kana-
lizacyjnych, które pozwolą na zapewnie-
nie skutecznego i efektywnego odpro-
wadzania i oczyszczania ścieków. Pro-
jekt dofinansowany jest ze środków Fun-
duszu Spójności w ramach Programu In-
frastruktura i Środowisko.

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

janów
W związku z prowadzonymi robotami budo-
wy kanalizacji zwężone połówkowo będą  uli-
ce: Leśnego Potoku od numeru 63 do 78 oraz 
od numeru 15 do skrzyżowania z ul. niwną. 
Podobne utrudnienia wystąpią przy ul. Gro-
dowej od numeru 15 w kierunku ul. Leśne-
go Potoku.

ochojec
ulica Wesoła zamknięta będzie całkowicie (z 
możliwością dojazdu do posesji), natomiast 
ulice Leśna i Grzybowa zwężone będą po-
łówkowo. Po zakończeniu prac budowy ka-
nalizacji odtwarzane będą jezdnie i chodniki.

Kostuchna
Kontynuowane będą prace przy ul. Dziewan-
ny, gdzie po zakończonych robotach budowy 
kanalizacji wykonywane będą prace odbu-
dowy drogi, od strony ul. stabika w kierunku 
przedszkola. W następnym etapie odbudo-
wa drogi wykonywana będzie jednocześnie 
od numeru 40, w kierunku ul. stabika oraz w 
kierunku ul. Wilczewskiego.   

Przy ul. Kalinowej prace budowy kana-
lizacji oraz odbudowy nawierzchni kontynu-
owane będą w górę ulicy, a następnie przy ul. 
czeremchowej.

nikiszowiec
Przy ul. odrowążów obowiązywać będzie cał-
kowite zamknięcie jezdni, podobnie jak przy 
ul. Giszowieckiej, na odcinku od ul. ficka do 
ul. św. anny. Połówkowo zamknięta będzie ul. 

św. anny. na osiedlu Kolonia Wysockiego po-
łówkowe zamknięcie jezdni dotyczyć będzie 
ulic: braci Woźniaków, Kulika oraz szopienic-
kiej w rejonie wiaduktu. 

brynów
W związku z prowadzonymi robotami budo-
wy kanalizacji zwężona połówkowo będzie ul. 
załęska, gdzie obowiązywał będzie ruch wa-
hadłowy lub alternatywnie całkowite zamknię-
cie drogi z wprowadzeniem objazdu ulicy.

bogucice
od 13 listopada zamknięta będzie ul. Ludwi-
ka, na odcinku od ul. na obrzeżu do ul. Ka-
towickiej, w związku z rozpoczętymi robotami 
przebudowy kanalizacji. 

W związku z utrudnieniami spowodowanymi 
realizacją budowy i przebudowy systemu ka-
nalizacyjnego Katowic prosimy mieszkańców 
o wyrozumiałość.

bieżące informacje o projekcie moż-
na znaleźć na stronach internetowych www.
kiwk.katowice.pl i www.kanalizacja-katowi-
ce.pl, a także kontaktując się pod adresem 

e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl lub numerem 
telefonu 32 350 00 75.

Przyłącz się! 
zachęcamy wszystkich mieszkańców Kato-
wic objętych projektem budowy kanalizacji 
do skorzystania z możliwości przyłączenia 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. W ten 
sposób wspólnie działamy na rzecz poprawy 
stanu środowiska naturalnego, m.in. poprzez 
ograniczenie przenikania zanieczyszczeń do 
gruntu, poprawę jakości wód, a także ogra-
niczenie nieprzyjemnych i uciążliwych zapa-
chów. Poza tym jest to tańszy i wygodniejszy 
sposób na odprowadzanie ścieków. 

	(kiwk)

| utRudnienia w Ruchu| 

Przebudowa kanalizacji
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W związku z postępującą przebu-
dową strefy śródmiejskiej wprowa-
dzono nową organizację ruchu dro-
gowego w centrum miasta. Zmiany 
dotyczą też miejskiej komunikacji. 

Obecnie ruch samochodowy jest moż-
liwy: z ul. Moniuszki nowym łącznikiem 
drogowym prosto w stronę ul. Skargi i da-
lej w kierunku ulic Mickiewicza, Słowac-
kiego i Sokolskiej; z ul. Moniuszki w prawo 
(jak do tej pory) w ul. Korfantego oraz z al. 
Korfantego w prawo w nowy łącznik drogo-
wy z ul. Skargi (mapa nr 1).

Ponadto ul. Mickiewicza na całym odcin-
ku – od ul. Sokolskiej w kierunku Rynku – 
pozostaje ulicą dwukierunkową, z możliwo-
ścią dojazdu od ul. Sokolskiej (mapa nr 2). 
Dojazd do rejonu ulic Mickiewicza i Skargi 
jest dostępny zarówno od strony wschodniej 
(Korfantego i Moniuszki, mapa nr 1), jak 
i zachodniej (Sokolska, mapa nr 2).

W nową organizację ruchu została włą-
czona komunikacja zbiorowa. Komunika-
cyjny Związek Komunalny GOP poinfor-
mował, że linie autobusowe przebiegające 
al. Roździeńskiego, tj. linie o numerze: 40, 
800, 801, 805, 807, 808, 811, 813, 814, 815, 
817, 818, 831 i 835, powróciły na swoje sta-
łe trasy przejazdu, co oznacza, że po obsłu-
dze przystanku „Katowice Uniwersytecka” 
autobusy tych linii jeżdżą przez Rondo im. 
gen. Ziętka, następnie al. Korfantego (ob-
sługa przystanku „Katowice Aleja Korfan-
tego”), do ul. Skargi, gdzie w rejonie daw-
nego Hotelu Silesia został zlokalizowany 
tymczasowy przystanek końcowy i począt-
kowy. W kierunku powrotnym autobusy 
jadą ulicami: Skargi, Sokolską, przez Ron-
do im. gen. Ziętka do włączenia się na sta-
łe trasy. Tymczasowy przystanek „Katowice 
Moniuszki” został zlikwidowany.

Została również przywrócona stała tra-
su przejazdu linii autobusowej nr 12. Po 

obsłudze przystanku „Katowice Szkolna” 
autobusy jadą ulicami: Moniuszki, Skar-
gi, łącznikiem ul. Skargi z ul. Mickiewicza 
(obsługa przystanku „Katowice Mickiewi-
cza” – stanowisko nr 2), Słowackiego, do 
podziemnego dworca autobusowego, a na-
stępnie w kierunku Ligoty.

Trasy przebiegu linii autobusowej nr 27 
nie zmieniono, wprowadzono jedynie ko-
rektę godziny odjazdu z przystanku „Kato-
wice Plac Wolności” do Dąbrowy Górniczej 
z godziny 5.26 na godzinę 5.20.

Przywrócono natomiast stałą trasę linii 
autobusowej nr 910. Po obsłudze przystan-
ku „Katowice Francuska” autobusy jadą 
ulicami: Francuską, Szkolną, Moniuszki, 
Skargi, łącznikiem ul. Skargi z ul. Mickie-
wicza (obsługa przystanku „Katowice Mic-
kiewicza” – stanowisko nr 2), Słowackiego, 
do podziemnego dworca autobusowego, 
a następnie w kierunku os. Paderewskiego.

Przy al. Korfantego został przywrócony 
przystanek „Katowice Aleja Korfantego” dla 
linii o numerach: 6, 30, 40, 673, 800, 801, 
805, 807, 808, 811, 813, 814, 815, 817, 818, 
820, 830, 831, 835, 840, 870 i 930 jadących 
w kierunku Skargi/Stawowej/Mickiewicza.

KZK GOP informuje też, że trasy i roz-
kłady jazdy linii autobusowych o nume-
rach: 5, 7, 23, 27 (z wyjątkiem wspomnia-
nego wyżej kursu), 61, 168, 154, 600, 860 
i 911 nie uległy zmianie. Również obowią-
zujący układ tras autobusowej komunikacji 
nocnej, obejmujący linie o numerach: 7N, 
30N, 76N, 77N, 130N, 297N, 657N, 672N, 
830N, 840N, 905N i 908N będzie rozwią-
zaniem docelowym, umożliwiającym prze-
siadki na podziemnym dworcu autobuso-
wym.   

(red/na	podst.	informacji	kzk	Gop)
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Mapa nr 1
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Reorganizacja ruchu drogowego

Nie minął rok od ukończenia biu-
rowca pasywnego przy ul. Ligockiej, 
a Park Naukowo-Technologiczny Eu-
ro-Centrum kończy kolejne dwie in-
westycje. To jednak nie koniec – 
w przyszłym roku ma ruszyć budo-
wa obiektu wystawienniczego.

Park Naukowo-Technologiczny został za-
łożony w 2007 roku i jak cała Grupa Euro-
Centrum koncentruje się na rozwoju tech-
nologii energooszczędnych oraz poszanowa-
niu energii w budynkach. Jedną z najbardziej 
spektakularnych inwestycji grupy jest nowo-
czesny biurowiec pasywny otwarty uroczyście 
ostatniego dnia lutego br. Trzy miesiące póź-
niej park rozpoczął prace związane z nadbu-
dową budynku energooszczędnego, otwartego 
w 2009 roku, oraz budowę hali magazynowo-
montażowej.

W efekcie rozbudowy budynek energoosz-
czędny został podwyższony o dodatkowe dwa pię-
tra. Na powierzchni 1 400 m² znajdą się pomiesz-
czenia biurowe, a także przestrzeń przeznaczona 
na działalność badawczą. Obecnie dobiegają koń-
ca roboty przy elewacji zewnętrznej, zamontowa-
no już żaluzje automatyczne. Równolegle trwają 
prace wykończeniowe wewnątrz budynku.

Z kolei hala montażowo-magazynowa do 
końca roku powinna osiągnąć stan surowy za-
mknięty. W listopadzie zakończono prace mu-
rarskie i betoniarskie, a w grudniu zamonto-
wana zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Po-
wierzchnia hali zajmie ok. 1 500 m² i będzie 
przeznaczona dla przedsiębiorstw prowadzą-
cych działalność badawczą, rozwojową lub in-
nowacyjną. Pod względem konstrukcji i efek-
tywności, obiekt będzie odpowiadał standardom 
budynków niskoenergetycznych, a dodatkowo 

zostanie wyposażony w demonstracyjną insta-
lację ok. 800 modułów ogniw fotowoltaicznych 
o mocy 180 kWp. Instalacja posłuży do bada-
nia sprawności i efektywności modułów sło-
necznych, zasili też budynki parku w energię 
elektryczną.  

– Póki co łagodna jesień bardzo nam sprzy-
ja i pozwala na realizację prac zgodnie z harmo-
nogramem. Planujemy, że realizacja obydwu in-
westycji zakończy się w pierwszym kwartale 2015 
roku. Ponadto przygotowujemy się też do rozpo-
częcia budowy kolejnego obiektu. Jego elementem 
będzie powierzchnia wystawiennicza dla produ-
centów oraz dostawców technologii energoosz-
czędnych i odnawialnych źródeł energii. Budynek 
powstanie w przyszłym roku. Obecnie trwają pro-
cedury przetargowe związane z wyłonieniem wy-
konawcy. Jeszcze w tym roku powinniśmy dowie-
dzieć się, kto nim zostanie – wyjaśnia Agnieszka 

Zięcina, dyrektor ds. public relations w Parku Na-
ukowo-Technologicznym Euro-Centrum.

Budowa hali, nadbudowa biurowca energo-
oszczędnego i planowany nowy budynek są efek-
tem rozbudowy parku i przygotowania kolejnego 
miejsca, w którym nowoczesne firmy będą mogły 
realizować swoje projekty lub rozwijać nowe linie 
produkcyjne. 

Rozbudowa parku jest możliwa dzięki 
wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w związku z realizacją projek-
tu „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicz-
nego Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie 
nowych technologii w obszarze poszanowania 
energii i jej odnawialnych źródeł” oraz zadania 
rozszerzającego pn. „Zwiększenie potencjału la-
boratoryjnego Parku Naukowo-Technologicz-
nego Euro-Centrum”.  

	(zit)

Euro-Centrum inwestuje bez wytchnienia
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 31 października oddano do użytku 
zmodernizowany odcinek linii tram-
wajowej nr 15 łączący centrum Ka-
towic z Szopienicami i Sosnowcem. 

Uroczystość oddania do użytku nowoczesnej 
dwutorowej linii na specjalnym podłożu betono-
wym odbyła się na granicy Katowic i Sosnow-
ca, na moście nad rzeką Brynicą. Uczestniczyli 
w niej między innymi prezydenci obydwu miast, 

przedstawiciele Spółki Tramwaje Śląskie i wyko-
nawcy – firmy Skanska.

Długość zmodernizowanego odcinka to po-
nad dwa kilometry, koszt – 27,5 mln zł. Wyko-
nane roboty obejmowały również infrastruktu-
rę drogową, chodniki i ścieżkę rowerową po stro-
nie Katowic. Modernizacja torowiska trwała od 
8 marca br. 

(red)
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Ponad 2 km nowej trasy
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Obecnie centra usług w Katowicach i Aglo-
meracji Katowickiej zatrudniają już 15 tys. osób. 
Zdecydowana większość z nich pracuje na rzecz 
podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. 
Firmy polskie wygenerowały 34% miejsc pracy.

Centra usług obecne w Aglomeracji Kato-
wickiej obsługują procesy biznesowe firm z wielu 
części świata. Niektóre z nich działają w skali glo-
balnej. Zdecydowana większość koncentruje się 
jednak na obsłudze klientów z Europy Zachod-
niej. Co ważne, według raportu ABSL aż 96% ba-
danych firm w Aglomeracji Katowickiej rozsze-
rzyło zakres świadczonych usług w ciągu ostat-
nich czterech lat. Również w przypadku 96% cen-
trów wzrósł stopień zaawansowania obsługiwa-
nych procesów. Ponadto zdecydowana większość 
centrów w Katowicach i Aglomeracji Katowic-
kiej w ciągu najbliższych dwóch lat planuje wpro-
wadzić zmiany w zakresie prowadzonej działal-
ności. Chcą ją poszerzyć o kolejne działania i po-
zyskać nowych klientów (64%) lub pozyskać no-
wych klientów, nie zmieniając zakresu wykony-
wanych usług (24%).

Rosnąca atrakcyjność inwestycyjna Aglome-
racji Katowickiej to rezultat m.in. dostępu do wy-
kwalifikowanej kadry. Katowice to miasto ludzi 
młodych, wykształconych, charakteryzujących 
się bardzo dobrą znajomością języków obcych. 
Jest to tym bardziej ważne, gdyż centra usług 
w tym regionie świadczą usługi biznesowe w 24 
językach. 

Zaletą Aglomeracji Katowickiej jest również 
coraz lepsze zaplecze infrastrukturalne – przede 
wszystkim chodzi tu o dostępność nowoczesnej 
powierzchni biurowej. Jak wynika z danych JLL, 
całkowita podaż biurowa Katowic wynosi około 

337 tys. m2. Wartość ta daje miastu piąte miejsce 
wśród rynków biurowych w Polsce, po Warsza-
wie, Krakowie, Wrocławiu oraz Trójmieście. 

Aktualnie około 54 000 m2 nowoczesnej po-
wierzchni biurowej pozostaje w trakcie realiza-
cji, z czego aż 80% zostanie oddane do użytko-
wania jeszcze w 2014 roku. W fazie budowy znaj-
dują się m.in. takie budynki jak: Silesia Business 
Park I i II (21 340 m2), Silesia Star I (12 700 m2), 
A4 Business Park II (9 100 m2) czy GPP Business 
Park III (7 500 m2).

Kolejną mocną stroną Katowic jest też nie-
wątpliwie efektywny lokalny system obsługi in-
westorów. Firmom udzielana jest pomoc w za-
kresie realizacji procedur, otrzymują one również 
wyczerpujące informacje na temat rozwoju bran-
ży nowoczesnych usług biznesowych na obszarze 
Aglomeracji Katowickiej. Na inwestorów czekają 
także liczne formy wsparcia, ułatwiające rozpo-
częcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej. 

Ponadto Miasto Katowice rozpoczyna wła-
śnie kolejną edycję kampanii „Katowice. Tu znaj-
dziesz pracę”, której celem jest wsparcie firm dzia-
łających w sektorze nowoczesnych usług bizneso-
wych. Kampania jest organizowana przez Urząd 
Miasta Katowice i wspierana przez ABSL. 

Podobnie jak w zeszłym roku kampania ma 
na celu przyciągnięcie nowych mieszkańców 
do Katowic poprzez informowanie o szerokich 
możliwościach rozwoju zawodowego. Korzyścią, 
jaką uzyskają firmy z uczestnictwa w tej kampa-
nii, będzie usprawnienie procesów rekrutacyj-
nych poprzez przyciągnięcie potencjalnych pra-
cowników. 

	(mat.pras.)

|RapoRt związku LideRów SektoRa uSług BizneSowych| |Vii euRopejSki kongReS goSpodaRczy|

2 500 nowych miejsc pracy

30 października odsłonięto pamiąt-
kową tablicę upamiętniającą historię 
miejsca zajmowanego  obecnie przez 
Muzeum Śląskie w Katowicach.

– Głównym zadaniem naszej instytucji jest 
przywracanie pamięci – przypomniała Alicja 
Knast, dyrektor Muzeum Śląskiego. – Jest więc 
dla mnie tym bardziej wzruszające, że ten pierw-
szy akt (jeszcze przed oficjalnym otwarciem Mu-
zeum – red.) dokonuje się w duchu górniczym, 
związanym z tym właśnie miejscem. Mamy na-
dzieję, że pamięć o górnikach kopalni Kato-
wice zawsze nam, zespołowi Muzeum, będzie 
towarzyszyła.
Kopalnia, nosząca pierwotnie nazwę „Ferdi-
nand”, została założona przez hr. Stanisława Mie-
roszewskiego z inicjatywy rotmistrza Ignacego 
Ferdinanda von Beym (od którego imienia po-
chodzi jej nazwa). Jej właścicielami byli kolejno: 
Stanisław Mieroszewski, Ignacy Ferdinand, Izaak 
Freund oraz Wilhelm Wedding z Katowic, Ma-
ria Waleska von Winckler, a także spółki kapita-
łowe – Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa 
i Hutnictwa, Wspólnota Interesów. 

O wielkości zakładu, uruchomionego 3 maja 
1823 roku, świadczyła liczba szybów, których 
w całej jej historii było dziesięć, a najgłębszy 

umożliwiał zjazd górników na poziom aż 630 me-
trów. Pierwszymi górnikami byli specjaliści po-
chodzący z Zagłębia Wałbrzyskiego, Westfalii, Ol-
kusza i Wieliczki. Podczas I i II wojny światowej, 
ze względu na brak mężczyzn do pracy, zatrud-
niano kobiety i jeńców wojennych. Pod koniec II 
wojny górnicy zdołali ocalić kopalnię przed wy-
sadzeniem przez wycofujących się Niemców, któ-
rzy podłożyli już ładunki wybuchowe. 

– Kopalnia przeszła na emeryturę, podobnie 
jak wielu z nas – mówił o sobie i swoich kolegach 
ostatni dyrektor kopalni Ryszard Ucieszyński. – 
Mam jednak nadzieję, że duch tego miejsca nadal 
będzie się tu utrzymywał. A ta tablica niech przy-
pomina o ludziach, którzy budowali to miasto.

– Dziś, patrząc w przyszłość, budujemy nowy 
wymiar naszego miasta, opierając go na kultu-
rze, ale fundamentem pozostaje przeszłość, trud-
na, związana z odpowiedzialną pracą i wyrzecze-
niami – powiedział Piotr Uszok, prezydent Kato-
wic. – Honorując tych, którzy tu pracowali, wy-
rażamy wielką wdzięczność wobec nich. Tablica 
będzie swoistym symbolem naszej pamięci bez 
względu na upływający czas czy zmieniające się 
uwarunkowania. To jest nasza historia. Musimy 
o niej pamiętać.

	(mm/mś)

komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele 
rządów państw europejskich, prezesi najwięk-
szych firm, naukowcy i praktycy, decyden-
ci, mający realny wpływ na życie gospodarcze 

Ku pamięci kopalni Katowice

Znana jest data przyszłorocznego EKG 
i  społeczne. W opiniotwórczym gronie, w for-
mie otwartej debaty publicznej, prowadzone 
są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla 
rozwoju Europy.  (mm/mat.prasow.)
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Maciej Szczawiński: Pani Dyrektor, 
z budynku Centrum Kultury Katowice wy-
prowadził się NOSPR. Z ulgą. A w mediach 
i nie tylko także w tym roku toczył się spór: 
remontować czy wyburzyć sławetny Dezem-
ber Palast? Jak by nie patrzeć, jest Pani tro-
chę jak kapitan nabierającego wody statku. 

Izabela Kosowska: Trzymając się Pana po-
równania, musiałabym powiedzieć, że ten sta-
tek dopiero teraz – po tym, jak wyczyszczono 
mu ładownię – ma szansę wyskoczyć na fale 
i zwinnie popłynąć w kierunku wyznaczanym 
przez sternika. Mało kto uświadamia sobie, że 
cała działalność Centrum Kultury Katowice 
musiała byś dostosowana do zamierzeń NOSPR
-u. I nie chodzi tylko o koncerty, ale i o nagra-
nia czy próby. W czasie, kiedy muzycy NOSPR
-u wchodzili na scenę, cały budynek zamierał, 
żeby zapewnić im właściwe warunki do pracy. 
Także z powodu NOSPR-u nasza sala widowi-
skowa, licząca 1008 miejsc, nie była remonto-
wana. Oczywiście rozumiem doskonale powo-
dy, dla których tak musiało być, ale też nikt le-
piej ode mnie nie wie, ile ciekawych wydarzeń 
przeszło nam koło nosa, ponieważ kolidowały 
z planami NOSPR-u. Żal mi było szczególnie 
młodych twórców kultury, którzy przychodzi-
li do nas z ciekawymi pomysłami i ze zdziwie-
niem musieli przyjąć informację, że w budynku 
będą się działy inne rzeczy.

W czasie niedawnego Festiwalu Interpreta-
cje Jacek Jabrzyk przygotował projekt „Dez-
ember Palast Proces”. Pomysł był inspirowa-
ny antycznymi procesami nad przedmiota-
mi lub budynkami, które uznawano za winne 
krzywdy ludzkiej. Kto czytał chociażby książkę 
„Ja Klaudiusz”, ten wie, o co chodzi. W naszym 
przypadku punktem wyjścia było oskarżenie 

budynku o śmierć pięknych, secesyjnych ka-
mienic, które stały na jego miejscu. Bardzo się 
tego eksperymentu bałam. Wiadomo, że takie 
sytuacje mocniej aktywują przeciwników niż 
zwolenników. A tu nagle okazało się, że w cza-
sie procesu widownia (specjalnie dostosowana 
do spektaklu) jest pełna i nikt nie chce wybu-
rzenia. Wszyscy są ciekawi, jakie funkcje moż-
na nadać obiektowi. 

CKK jest potężną instytucją artystyczno-kul-
turalną i kolosalnym obiektem. To dzisiaj nie 
lada wyzwanie. Mierzy pani siły na zamiary 
czy odwrotnie? 

Jesteśmy instytucją, która musi walczyć 
o zewnętrzne środki finansowe. Dotacja z Mia-
sta pokrywa około 35% naszego budżetu. Resz-
ta to środki pozyskiwane z programów ministe-
rialnych i wypracowywane. Sporą cześć nasze-
go budżetu przeznaczamy na bieżące remon-
ty. Tak, to prawda, budynek Centrum Kształ-
cenia Ideowo-Wychowawczego Kadr Robot-
niczych był bardzo nowoczesnym budynkiem. 
Ale była to nowoczesność na miarę PRL-u! Te-
raz musimy tę nowoczesność cały czas napra-
wiać. Dlatego tak ważna jest szybka i komplek-
sowa modernizacja. W skali kilku lat okaże się 
to tańszym rozwiązaniem niż notoryczne łata-
nie dziur.

Mamy jasny plan działania. Chcemy przede 
wszystkim wykorzystywać potencjał naszej sce-
ny i sali. Dzięki widowni na 1008 miejsc pre-
zentowanie dużych produkcji (musicale, ope-
ry) może mieć sens ekonomiczny. 

Co w kierowaniu CKK dodaje pani skrzydeł, 
a co jest piaskiem w trybach?

Doskonale pan wie, że osoby pracujące 

w kulturze to trochę wariaci. Pasjonaci, którym 
żadna przeszkoda nie jest straszna. To także lu-
dzie, dla których największą nagrodą jest zado-
wolenie uczestników wydarzeń. 

Wiadomo, że jest pani rodzinnie i emocjo-
nalnie związana z Krakowem. Z jego ryt-
mem, tradycją i kulturą. Zwłaszcza muzycz-
ną. Ktoś mógłby powiedzieć: ,,w stosun-
ku do Katowic to inna planeta”. Ale ostat-
nio bardzo dużo się zmienia, a z uproszczeń 
niewiele wynika. A jak pani to widzi? I jak 
krakowskie zakotwiczenia sprawdzają się 
w Katowicach?

Dziękuję za to pytanie. Mam dzięki panu 
okazję do zaprzeczenia dwóm stereotypom. 
Rodzinnie jestem związana z Bielskiem-Bia-
łą. Tam się urodziłam, wychowałam, tam na-
dal spędzam sporo czasu. W Krakowie studio-
wałam, pracowałam i mieszkam. Czuję się jed-
nak Ślązaczką. Pracuję w Katowicach i tu spę-
dzam najwięcej czasu. 

Katowice to młode miasto. W przyszłym 
roku będzie miało 150 lat. W tym kontekście 
trudno je porównywać z Krakowem, ale nie 
jest też tak, że w Katowicach mają powody do 
kompleksów. Proszę spojrzeć na liczbę autobu-
sów kursujących między tymi miastami. Wy-
kładamy 10 złotych i już godzinę później jeste-
śmy w Krakowie czy Katowicach. Jeśli komuś 
się wydaje, że owe autobusy wiozą tylko Śląza-
ków do Krakowa, to jest w dużym błędzie. Spo-
ro Krakusów jedzie na Śląsk, ponieważ odnaj-
dują tu świeżość, bezpretensjonalność i sporo 
ciekawych wydarzeń. A po otwarciu nowej sali 
NOSPR-u na pewno liczba melomanów z Kra-
kowa wzrosła.

Przed nami bardzo specyficzny czas. Po pro-
stu grudzień. Przeróżne świąteczne dni, koń-
czy się rok, myślimy już trochę o Sylwestrze…

Program Centrum Kultury Katowice 
uwzględnia te potrzeby. Dlatego 4, 5 i 6 grud-
nia zapraszamy dzieci i dorosłych do udziału 
w „Bajce o jazzie”. Musical powstał przy okazji 
ubiegłorocznego Śląskiego Festiwalu Jazzowego 
i okazał się tak bardzo potrzebny, że cały czas jest 
w repertuarze. To naprawdę przyjemność obser-
wować, jak dzieci chłoną dobrą muzykę. A mu-
zyka napisana przez Michała Jurkiewicza zosta-
ła przyjęta tak fantastycznie, że widzowie zmusili 
nas do nagrania płyty. Wydawnictwo jest już do-
stępne, zatem i po spektaklu nadal można mieć 
kontakt z bohaterami bajki. 

Warto zobaczyć także „Prześliczną wiolon-
czelistkę” – musical oparty na piosenkach zespo-
łu Skaldowie. To także autorska produkcja Cen-
trum Kultury Katowice. Przyświecała nam po-
dobna idea – w lekkiej i zabawnej formule kry-
je się poważny kontakt z dobrą muzyką. W każ-
dą sobotę zapraszamy także na Rodzinne Ma-
tinee. To rodzaj spotkań z muzyką, muzykami 
oraz instrumentami, w których nikt nie wymaga 
od dzieci słuchania koncertów na krzesełkach, 
a  wręcz zachęcamy je do tańca, zabawy, dotyka-
nia instrumentów. Cykl jest dostępny bezpłatnie 
i adresowany nawet do zupełnych maluszków. 

Na zakończenie roku przygotowaliśmy syl-
westrową galę, w której gwiazdą wieczoru bę-
dzie Hanna Banaszak. Usłyszymy sztandarowe 
piosenki lat 60., 70. i 80. ubiegłego wieku. Usły-
szymy też przede wszystkim niesamowity głos 
Hanny Banaszak. A jako że Centrum Kultury 
Katowice myśli o wszystkich, dlatego nasza gala 
rozpoczyna się już o 18.00 i można ją traktować 
jako udany wstęp do wyjątkowego wieczoru.  

|wywiad| z IzaBElą KosoWsKą, dyrektorem centrum Kultury Katowice im. K. bochenek

Wczoraj, dziś i jutro Dezember Palast

Remigiusz Brzyk otrzymał Laur Konra-
da na zakończonym w Katowicach XVI 
Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reży-
serskiej „Interpretacje”. 

Reżyser dostał trzy mieszki o wartości 10 tys. 
zł od: Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej, Ignacego 
Karpowicza i Octaviana Saiu. Pozostałe dwa, od 
Grzegorza Jarzyny i Roberta Talarczyka, otrzy-
mał Radosław Rychcik za spektakl „Dziady” (Te-
atr Nowy w Poznaniu). Przyznano mu także na-
grodę dziennikarzy. 

Nagrodę publiczności o wartości 10 tys. 
zł wręczono Ewelinie Marciniak za spektakl 
„Skąpiec” (Teatr Polski w Bydgoszczy). Nato-
miast nagroda specjalna redakcji „Dziennika 
Teatralnego” dla najlepszego aktora powędro-
wała do Mariusza Zaniewskiego za rolę Gusta-
wa-Konrada w spektaklu „Dziady”. 

W festiwalowych wydarzeniach uczestni-
czyło ponad 5 tys. widzów. W konkursie wzię-
ło udział pięć spektakli ocenianych przez pię-
ciu jurorów, każdy mógł nagrodzić jednego re-
żysera i przyznać mu właśnie10 tys. zł. Zgod-
nie z regulaminem Laur Konrada otrzymuje 

ten, kto otrzyma minimum trzy głosy.
Od 8 listopada widzowie mogli oglą-

dać spektakle w Teatrze Śląskim, Pałacu 

Młodzieży, Muzeum Śląskim, Teatrze Ate-
neum oraz Centrum Kultury Katowice, wziąć 
udział w koncercie, który odbył się w nowej 

siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia, a także uczestniczyć w spo-
tkaniach w klubie festiwalowym (Strefa Cen-
tralna w Centrum Kultury Katowice).

Tegoroczna edycja festiwalu była wyjąt-
kowa z kilku powodów. Nowa dyrektor ar-
tystyczna Katarzyna Janowska wprowadziła 
hasło przewodnie (w tym roku była to „wol-
ność”), zniosła ograniczenie wiekowe dla kon-
kursowych reżyserów oraz pozwoliła ubie-
gać się o laury także laureatom poprzednich 
edycji.

Nowością był także specjalny cykl Inter-
pretacje.doc poświęcony spektaklom opartym 
na życiu, a nie na tekstach literackich. Festi-
wal otworzył się szerzej na działania społecz-
ne dzięki inicjatywie „Reaktor Katowice”, któ-
ra została zrealizowana wspólnie z Fundacją 
Foma. Efektem tej współpracy był między in-
nymi „Dezember Palast Proces”, czyli spektakl 
w formie sądu nad siedzibą Centrum Kultury 
Katowice (dawniej Centrum Kształcenia Ide-
owo-Wychowawczego Kadr Robotniczych).

	(mr)

| zakończył Się XVi ogóLnopoLSki FeStiwaL Sztuki ReżySeRSkiej „inteRpRetacje”|

Laur Konrada przyznany 
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Moda na oryginalne przedświąteczne 
zakupy przybywa na Śląsk. Już nieba-
wem, 20 grudnia Spodkiem zawład-
nie kilkuset wystawców, producentów 
oryginalnych ubrań, ozdób czy dizaj-
nu. Po raz pierwszy mieszkańcy Ślą-
ska zyskają okazję do udziału w im-
prezie o skali porównywalnej jedynie 
z największymi wydarzeniami off-mo-
dowymi w Polsce. Całość firmowana 
będzie marką Silesia Bazaar.

Celem organizatorów Silesia Bazaar jest 
stworzenie cyklicznej imprezy, która stanie 
się alternatywą dla zakupów seryjnej odzie-
ży w sieciowych butikach popularnych cen-
trów handlowych. Zimowa i letnia edycja tar-
gów będzie dwudniowym wydarzeniem, gdzie 
obok producentów oryginalnych ubrań, akce-
soriów i wnętrzarskich ozdób znajdą swe miej-
sce platformy dizajnu, a także strefy gastro oraz 
wypoczynku. 

– 20 grudnia będzie można odwiedzić 
Spodek nie tylko po to, by zrobić oryginalne, 
przedświąteczne zakupy. Gwarantujemy, że bę-
dzie również można zainspirować się w trakcie 
spotkań ze specjalistami z dziedzin wzornictwa 
i projektowania, odsapnąć trochę od zakupowej 
gorączki, zjeść smacznie i nietuzinkowo – pod-
kreśla Piotr Kalisz, organizator Silesia Bazaar. 
– A wieczorami będziemy zapraszać na wyda-
rzenia klubowe, firmowane przez wyselekcjo-
nowanych DJ-ów – dodaje Kalisz.

Ideę Silesia Bazaar wsparła pomysłodaw-
czyni projektu Modny Śląsk – Ilona Kanclerz. 
Trzecia edycja tej imprezy poprzedzi targi. 
19 grudnia, po raz pierwszy na Śląsku, zapre-
zentowana zostanie kolekcja Teresy Rosati ze 

specjalnym udziałem muzyka Daniela von Li-
son. Jak zwykle atmosferę Modnego Śląska sta-
nowić będą również: konkurs dla projektantów 
mody, wykłady oraz warsztaty.

Projekt Modny Śląsk powstał jako inicjaty-
wa społeczna służąca promocji oraz integracji 
środowisk modowych na Śląsku. Skupia twór-
ców i wykonawców całego regionu. Rozwija 
kreatywne myślenie, a co najważniejsze, służy 
pozytywnym zmianom wizerunku nowocze-
snego Śląska.

	(dw)

MIasto

|ngo|

|impReza imieninowa|

|SiLeSia BazaaR|

Zwracam się do wszystkich właści-
cieli punktów handlowych oraz miesz-
kańców naszego miasta o humanitar-
ne traktowanie karpia podczas jego 
sprzedaży, zakupu i transportu  do do-
mów w okresie przedświątecznym. 

Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt 
zabrania się transportu żywych ryb lub ich 
przetrzymywania w celu sprzedaży bez do-
statecznej ilości wody umożliwiającej od-
dychanie. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdol-
na do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. 

Człowiek jest mu winien poszanowanie, 
ochronę i opiekę. Karp jako zwierzę o wyjąt-
kowo rozwiniętych zmysłach słuchu, węchu, 
smaku i dotyku oraz wrażliwości skóry po-
równywalnej do ludzkiego oka wyjątkowo in-
tensywnie odczuwa ból. 

Grudzień to czas pozytywnych i ciepłych 
uczuć – nie przysparzajmy zatem niepotrzeb-
nego cierpienia całkowicie zależnym od nas 
zwierzętom.
naczelnik	wydziału	kształtowania	środowiska	

urzędu	miasta	katowice

Nowa impreza na modowej mapie Państwo Środka 
od środka
W ramach spotkań otwartych w tradycji 
„Drzwi otwarte – otwarty świat”, prowa-
dzonych na Wydziale Inżynierii Materiało-
wej i Metalurgii  Politechniki Śląskiej w Ka-
towicach przy ul. Krasińskiego 8 zaprasza-
my 9 grudnia (zawsze drugi wtorek miesią-
ca) o godz. 17.30 na spotkanie z podróż-
nikiem jackiem adamusem  zatytułowane 
„Państwo Środka od środka”.

codzienność w chinach to dla obco-
krajowca niemal sport ekstremalny. Pre-
legent, z wykształcenia japonista, z zami-
łowania podróżnik i prowokator przygód, 
miał okazję zgłębić kulturowe różnice mię-
dzy Wschodem i zachodem oraz zweryfi-
kować związane z Państwem Środka ste-
reotypy. nie bał się eksperymentów z chiń-
ską medycyną, kuchnią czy transportem 
publicznym, choć nigdy nie był pewien, czy 
zamawiane danie będzie tym, na które miał 
ochotę, a autobus faktycznie jedzie w miej-
sce, do którego chciałby się dostać. barw-
na, wciągająca i zabawna relacja… zapra-
szamy serdecznie wszystkie osoby cieka-
we świata!

	(krz)

„Nasze Katowice”: Dlaczego war-
to odwiedzić Spodek na kilka dni 
przed świętami?

Piotr Kalisz, organizator Silesia Ba-
zaar: targi mody niezależnej zawsze przy-
ciągają sporą rzeszę oglądających i kupują-
cych. na takich imprezach zobaczymy i ku-
pimy produkty, których normalnie nie może-
my dotknąć i przymierzyć, tylko musimy na-
być „w ciemno”, czyli w sieci. są to produkty 
wysokiej jakości, oryginalne, ale niestety trud-
no dostępne, dlatego idealnie nadają się na 
przykład na świąteczny prezent. Ich „unikato-
wość” jest gwarantowana!

Czy oferta SB jest adresowana 
do konkretnych klientów?

nie. na targach będą różne firmy – nieza-
leżni twórcy odzieży, autorzy kolekcji dzie-
cięcych czy projektanci wystroju wnętrz. Ich 
jedyną cechą wspólną jest oryginalność 

produktów i w większości polskie pocho-
dzenie. W związku z tym nastawiamy się na 
różnych klientów. Wiek, zasobność portfe-
la, zamieszkanie nie mają znaczenia. Każ-
dy znajdzie coś dla siebie.

Czy odwiedzający targi powin-
ni spodziewać się wysokich cen 
ze względu na niepowtarzal-
ność kolekcji oferowancyh przez 
wystawców?

ceny na pewno nie będą dyskontowe, 
czyli nie możemy się spodziewać typo-
wych dla centrów handlowych świątecz-
nych przecen, ale za to jakość produktu 
jest wysoka, więc warto czasami wydać 
10, 20 złotych więcej, ale kupić coś od pol-
skiego producenta, rzecz wyjątkową, któ-
rej nie znajdziemy w masowej ofercie sie-
ciowych butików.

(ith)

|poLitechnika zapRaSza| 

|wywiad| 

SB
SILESIA BAZAAR

SB
SILESIA BAZAAR

SB
SILESIA BAZAAR

SB
SILESIA BAZAAR

Apel w sprawie wigilijnego karpia  
Z związku ze zbliżającym się okre-
sem zimowym proszę wszystkich 
mieszkańców Katowic, zarządców 
budynków, administratorów oraz go-
spodarzy domów o udzielenie pomo-
cy wolno żyjącym kotom zapewniają-
cym mieszkańcom naturalną ochronę 
przed gryzoniami.

Zwracam się do Państwa z prośbą o udo-
stępnienie bezdomnym kotom schronie-
nia na terenie naszego miasta (piwnic, pa-
kamer, nieeksploatowanych pomieszczeń 

gospodarczych).
Wystarczy jedno otwarte okno, pojemnik 
z wodą i pokarmem, a pomożemy tym stwo-
rzeniom przetrwać najcięższą dla nich porę 
roku.

		naczelnik	wydziału	kształtowania	środowi-
ska	urzędu	miasta

Barbary...
Krąg Barbar Śląskich i Zarząd Bractwa Gwar-
ków zapraszają wszystkie Barbary na ich Dru-
gie Imieniny 2 grudnia o godz. 15.30 do ko-
ścioła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 32.

	(red)

Prezydent Miasta Katowice ma zaszczyt za-
prosić przedstawicieli katowickich organiza-
cji pozarządowych do udziału w dorocznym 
spotkaniu, które odbędzie się 3 grudnia 2014 
roku o godz. 16.00 w Miejskim Domu Kultury 

„Koszutka" w Katowicach przy ul. Grażyń-
skiego 47.

Celem spotkania jest podsumowanie do-
tychczasowej współpracy miasta Katowi-
ce z organizacjami pozarządowymi oraz 

wręczenie nagrody im. Józefa Kocurka w dzie-
dzinie działalności społecznej. W trakcie spo-
tkania będzie można spotkać się z człon-
kami Powiatowej Rady Działalności Pożyt-
ku Publicznego w Katowicach oraz poznać 

organizacje pozarządowe współpracujące 
z Inkubatorem Społecznej Aktywności.

	(wps)

|komunikat| |komunikat| 

Prezydent zaprasza

Apel w sprawie kotów
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|wyRóżnienia|

|pRzemiana|

|wyniki wyBoRów SamoRządowych 2014 w katowicach|

Kiedy miasto staje się miejscem

|Sejmik województwa ŚLąSkiego| 

Bez względu na tempo oraz ogrom 
dokonującej się dziś przemiany duch 
miasta ma tutaj coś z palimpsestu. 
Bo Katowice odsłaniają nieznane 
bądź zapomniane rysy, swoją piękną 
i mniej piękną dawność zupełnie cza-
sem nieoczekiwanie.

Przez oswojone zbanalizowane obrazy prze-
śwituje nagle niewyjawiony przez współczesność 
znak. Starczy nieraz wejść do jakiejś bramy starej 
kamienicy, wcale od centrum nieodległej, by bez 
większego trudu zauważyć np. resztki zabudo-
wań o jawnie wiejskiej proweniencji. Kiedyś, jesz-
cze niedawno, sto – sto parędziesiąt lat temu, roz-
ciągał się tu inny świat. Czyli rzeczywistość Kato-
wic sprzed „wybuchu”. Zanim wtargnął tu i prze-
wrócił wszystko do góry nogami pancernik dzie-
więtnastowiecznego kapitalizmu. Niegdysiejszy 
wymiar dostrzec można jeszcze dziś np.  w daw-
nych układach przestrzennych. I to jest znowu to 
charakterystyczne, tutejsze „pomiędzy”. Nieprzy-
pisanie do zastygłych wzorców kulturowych czy 
cywilizacyjnych rytów,  ale dynamika śmiałej od-
miany. Przeobrażanie czegoś, co jeszcze przed 
chwilą wydawało się nienaruszalne. 

(…)  W Katowicach niejako na naszych 
oczach znowu kończy się pewna tradycyjna 
kultura. Możliwości oparte w głównej mierze 

o ciężki przemysł. I to był chyba najważniejszy 
sygnał (wezwanie) do myślenia nad nową ja-
kością tutejszego życia. Natrętnie powracają-
ce słowo „pomiędzy” tym razem obrazuje dwa 
bieguny. Pierwszy to stan „wyczerpania złóż”. 
Nie tylko surowców, ale też nadziei, możliwo-
ści, perspektyw i koniunktury. Drugim było, 
jest i pozostaje wyzwanie stworzenia takich re-
aliów, w których nie tyle liczyć się będzie „licz-
ba” (permanentne mnożenie, dodawanie, po-
większanie), ale wyobraźnia i jakość. Między 
tymi biegunami przeskakuje iskra. Czy można 
się zatem dziwić, że konsekwencją była (i jest) 
kolejna katowicka „eksplozja”?

(…) Miejsce kojarzone do niedawna pra-
wie wyłącznie z techniczno-przemysłowym 
pejzażem  dzisiaj określa swój etos w silnym 
związku ze sztuką i kulturą. Takie ustawienie 
proporcji, taka strategia (również inwestycyj-
na na niewyobrażalną do niedawna skalę) wy-
magała i wymaga wyobraźni. Mieszkańców 
uznających uczestnictwo w życiu duchowym 
za elementarną potrzebę i prestiż. I samorzą-
dowych władz. Te ostatnie musiały wypraco-
wać zupełnie nową filozofię urzędniczego my-
ślenia i działania. Sztywne regulacje logistycz-
no-administracyjne (w mieście stojącym jesz-
cze wczoraj na węglowym filarze, a dziś ów 

31 października w kościele Zmar-
twychwstania Pańskiego w Katowi-
cach już po raz 11. wręczono Śląskie 
Szmaragdy.

Tradycyjnie w Święto Reformacji ewangeli-
cy wyróżnili najbardziej zasłużonych Ślązaków.  

Tegorocznymi laureatami, w uznaniu za wy-
bitne osiągnięcia na rzecz ekumenizmu, toleran-
cji i integracji europejskiej, zostali – pośmiert-
nie – bp Tadeusz Szurman „za bycie Szmarag-
dem tej ziemi” oraz Piotr Uszok, Prezydent Ka-
towic, za „bycie wzorem dobrego samorządow-
ca, potrafiącego wykorzystać potencjał miasta 
oraz za otwartość ekumeniczną, przejawiającą 
się w dobrej, partnerskiej współpracy z Kościo-
łami i związkami wyznaniowymi Katowic”. 

Wcześniej Śląskie Szmaragdy otrzymali 
m.in. prof. dr hab. Tadeusz Sławek, abp Damian 
Zimoń,  prof. Jerzy Buzek.

	(red)

Śląskie 
Szmaragdy

29 września Sejmik Województwa Ślą-
skiego dla upamiętnienia 70. roczni-
cy Tragedii Górnośląskiej postano-
wił ogłosić rok 2015 Rokiem Pamięci 
Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945.

– W ten sposób pragniemy uczcić pamięć 
dziesiątków tysięcy Górnoślązaków wywiezio-
nych do niewolniczej pracy w Donbasie i in-
nych rejonach Związku Sowieckiego, pomor-
dowanych, uwięzionych, aresztowanych i in-
ternowanych, ofiar gwałtów, grabieży, represji, 
obozów pracy – czytamy w uzasadnieniu do 
uchwały Sejmiku.

(red)

Ofiarom 
Tragedii 
Górnośląskiej 
1945

16 listopada odbyły się w Polsce wy-
bory samorządowe. W głosowaniu na 
prezydenta Katowic żaden z kandy-
datów nie otrzymał wymaganej liczby 
głosów, stąd też w niedzielę 30 listo-
pada katowiczanie raz jeszcze będą 
wskazywali, kto – ich zdaniem – po-
winien pełnić tę funkcję. Znamy już 
jednak nazwiska radnych przyszłej 
kadencji. 

W głosowaniu na prezydenta oddano 
94 240 ważnych głosów, z czego 3 137 otrzy-
mała Krystyna Doktorowicz, Arkadiusz Go-
dlewski – 14 690, Marcin Krupa – 40 609, 
Andrzej Sośnierz – 20 820, Adam Stach – 
315, Marek Szczerbowski – 4 332, Aleksan-
der Uszok – 5 104 oraz Jerzy Ziętek– 5 233. 
Żaden z kandydatów nie uzyskał jednak wy-
maganej liczby głosów. Ogłoszono więc dru-
gą turę wyborów, do której zostali dopuszcze-
ni dwaj kandydaci z najwyższą liczbą głosów, 
czyli Marcin Krupa (43,09%) oraz Andrzej So-
śnierz (22,09% głosów). Ponowne głosowanie 
odbędzie się w niedzielę 30 listopada br. Wów-
czas rozstrzygnie się, kto zostanie prezyden-
tem miasta w nadchodzącej kadencji. Adresy 
lokali wyborczych pozostają bez zmian.

16 listopada katowiczanie zdecydowa-
li jednak o tym, kto stworzy nową radę mia-
sta. Na wszystkie listy we wszystkich okręgach 
wyborczych oddano ogółem 89 172 ważnych 
głosów. Prawo do udziału w podziale manda-
tów uzyskały listy następujących komitetów 
wyborczych:

Lista nr 27 – KWW Forum Samorządowe i 
Piotr Uszok – 27 389,

Lista nr 3 – KW Prawo i Sprawiedliwość – 
15 340,

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL – 4 481,
Lista nr 6 – KKW SLD Lewica Razem 

– 5 557,
Lista nr 4 – KW Platforma Obywatelska RP 

– 22 037,
Lista nr 24 – KW Ruch Autonomii Śląska – 

8 664,
W podziale mandatów nie biorą natomiast 
udziału:

Lista nr 28 – KWW „My z Katowic” – 1 520
Lista nr 17 – KW Stronnictwo Demokratycz-

ne – 296
Lista nr 25 – KWW Jerzego Ziętka – 3 888 

Decyzją mieszkańców radnymi Rady Miasta Ka-
towice zostali:

Okręg wyborczy nr 1: Smoleń Małgorzata 
z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP, Ma-
śnica Tomasz Piotr z listy nr 4 KW Platforma 
Obywatelska RP, Uszok Aleksander Piotr z listy 
nr 24 KW Ruch Autonomii Śląska, Pieczyński 
Krzysztof Piotr z listy nr 27 KWW Forum Samo-
rządowe i Piotr Uszok, Skiba Mariusz Piotr z li-
sty nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość, Siejna Kry-
styna Maria z listy nr 27 KWW Forum Samorzą-
dowe i Piotr Uszok, Krupa Marcin Tomasz z listy 
nr 27 KWW Forum Samorządowe i Piotr Uszok;

Okręg wyborczy nr 2: Zydorowicz Andrzej 
Zygmunt z listy nr 4 KW Platforma Obywa-
telska RP, Rokicki Tomasz Stanisław z listy nr 
27 KWW Forum Samorządowe i Piotr Uszok, 

Łyczko Dariusz Grzegorz z listy nr 27 KWW 
Forum Samorządowe i Piotr Uszok, Wydra 
Bartosz Adam z listy nr 3 KW Prawo i Spra-
wiedliwość, Forajter Jerzy Jan z listy nr 27 
KWW Forum Samorządowe i Piotr Uszok;

Okręg wyborczy nr 3: Uszok Piotr Czesław 
z listy nr 27 KWW Forum Samorządowe i Piotr 
Uszok, Godlewski Arkadiusz Mariusz z listy nr 4 
KW Platforma Obywatelska RP, Skowron Adam 
Janusz z listy nr 27 KWW Forum Samorządo-
we i Piotr Uszok, Pietrasz Piotr Aleksander z li-
sty nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość, Rojewska 
Bożena Adela z listy nr 4 KW Platforma Obywa-
telska RP;

Okręg wyborczy nr 4, Luty Michał Janusz 
z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość, Piwo-
warczuk Jacek z listy nr 3 KW Prawo i Sprawie-
dliwość, Pronobis Borys Aleksander z listy nr 27 
KWW Forum Samorządowe i Piotr Uszok, Wie-
czorek Magdalena Joanna z listy nr 4 KW Plat-
forma Obywatelska RP, Zawadzki Józef Antoni 
z listy nr 27 KWW Forum Samorządowe i Piotr 
Uszok, Wnęk Barbara Katarzyna z listy nr 4 KW 
Platforma Obywatelska RP;

Okręg wyborczy nr 5: Biskupski Maciej Ma-
rek z listy nr 27 KWW Forum Samorządowe 
i Piotr Uszok, Witkowicz Witold Zbigniew z li-
sty nr 4 KW Platforma Obywatelska RP, Panek 
Krystyna Zofia z listy nr 3 KW Prawo i Sprawie-
dliwość, Nowara Marek Józef z listy nr 24 KW 
Ruch Autonomii Śląska, Stępień Damian Paweł 
z listy nr 27 KWW Forum Samorządowe i Piotr 
Uszok. 

(red)

Nowa Rada Miasta

fundament to również muzyka, plastyka, te-
atr i nowe media) okazywały się już narzę-
dziem anachronicznym. Bo inna jest substan-
cja. Inne perspektywy i oczekiwania. 

Współmierność najnowocześniejszych jako-
ści w sferze materialnej z równoległą identyfika-
cją poprzez sztukę i kulturę jest właśnie fascynu-
jącą próbą połączenia snu, jawy, mitu i twardej – 
najtwardszej z możliwych – rzeczywistości.
	(fraGment	eseju	„palimpsest.	kiedy	miasto	staje	

się	miejscem”,	maciej	szczawiński)
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W PROGR A MIE ZNANE I LUBIANE SZLAGIERY LAT 60., 70. 80.

Zapewnia my świetną zabawę, 
konkursy or az cenne nagrody!

Występują: M arek Chudziński, 
M arta Wardyńsk a, Wiktor ia Jabłońsk a, K amil Baron, 

Agnieszk a Niemiec, M agdalena Kostrubiec,
Paweł Zaufal or az Denys Ostrovnoi Big-Band

31 grudnia 2014 / 18:00
C E N T RU M  K U LT U RY  K A T O W I C E

MAM OCHOTĘ 
NA CHWILECZKĘ ZAPOMNIENIA...

HANNA BANASZAK

GWIAZDA WIECZORU: 

www.ck.art.pl
Bilety: 50, 60 zł 
Ticketportal .pl
Ticketpro.pl , Biletyna.pl
Kupbilecik .pl
Rezerwacje: bow@ck.art.pl
32 609 03 31, 32 609 03 32

NAGRODY FUNDUJE:Patroni medialni:



Informator

muzea – s. 12|wyStawy – s. 13|muzyka – s. 17| kino – s. 15| teatR – s. 15| BiBLioteki – s. 18| mdk – s. 19| SpoRt – s. 24

kulturalny

Grudzień
z NosPr

wtorkowy klub jazzowy
2 grudnia, godz. 19.30, sala kameralna

Full Drive 3 & Michael „Patches” Stewart
Michael Patches Stewart (trąbka)
Henryk Miśkiewicz (saksofony)
Marek Napiórkowski (gitary)
Rober t Kubiszyn (bas)
Michał Miśkiewicz (perkusja)

9 grudnia, godz. 19.30, sala kameralna
Bobo Stenson solo
Bobo Stenson (for tepian)

16 grudnia, godz. 19.30, sala kameralna 
Koncer t Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej 
w Katowicach
Bartosz Dworak Quar tet
Bar tosz Dworak (skrzypce)
Piotr Matusik (for tepian)
Jakub Dworak (kontrabas)

Szymon Madej (perkusja)
30 grudnia, godz. 19.30, sala kameralna

Włodek Pawlik solo Kolędy Polskie
Włodek Pawlik (for tepian)

Środa młodych
3 grudnia, godz. 19.30, sala kameralna

Silesia przedstawia: Wieczór z Schuman-
nem
Marcin Zdunik (wiolonczela)
Aleksandra Świgut (for tepian)
W programie:
Rober t Schumann – Fantasiestücke op. 73 
Rober t Schumann – Märchenbilder op.113 
Rober t Schumann – Fünf Stücke im Volkston 
op. 102

17 grudnia, godz. 19.30, sala kameralna 

Koncer t studentów Akademii Muzycznej im. 
Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Orkiestra kameralna PRIMUZ
dyrygent – Łukasz Błaszczyk
solista – Łukasz Błaszczyk (skrzypce)
Andrzej Panufnik – Suita staropolska
Andrzej Panufnik – Koncer t skrzypcowy
Aleksander Tansman – Tryptyk 
Grażyna Bacewicz – Koncer t na orkiestrę 
smyczkową

narodowa Orkiestra 
Symfoniczna Polskiego radia
4 grudnia, godz. 19.30, sala koncertowa

dyrygent – Yan Pascal Tor telier
solista – Ryszard Groblewski (altówka)

W programie:
Hector Berlioz – Harold w Italii op. 16 na al-
tówkę i orkiestrę 
Claude Debussy – Preludium do Popołudnia 
fauna
Igor Strawiński – Suita z baletu „Ognisty 
ptak” (1945)

między Ivesem a Crumbem
 6 grudnia, godz. 19.30, sala koncertowa   

Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO
dyrygent – Marek Moś 
solista – Sergei Krylov (skrzypce)
W programie:
Igor Strawiński – Concer to in D
Leonard Bernstein – Serenada na skrzypce 
i orkiestrę smyczkową
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|	   Muzea	|  

Świąteczna Jazda z muzeum 
Śląskim 
16.12.2014–6.01.2015 

Muzeum Śląskie w Katowicach po raz trzy-
nasty zaprasza na świąteczną przejażdżkę 
zabytkowym tramwajem, który zawita do 
Bytomia, Katowic, Chorzowa, Rudy Śląskiej, 
Zabrza, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Bę-
dzina. W tramwaju znajdziemy m.in. ekspo-
naty związane z okresem bożonarodzenio-
wym, ponadto archiwalne fotografie i pocz-
tówki. Wystawę zwiedzimy na wybranych 

Muzeum Śląskie

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

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

przystankach lub odbędziemy niecodzienną 
przejażdżkę w towarzystwie muzealnych 
eksponatów.

Przejazd tramwajem jest bezpłatny.
Rozkład jazdy na www.muzeumslaskie.pl

cyKLE sPotKań
Piątka ze sztuki, czyli pięć odsłon wystaw 
stałych Muzeum Śląskiego 

6 grudnia, godz. 12.30, ul. T. Dobrowolskiego 1

Philip Glass – III Symfonia  
7 grudnia, godz. 18.00, sala kameralna

Orkiestra Muzyki Nowej
dyrygent Szymon Bywalec
soliści: Agnieszka Gajgier-Otręba (flet), Ali-
cja Lizer-Molitorys (flet), Marek Toporowski 
(klawesyn), Stanisław Lasoń (wiolonczela), 
Dorota Adamczak (for tepian)
W programie: 
Eugeniusz Knapik – Corale, interludio e aria
Charles Ives – A Set of Three Shor t Piece
George Crumb – Vox balaenae
George Crumb – Eleven Echoes of Autumn
Charles Ives – The Unanswered Question, 
cz. III

10 grudnia, godz. 19.30, sala kameralna
NOSPR kameralnie
Trio AdAstra: Anna Szabelka (skrzypce), 
Łukasz Frant (wiolonczela), Joanna Galon-
Frant (for tepian)
W programie:
Charles Ives – Piano trio
Henry Cowell – Trio on 9 shor t movements 
Paul Schőnfield – Cafe Music

11 grudnia, godz. 19.30, sala kameralna
Recitale mistrzowskie
Adam Wodnicki (for tepian)
W programie:
Charles Ives – II Sonata for tepianowa Con-
cord, Mass., 1840–1860, cz. III The Alcotts
Leonard Bernstein – Touches 
John Corigliano – Fantasia on an Ostinato
James Wintle – Etiuda na lewą rękę (utwór 
dedykowany Adamowi Wodnickiemu)
Phil Winsor – Passages na for tepian i kom-
puter (utwór dedykowany Adamowi Wodnic-
kiemu)
Rober t Muczynski – Desperate Measures 
op. 48 (Paganini Variations) 
William Bolcom – 9 New Bagatelles

12 grudnia, godz. 19.30 sala koncertowa
4. Europejski Kongres Klarnetowy
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego 
Radia
dyrygent – José Maria Florencio
soliści – Sharon Kam (klarnet), polscy laure-
aci konkursów klarnetowych: Bar tłomiej Do-
browolski, Szymon For tuna, Bar tosz Pacan, 
Agata Piątek, Tomasz Żymła
W programie: 
Charles Ives – Central Park in the Dark
Aaron Copland – Koncer t na klarnet i orkie-
strę 
Ar tie Shaw – Koncer t na klarnet i orkiestrę 
Leonard Bernstein – Uwertura do operetki 
Kandyd
Aleš Pavlorek – Concer to grosso na 4 klar-
nety i orkiestrę (prawykonanie)

John Williams – Victor’s Tale z muzyki do 
filmu Terminal
George Gershwin – Uwertura kubańska

13 grudnia, godz. 19.30, sala kameralna 
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Came-
rata Silesia
dyrygent – Anna Szostak
soliści w trakcie ustalania
W programie:
Charles Ives – 114 Pieśni (wybór)

14 grudnia, godz. 18.00, sala kameralna
Recitale mistrzowskie
Piotr Pławner (skrzypce)
Eugeniusz Knapik (for tepian)
W programie: 
Charles Ives – II Sonata skrzypcowa, IV So-
nata skrzypcowa Children’s Day at the Camp 
Meeting, III Sonata skrzypcowa

20 grudnia, godz. 19.30, sala kameralna
Między Wschodem a Zachodem
Kwartet Śląski: Szymon Krzeszowiec 
(skrzypce), Arkadiusz Kubica (skrzypce), 
Łukasz Syrnicki (altówka), Piotr Janosik 
(wiolonczela)
prowadzenie – Marcin Trzęsiok
W programie:
Charles Ives – I Kwartet smyczkowy
Valentin Silvestrov – Quar tetto piccolo
George Crumb – Black Angels. Thir teen Ima-
ges from the Dark Land 

21 grudnia, godz. 12.00, sala koncertowa
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego 
Radia
dyrygent – Sergey Smbatyan
solista – Piotr Tarcholik (skrzypce)
W programie: 
Erich Wolfgang Korngold – Suita The Adven-
tures of Robin Hood
Samuel Barber – Koncer t skrzypcowy
George Gershwin – Amerykanin w Paryżu

nOSPr kameralnie
18 grudnia, godz. 19.30, sala kameralna

Four Strings: Lucyna Fiedukiewicz (skrzyp-
ce), Grzegorz Witek (skrzypce), Beata Ra-
szewska (altówka), Łukasz Tudzierz (wiolon-
czela), Krzysztof Fiedukiewicz (fagot)
W programie:
Roman Maciejewski – Trio smyczkowe Ma-
tinata
Grażyna Bacewicz – Kwartet smyczkowy nr 4
Georg Abraham Schneider – Kwartet na 
skrzypce, altówkę, fagot i wiolonczelę
Edward Elgar – Romans na fagot i kwartet 
smyczkowy

 

www.nospr.org.pl

KONCERT

BAL

godz. 21.30

31 grudnia 2014

dyrygent
Alexander
Liebreich

W programie

muzyka francuska
m.in. Ravel, Bizet
(Carmen!)

Ewa Vesin
sopran

informacje:

32 73 25 320

Skaldowie

Piotr Metz 
gospodarz  nocy 
sylwestrowej
Muzyka z winyli

Karen 
Edwards

godz. 19.30

W programie: Prezentacja średniowiecznej 
rzeźby św. Mikołaja, kącik zabaw plastycz-
nych dla dzieci, oprowadzanie po wnętrzach 
nowej siedziby

13 grudnia, godz. 12.30,  ul. T. Dobrowol-
skiego 1
W programie: Szatnia obowiązkowa, czyli co 
robi płaszcz na wystawie, kącik zabaw pla-
stycznych dla dzieci, oprowadzanie po wnę-
trzach nowej siedziby



13www.katowice.eu InforMator

|	   Muzea	|  

ul. ks. j. szafranka 9, ul. rymarska 4, 
ul. Kopernika 11/2, ul. Kościuszki 47

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

|	   WystaWy	|  

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

Przez ostatnie miesiące dzięki grantowi 
z Muzeum Historii Polski, w ramach progra-
mu „Patriotyzm Jutra 2014”, ŚCWiS realizo-
wało projekt „Notacje historyczne – śląska 
opozycja”. 8 grudnia wystar tuje strona inter-
netowa www.prloopozycja.pl, na której bę-
dzie można obejrzeć i wysłuchać rozmów-

notacji z osobami, które w latach 80. były 
związane z działalnością w antysystemowej 
opozycji na terenie ówczesnego wojewódz-
twa katowickiego. Wśród 11 osób, z którymi 
prowadzono rozmowy, znaleźli się m.in. ks. 
Henryk Bolczyk, prof. Jerzy Buzek, Tadeusz 
Jedynak, Jan Ludwiczak, Stanisław Płatek 
czy Andrzej Rozpłochowski.  Projekt będzie 
kontynuowany w kolejnych latach, a strona 
będzie uzupełniana o materiały archiwalne, 
dokumenty oraz zdjęcia. 

W tym samym dniu w Muzeum Izbie Pa-
mięci Kopalni Wujek zostanie zaprezentowa-
ne stanowisko multimedialne przy makiecie 
przedstawiającej pacyfikację Kopalni Wujek. 
Projekt ten również otrzymał dofinansowanie 
z Muzeum Historii Polski w ramach progra-
mu „Patriotyzm Jutra 2014”.

13 grudnia mija kolejna 
rocznica wprowadzenia stanu 
wojennego

W tym dniu Śląskie Centrum Wolności i So-
lidarności włącza się do ogólnopolskiej akcji 
Instytutu Pamięci Narodowej – „Zapal świa-
tło wolności”. Muzeum Izba Pamięci Kopal-
ni Wujek (Katowice, ul. Wincentego Pola 
65) będzie tego dnia otwar te wyjątkowo od 
godz. 9.00 do 15.00 oraz od godz. 20.00 do 
24.00. Po Muzeum, jak zawsze, będą opro-
wadzać uczestnicy strajku w Kopalni Wujek, 
który miał miejsce w pierwszych dniach sta-
nu wojennego i zakończył się krwawą pacy-
fikacją. W wyniku akcji milicyjno-wojskowej 
zginęło wówczas dziewięciu górników. 

16 grudnia 2014 r. przypada 
33. rocznica pacyfikacji Kopalni 
wujek

W tym dniu w samo południe odbędzie się 
„Bieg Dziewięciu Górników”, a wezmą w nim 
udział uczniowie ze szkół województwa ślą-
skiego. Bieg organizuje Śląskie Centrum 
Wolności i Solidarności dzięki wsparciu Fun-
dacji Banku Zachodniego WBK. Uczniowie 
oraz ich opiekunowie będą ubrani w koszulę 
z wizerunkiem jednego z górników zastrzelo-
nych w czasie pacyfikacji kopalni Wujek – 16 
grudnia 1981 r. Bieg zakończy się około go-
dziny 13.00 pod Pomnikiem-Krzyżem Dzie-
więciu Górników w Katowicach–Brynowie. 

Po południu rozpoczną się oficjalne ob-
chody rocznicy pacyfikacji organizowane 
przez Społeczny Komitet Pamięci Górników 
KWK Wujek Poległych 16 grudnia 1981 r., 

24.12 czynne do godz. 13.00
25–26.12 – nieczynne

uL. szafranKa 9
tel. 32 256 18 10

Czas u-płynął. Anna 
Chojnacka – fotografie
wernisaż: 2 grudnia, godz. 16.00

Wystawa potrwa do 3.03.2015 r.

Problem śmierci fotografii 
w Polsce w XXI w. – wykład,  
prof. Krzysztof Jurecki
3 grudnia, godz. 16.30

Odwrócona logika – 
z negatywem w tle. warsztaty 
fotograficzne dla młodzieży
5, 12, 19 grudnia, godz. 11.00 oraz 11, 18 
grudnia, godz. 10.30

Wymagane wcześniejsze zgłoszenia tel.: 
209 00 21 wewn. 104.

Czarno-białe nie jest smutne – 
warsztaty dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej
8 grudnia, godz. 12.00 oraz 9 grudnia, godz. 
9.00

Wymagane wcześniejsze zgłoszenia tel.: 
209 00 21 wewn. 104.

Promocja albumu Anny 
Chojnackiej „wśród plastyków 
śląskich” (wyd. zPAF)
10 grudnia, godz. 17.00

Gościem specjalnym będzie prof. Tadeusz 
Grabowski.

Ślązacy w turystyce światowej 
– wykład otwarty Towarzystwa 
Przyjaciół Katowic, dr Antoni 
winiarski 
12 grudnia, godz. 15.00

Koncert poświęcony pamięci 
prof. moniki Sikorskiej-wojtachy
17 grudnia, godz. 17.00

Arkadiusz Ławrywianiec 
– Tajemnice pracowni
do 31 grudnia

uL. ryMarsKa 4
tel. 32 353 95 59

Sceny rodzajowe przy stole
wernisaż: 12 grudnia, godz. 16.00

uL. KoPErnIKa 11
tel. 32 750 47 02, 600 576 242

Spotkanie z robertem 
Talarczykiem – reżyserem, 
aktorem, dramaturgiem, 
scenarzystą, dyrektorem Teatru 
Śląskiego w Katowicach
4 grudnia, godz. 17.00

wystawa prac moniki Hartman
wernisaż: 16 grudnia, godz. 17.00

Spotkanie opłatkowe 
z cyklu „Przyjaciele Barbary 
i Stanisława” 
18 grudnia, godz. 18.00 

Wymagane wcześniejsze zgłoszenie telefo-
niczne: 32 750 47 02, 600 576 242

uL. KoŚcIuszKI 47
tel. 32 728 85 57

niezwykłe realizacje 
konserwatorskie AmC SzTuKA 
– prezentacja, Aleksandra 
Ciesielczyk – dyplomowany 
konserwator dzieł sztuki
9 grudnia, godz. 15.00

Finisaż „Sztuka konserwacji 
w realizacjach konserwatorskich 
AmC SzTuKA” wraz 
z oprowadzaniem kuratorskim 
15 grudnia, godz. 16.00

„Sztuka konserwacji 
w realizacjach konserwatorskich 
AmC SzTuKA”
wystawa do 15 grudnia

muzeum dla malucha: Ludzie 
z kamienia i brązu
6 grudnia, godz. 15.30, al. Korfantego 3

wstęp: 5 zł

Oczami Śląskich Fotografów – 
2. edycja
13 grudnia, godz. 13.00–15.30, katowicki 
rezerwat przyrody „Las Murckowski” 

Warsztaty terenowe z zakresu fotografii przy-
rodniczej i etyki fotografowania

Przemiesz(cz)anie. Sztuka 
polska po 1945 roku
20 grudnia, godz. 15.30, al. Korfantego 3

Sztuka i nowe media. Od wideo-ar tu do sztu-
ki Internetu

wstęp: 3,50 zł

muzeum z każdej strony: 
eksperymenty sztuki 
współczesnej
20 grudnia, godz. 12.30, al. Korfantego 3

Warsztat dla dzieci w wieku 6–10 lat.
wstęp: 5 zł

WystaWy

„A jak sie wojna zaczła…” 
Górnoślązacy na wielkiej wojnie 
1914–1918
do 11.01.2015

Siła dokumentu. Stanisław 
Jakubowski. Fotografia 
do 15.01.2015

Otwarcie stałej Galerii Fotografii Muzeum 
Śląskiego 

Oczami śląskich fotografów 
– 2. edycja
do 11.01.2015

Byt niebytu. malarstwo 
władysława wałęgi
Galeria Sztuki Pogranicza 

do 11.01.2015

Jerzego zitzmana folklor 
z baśni i ludowej tradycji
do 23.12.2014



14 www.katowice.euInforMator

|	   WystaWy	|  

Galeria sztuki 
Współczesnej 

BWa 

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

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

pl. sejmu Śląskiego 2 
tel. 32 609 03 22

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

XXIII Festiwal Ars Cameralis: 
Kowalnia 
21 listopada 2014 do 11 stycznia 2015

Wystawa prezentowana w dwóch galeriach:
Filmy absolwentów pracowni Grzegorza Ko-

walskiego – Galeria ASP w Katowicach Rondo 
Sztuki, wernisaż 21 listopada o godz. 18.00

Z archiwum pracowni Grzegorza Kowalskie-
go – Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Kato-
wicach, wernisaż 21 listopada o godz. 19.00
Kurator: Ewa Maria Śmigielska
Współpraca: Ada Biedka
Konsultacja projektu: Grzegorz Kowalski
W wystawie biorą udział:
Galeria BWA: Ada Biedka, Alicja Raczkowska, 
Anna Molska, Anna Senkara, Ar tur Żmijewski, 
Bohdan Ruciński, Ewa-Maria Śmigielska, 
Grzegorz Matusik, Jacek Adamas, Jacek 
Markiewicz, Jacek Różański, Jakub Weso-
łowski, Jane Stoykov, Jędrzej Niestrój, Ju-
lia Bu Ngoc, Katarzyna Fabińska, Katarzyna 
Górna, Katarzyna Kozyra, Łukasz Kosela, 
Michał Dudek, Monika Zielińska, Paweł Al-
thamer, Paweł Mysera, Grzegorz Olech, To-
masz Kujawski, Wojciech Urbański
Galeria Rondo Sztuki: Adam Janisch, Anna 
Senkara, Artur Żmijewski, Cezary Koczwarski, 
Jacek Malinowski, Jakub Wesołowski, Julia  
Bui  Ngoc, Mai Bui Ngoc, Kacper Nurzyński, 
Katarzyna Kozyra, Katarzyna Miszczak, Łukasz 
Kosela, Piotr Wysocki, Dominik Jałowiński, To-
mas Rafa

Wystawa „Kowalnia” jest pierwszą w Ka-
towicach tak obszerną prezentacją prac ab-
solwentów legendarnej pracowni prowadzo-
nej w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych 
przez prof. Grzegorza Kowalskiego. Wystawa 
odbędzie się równocześnie w Galerii Sztuki 
Współczesnej  BWA, gdzie prezentowane są 
prace studenckie i dyplomowe dawnych stu-
dentów pracowni, oraz w Galerii Rondo Sztuki, 
gdzie będzie można zobaczyć filmy wideo ab-
solwentów pracowni. 

Projekt „Do sztuki gotowi 
start!” – warsztaty, akcje 
artystyczne, performance’y
6 i 7 grudnia, godz. 10.00–14.00

W ramach kolejnej odsłony projektu zaprasza-
my na warsztaty foto-architektoniczne z Mi-
chałem Łuczakiem i Markiem Woźniczką.

Sztuka obserwowania to umiejętność nie-
zbędna zarówno w zawodzie architekta, jak 
i fotografa. Bez trudu można by wymienić kilka 

kolejnych profesji, gdzie kluczowe jest „widze-
nie przestrzeni”. Często jednak, aby widzieć, 
trzeba wiedzieć, aby coś zobaczyć, trzeba 
umieć odpowiednio na to spojrzeć. 

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają 
się najważniejszymi zagadnieniami związany-
mi z przestrzenią postrzeganą przez pryzmat 
architekta i fotografa. Nie zabraknie teoretycz-
nych podstaw architektonicznych i urbani-
stycznych oraz kluczowych zasad w fotografii 
architektury.

Szczegóły projektu na stronie Galerii BWA: 
www.bwa.katowice.pl

Projekt dofinansowany ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

KLub sztuK Przy 
GaLErII bWa

warsztaty scrapbookingu 
– zrób to po swojemu

Scrapbooking jest sztuką ręcznego tworzenia 
i dekorowania albumów ze zdjęciami (i nie 
tylko) papierowym kolażem i kolorowymi do-
datkami.

15 listopada, godz. 10.00–14.00: „Kolekcjo-
ner myśli”

16 listopada, godz. 10.00–14.00: „Zrób to 
po swojemu”
Prowadząca: Katarzyna „Czekoczyna” Krzy-
mińska 

warsztaty kreatywnego 
pisania z Loesje
Warsztaty Loesje to zabawa skojarzeniami 
słownymi i pisanie krótkich tekstów, z których 
wybierane są najciekawsze i najbardziej inspi-
rujące. W trakcie redakcji końcowej powstaną 
finalne brzmienia tekstów, które złożą się na 
nową serię charakterystycznych, czarno-bia-
łych plakatów Loesje. 

Warsztaty są otwarte tematycznie – pisze-
my na wszystkie tematy, jakie przyjdą nam do 
głowy.

22 listopada, godz. 13.00–17.00
Szczegóły dotyczące warsztatów w ramach 
Klubu Sztuk na stronie Galerii BWA www.bwa.
katowice.pl
Zapisy: tel. 32 259 90 40 wewn. 13 lub Aneta 
Zasucha – kom. 510 853 090, e-mail: eduka-
cja@bwa.katowice.pl
Liczba miejsc ograniczona. W przypadku zbyt 
małej liczby chętnych zastrzegamy sobie pra-
wo do zmiany terminu warsztatów.

sztuka (w) edukacji
W Galerii BWA na dzieci i młodzież czekają 
bezpłatne warsztaty ekspresji twórczej.

Uczestnicy warsztatów mają okazję spę-
dzić twórczo czas, a inspiracją  dla ich działań 
będzie  wystawa „Kowalnia. Z archiwum pra-
cowni Grzegorza Kowalskiego”, prezentowana 
w ramach XXIII Festiwalu Ars Cameralis.

Zajęcia są bezpłatne, wszystkie materiały 
potrzebne do realizacji warsztatów zapewnia 
Galeria. Wymagana wcześniejsza rezerwacja 
terminu.
Dział Edukacji Artystycznej –  tel. 32 259 90 
40 lub Aneta Zasucha – kom. 510 853 090
e-mail: edukacja@bwa.katowice.pl

Chwila zapomnienia z Hanną 
Banaszak!

Niezapomniane szlagiery szalonych lat 60., 
70. i 80., a do tego fenomenalny głos Hanny 
Banaszak pozwolą w ostatni wieczór 2014 r. 
na chwileczkę zapomnienia.

Koniec roku zbliża się wielkimi kroka-
mi, dlatego też wielu z nas już teraz szuka 
sposobu na wyjątkowe spędzenie Sylwe-
stra. Centrum Kultury Katowice zaprasza na 
wspaniały wieczór z dobrą muzyką i wyjąt-
kowymi ludźmi.  

W muzyczny świat niezapomnianych 
szlagierów z lat 60., 70. i 80. zabierze nas 
gwiazda wieczoru – Hanna Banaszak, a tak-
że znakomici muzycy współtworzący mu-
sical „Prześliczna Wiolonczelistka”: Marek 
Chudziński, Marta Wardyńska, Wiktoria Ja-
błońska, Kamil Baron, Agnieszka Niemiec, 
Magdalena Kostrubiec, Paweł Zaufal oraz 
Denys Ostrovnoi Big-Band. Hanna Banaszak 
– królowa polskiej piosenki, kultowa polska 
piosenkarka jazzowa i estradowa – zaczaruje 
wszystkich swoimi piosenkami, które rozko-
łyszą całą salę. Muzycy, którzy do tej pory 
wspólnie pracowali nad sukcesem musicalu 
opar tego na przebojach zespołu Skaldowie 
„Prześliczna Wiolonczelistka”, na pewno 
nie pozwolą nikomu na nudę. Odpowiednio 
dobrany reper tuar oraz nieprzeciętne głosy 
wokalistów zabiorą wszystkich w wspaniały 
muzyczny świat. Znane wszystkim przebo-
je w wyśmienitych aranżacjach granych na 
żywo to przepis na niezapomnianego Sylwe-
stra. Tego wieczoru nie zabraknie też kon-
kursów, nagród i świetnej zabawy!

Bilety: 50 i 60 zł 

Ticketportal.pl, Ticketpro.pl, Biletyna.pl, 
Kupbilecik.pl

Rezerwacje: bow@ck.art.pl, 32 609 03 31, 
32 609 03 32 oraz Anna Sekuła: 604 900 

717.

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskiej akcji 
społeczno–edukacyjnej IPN „Ofiarom stanu 
wojennego. Zapal Światło Wolności”, której 
celem jest upamiętnienie ofiar stanu wojen-
nego, przypominając o tych, którzy stracili 
życie, zostali internowani, uwięzieni, których 
represjonowano, inwigilowano, wyrzucono 
z pracy, zmuszono do emigracji, wręczając 
„wilczy bilet”.

Warto to przedsięwzięcie rozpowszech-
nić wśród młodzieży szkolnej oraz lokalnej 
społeczności, tym bardziej że udział w akcji 
jest bardzo prosty – wystarczy 13 grudnia 
2014 r. o godzinie 19.30 zapalić symbolicz-
ne Światło Wolności. Można to zrobić wir tu-
alnie za pomocą aplikacji, specjalnie przy-
gotowanych przez Instytut Pamięci Narodo-
wej. Wystarczy wejść na stronę internetową 
www.pamiec.pl/13grudnia kliknąć w odpo-
wiednim miejscu lub pobrać aplikację, by 
móc Światło Wolności „zapalić” na por ta-
lach społecznościowych. Można również to 
zrobić w sposób tradycyjny – umieszczając 
palącą się świecę np. w oknie.

Na wymienionej stronie internetowej do-
stępne są również w formie elektronicznej 
teka edukacyjna dotycząca stanu wojenne-
go, filmy: „Próba generalna”, „Stan wojen-
ny – dlaczego?”, zdjęcia, plakaty oraz inne 

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

materiały, które w sposób ciekawy i niekon-
wencjonalny, umożliwią poszerzenie wiedzy 
na temat stanu wojennego.

Zapraszamy także do dzielenia się prze-
prowadzoną akcją na fanpage’u Strefa Edu-
kacyjna IPN: www.facebook.pl/eduipn.

To tylko jeden mały gest, jednak pozwa-
lający pamiętać o wprowadzeniu stanu wo-
jennego i tego konsekwencjach. A przecież 
nie ma nic ważniejszego niż „ocalić od za-
pomnienia”.

ŚCWiS, NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-
Dąbrowski, Katowicki Holding Węglowy oraz 
Instytut Pamięci Narodowej. 

godz. 16.00: Msza św. w kościele pw. Pod-
wyższenia Krzyża św. (ul. Piękna 8, Katowice)
godz. 17.15: Przemarsz pod Krzyż-Pomnik 
Górników przy kopalni „Wujek” (Plac NSZZ 
Solidarność, Katowice)

godz. 17.30: Uroczystości pod Pomnikiem-
Krzyżem (ul. Wincentego Pola, Katowice) – 
Apel Poległych, składanie wieńców i kwia-
tów
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Centrum sztuki 
Filmowej

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

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

|	   Kino	|  

ul. 3 Maja 7
tel. 32 258 74 32

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

national Theatre Live 
– transmisja spektaklu 
„Frankenstein”
5 grudnia, godz. 19.00

reżyseria: Danny Boyle („Trainspotting”, 
„Slumdog. Milioner z ulicy”)

bilety: 32 zł normalny/28 zł ulgowy

8. edycja przeglądu filmowego 
„Obrazy historii”
6–14 grudnia

NRD na filmowo – dawniej i dziś
Ósma edycja cyklu filmowego „Obrazy histo-
rii”, zainaugurowanego przez Towarzystwo 
Polsko-Niemieckie w Krakowie w roku 2007, 
poświęcona będzie częściowo filmom pocho-
dzącym z kraju dziś już nieco zapomnianego, 
który po wydarzeniach roku 1989 zniknął 
z mapy Europy, niegdyś jednak posiadał nie 
tylko kluczowe znaczenie polityczne i militar-
ne, ale także ciekawą kulturę i obyczajowość. 
W programie: osiem filmów, w tym „Mordercy 
są wśród nas” W. Staunde, „Klucze” E. Gün-
thera, „Solo Sunny” K. Wolfa i „Nie ma, nie 
ma” P. Planizera. Gościem inauguracyjnego 
pokazu będzie prof. Andrzej Gwóźdź.

bilety: 8 zł

Cholonek wg Janoscha  
1 grudnia, godz. 19.00

14 grudnia, godz. 12.00  

A. Giza, Swing
2, 8, 15, 31 grudnia, godz. 18.00
7 grudnia, godz. 20.00
31 grudnia, godz. 22.00 (Sylwester)

Spektakl tylko dla widzów dorosłych. 
    

gość: Finał IV Konkursu 
„Jednoaktówka po śląsku” oraz 
spektakl „Frelki” na podstawie 
wybranych jednoaktówek 

z poprzednich edycji konkursu
5 grudnia, godz. 18.00

gość: zabawa w dziobanego 
11 grudnia, godz. 18.00

Grupa teatralna Las Gambas działająca przy 
Starochorzowskim Domu Kultury.

T. Jachimek, Kolega mela 
Gibsona
13 grudnia, godz. 19.00

P. Bułka, Poczekalnia
20 grudnia, godz. 19.00  

J. Cartwright, 2
21 grudnia, godz. 19.00

 

|	   teatr	|  

PrEMIEry

od 5 grudnia

Dziewczynka z kotem (reż. Asja Argento, 
Włochy/ Francja 2014, 103')

Love, Rosie (reż. Christian Ditter, Wielka 
Brytania/ USA 2014, 102')

Ciało obce (reż. Krzysztof Zanussi, Polska/
Włochy 2014)

od 12 grudnia
9 mil (reż. Daniel Monzon, Hiszpania 2014)
Macondo (reż. Sudabeh Martezai, Austria 

2014, 93')
Saint Laurent (reż. Bertrand Bonello, Francja 

2014, 135')

od 26 grudnia
Pani z przedszkola (reż. Marcin Kryształo-

wicz, Polska 2014)
Droga krzyżowa (reż. Dietrich Bruggemann, 

Niemcy 2014, 107')

WyDarzEnIa

Projekcja najnowszego filmu 
Krzysztofa zanussiego „Obce 
ciało”, po projekcji spotkanie 
z reżyserem
6 grudnia, godz. 14.30

Sylwester w rytmie… „dzikiej 
samby”!
31 grudnia, od 21.15

W programie: przedpremierowe tytuły „Dzi-
kie historie” (reż. Damián Szifron, Argenty-
na/Hiszpania 2014, 122') i „Samba” (reż. 

Eric Toledano, Olivier Nakache, Francja 
2014, 120'); poczęstunek na „dobry wie-
czór”, a później: dwa gorące posiłki, szam-
pan, napoje, desery; możliwość tańczenia w 
rytmach muzyki mechanicznej.

Filmoteka Konesera: Książę 
i aktoreczka (reż. Laurence 
Olivier, uSA 1957, 117') 
9 grudnia, godz. 18.00

W rolach gł. Marylin Monroe, Laurence Oli-
vier, Richard Wattis

Komedia, której akcja toczy się w roku 
1911. Anglia przygotowuje się do koronacji 
Jerzego V. Do Londynu zaproszono jako go-
ści wiele koronowanych głów, a wśród nich 
rodzinę królewską z Karpatii. Książe Charles, 
koneser kobiet, zauważa w rewiowym teatrze 
piękną, amerykańską aktorkę Elsie. 

bilety: 10 zł

Czwartek z kryminałem: 
Śmierć Belli (reż. Édouard 
molinaro, Francja 1961, 91')
11 grudnia, godz. 18.00 | 

W rolach gł. Jean Desailly, Alexandra Ste-
wart, Monique Mélinand

Adaptacja prozy Georges'a Simenona. 
Młoda Amerykanka, studentka Belle zamiesz-
kuje wraz z parą czterdziestolatków, profeso-
rem i jego młodą żoną. Kiedy pewnego dnia 
zostaje uduszona, prowadzący dochodzenie 
swe podejrzenia kierują na nauczyciela.

bilety: 5 zł

met In HD – Transmisje 
na żywo z metropolita Opera 
w nowym Jorku 

13 grudnia, godz. 18.00
 „Śpiewacy norymberscy” – Wagner
XVI wiek, Norymberga. Zakochany rycerz, 
by zdobyć rękę wybranki, musi zostać 
członkiem bractwa śpiewaczego i zwyciężyć 
w  dorocznym konkursie.

27 grudnia, godz. 18.00
Bizet „Carmen” (retransmisja)
W roli tytułowej pochodząca z Gruzji mez-
zosopranistka Anita Rachvelishvili, znana 
zxbrawurowej roli w  „Kniaziu Igorze”.

bilety: 55 zł normalny/50 zł ulgowy

KosMos: National theatre live, „Frankenstein
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ul. chopina 8
tel. 32 43 10 403

e-mail: rezerwacje@teatrrawa.pl
www.teatrrawa.pl

|	   teatr	|  

ul. rynek 10
tel. 32 258 7251/2 

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

ul. św. jana 10
tel. 32 253 82 21

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

scEna atEnEuM,  
uL. ŚW. jana 10

Piękna i Bestia 
2, 3 grudnia, godz. 9.30     

DuŻa scEna

Przygody Sindbada Żeglarza, 
B. Leśmian 
3 grudnia, godz. 10.00

4 grudnia, godz. 19.00

Koralina, n. Gaiman 
5 grudnia, godz. 9.00 i 11.30

wyk. Teatr Pinokio z Łodzi

W centrum Katowic powstała nowa, kameralna, 
repertuarowa scena niezależnego katowickiego 
Teatru Rawa. Od 2011 r. spektakle Rawy wy-
stawiane były gościnnie, m.in. na scenie Teatru 
Korez, Teatru Gry i Ludzie czy Teatru Śląskiego, 
a twórcy Teatru nieustannie poszukiwali miej-
sca pod swoją działalność. W marcu 2014 r. 
artyści z T.Rawa wygrali w konkursie „Lokal 
na kulturę” najem niewielkiego lokalu w bramie 
przy ul. Chopina 8 w Katowicach. Ciasny, ale 
prawie własny, więc jeszcze młodzi niezależni 
z radością zaczęli adaptować go na teatr. I dali 
radę – w październiku 2014 r. otworzyli scenę 
T.Rawa – Miejsce Wolnej Myśli.

T.rawa o sobie
Trzy lata temu – w 2011 roku – doszliśmy do 
wniosku, że zamiast uporczywie czekać, aż 
przydarzą nam się propozycje i angaże, sami 
się zaangażujemy i zrealizujemy własne pro-
jekty artystyczne, może właśnie te, o których 
zawsze marzyliśmy. I tak właśnie powstał Teatr 
Rawa – stowarzyszenie pasjonatów, fanów, mi-
łośników teatru. Są wśród nas aktorzy, muzycy, 
scenografowie, działacze społeczni, fachowi 
technicy, majsterkowicze, wspaniali widzowie 
i przyjaciele. Zespół aktorski liczy teraz 15 pro-
fesjonalnych aktorów, z czego – chwaląc się – 
jedna: Anuszka Konieczna została wyróżniona 
w dwudziestce najlepszych polskich aktorów 
Subiektywnego Rankingu Jacka Sieradzkiego 
za rolę w naszym „Disco Pigs”. 

Poza „Disco...” od 2011 r. udało nam się 
wystawić pięć innych premier, odwiedzić kilka 
ogólnopolskich festiwali i wymyślić kolejne 
projekty, które wkrótce ujrzą światło dzienne.

Od października 2014 r. zapraszamy do 
naszego kameralnego teatru w bramie przy 
ul. Chopina 8 w Katowicach – będzie trochę 
śmiesznie, trochę strasznie – jak to zazwyczaj 
u nas bywa.

(Ewa Kubiak – dyrektor naczelna i Hubert 
Bronicki – dyrektor artystyczny)

Kryzysy, m. Ignat 
5 grudnia, godz. 19.00

Kryzysy męskie, m. Ignat
6 grudnia, godz. 19.00

Kryzysy po bożemu, m. Ignat
7 grudnia, godz. 19.00

Kabaret Ponurego Żartu, 
D. Charms 
12, 13 grudnia, godz. 19.00

Andrzej rozmus Show, 
A. rozmus
14 grudnia, godz. 19.00

zima pod stołem, r. Topor
19, 20 grudnia, godz. 19.00

Disco Pigs, e. walsh
21 grudnia, godz. 19.00

Kryzysy 3w1 więcej takich nie 
zobaczycie, m. Ignat
31 grudnia, godz. 20.00 (premiera)

Tylko jeden dzień 
4 grudnia, godz.  9.30   

6 grudnia, godz. 11.30

Biegnijcie do szopki  
7, 14, 21 grudnia, godz. 16.00
9, 10, 16, 17 grudnia, godz.  9.30
11 grudnia, godz. 11.00 (bezpośrednia 
transmisja spektaklu w ramach 
Internetowego Teatru TVP dla Szkół) 

Jak pingwiny Arką popłynęły 
12 grudnia, godz. 9.30   

13 grudnia, godz. 16.00   

Krawiec niteczka 
18 grudnia, godz. 9.30    

20 grudnia, godz. 16.00

GaLErIa atEnEuM,   
uL. 3 Maja 25   

Afrykańska przygoda  
5 grudnia, godz. 17.00    

14, 20 grudnia, godz. 11.30  

wernisaż – Pracownia 
wklęsłodruku ASP w Katowicach
12 grudnia, godz. 18.00

Dyrekcja Teatru zastrzega sobie prawo 
zmian w repertuarze.

Ateneum w Internetowym 
Teatrze TVP

W grudniu na afisz Ateneum powróci przed-
stawienie „Biegnijcie do szopki” Edmunda Woj-
narowskiego w reżyserii Krystiana Kobyłki. Uni-
wersalność tematu i klimat tego „Kolędariusza 
na Boże Narodzenie i trzech Króli” (jak brzmi 
podtytuł sztuki) przyciągają widzów bez względu 
na wiek, a piękne drewniane lalki-rzeźby, ciekawie 
zaaranżowane kolędy i muzyka na żywo pozwolą 
oderwać się od codziennej gonitwy i przedświą-
tecznej, zwykle stresującej krzątaniny. Warto więc 
znaleźć godzinę i wybrać się rodzinnie do teatru 
po odrobinę refleksji.

Widowisko doceniła również telewizja, zapra-
szając „Biegnijcie do szopki” do udziału w Inter-
netowym Teatrze TVP dla Szkół – bezpośrednią 
transmisję zaplanowano na 11 grudnia o godz. 
11.00. Satysfakcja tym większa, że będzie to 
druga w tym sezonie prezentacja spektaklu kato-
wickich lalek w ramach tego wspaniałego projektu 
(po „Krawcu Niteczce”, którego uczniowie oglą-
dali we wrześniu).

Dzień później, 12 grudnia o godz. 18.00, 
w Galerii Ateneum zaplanowano wernisaż wy-
stawy Pracowni Druku Wklęsłego ASP w Kato-
wicach. Ekspozycja nosi tytuł „Ludzie z metalu 
2”, a obejrzymy na niej prace pedagogów, ab-
solwentów i studentów śląskiej uczelni. Jak pisze 
prof. Jan Szmatloch: „(...) Entuzjazm, wzajemne 
zaufanie sprzyjają zawsze klimatowi swobodnej 
pracy artystycznej, stając się nadzieją artystycz-
nego spełnienia. Wielu studentów i absolwentów 
Pracowni Druku Wklęsłego osiąga sukcesy. Lista 
i skala ich graficznych dokonań jest imponująca. 
(...) Sukcesy Pracowni mają niekwestionowany 
udział w kształtowaniu wizerunku Uczelni, współ-
decydując o jej pozycji w kraju i poza granicami” 
(katalog wystawy „Ludzie z metalu” w MDK „Po-
łudnie”). (rch)

atENEuM: Biegnijcie do szopki 
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ul. sokolska 2
tel. 32 258 62 61

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

Argentina Tango Show 
– spektakl o namiętności 
i zatraceniu 
5 grudnia, godz. 19.00, Sala koncertowa 
im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska 

II Katowickie Dni Henryka 
mikołaja Góreckiego – koncert 
finałowy
6 grudnia, godz. 18.00, Sala koncertowa 
im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska 

Śląska Orkiestra Kameralna 
Chór Filharmonii Śląskiej
Jan Wincenty Hawel – dyrygent
Ewelina Szybilska – sopran
Klaudia Moździerz – mezzosopran
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru 
W programie:
Henryk Mikołaj Górecki – Trzy utwory w daw-
nym stylu
Jan Wincenty Hawel – Inspiracje liryczne na głos 
żeński, orkiestrę smyczkową, fortepian i perku-
sję do wierszy C.K. Norwida (prawykonanie)
Georg Friedrich Händel – Dixit Dominus HWV 
232

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

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

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

Środa młodych – Silesia 
przedstawia: wieczór 
z Schumannem
3 grudnia, godz. 19.30, sala kameralna 
NOSPR, pl. W. Kilara 1

Marcin Zdunik – wiolonczela
Aleksandra Świgut – for tepian
Aleksandra Konieczna – słowo
W programie: dzieła na wiolonczelę i for te-
pian Rober ta Schumanna

Bilety w cenie 1 złoty dostępne w kasie 
NOSPR pl. W. Kilara 1 lub na stronie 

www.nospr.org.pl 

muzyka – moja miłość
7 grudnia, godz. 17.00, MDK „Koszutka”, ul. 
Grażyńskiego 47a

Beata Warykiewicz-Siwy – skrzypce
Michał Siwy – skrzypce
Katarzyna Makowska – for tepian
Lilianna Moll – słowo
W programie: kompozycje G. F. Händla, A. 
Corelliego, D. Szostakowicza, B. Bar tóka, I. 
Albeniza, J. Brahmsa

ulubieńcy publiczności
11 grudnia, godz. 18.00, Muzeum 
Archidiecezjalne, ul. Wita Stwosza 16

Anna Cierpisz – wiolonczela
Wojciech Kubica – for tepian
Zofia Garganisz – sopran
Michał Biel – for tepian
Bożena Gieburowska – słowo
W programie: utwory G. Cassado, L. van 
Beethovena, W. Lutosławskiego, G. Pucci-
niego, A. Boito, K. Szymanowskiego, P. Czaj-
kowskiego, R. Sielickiego

Grudniowe refleksje
14 grudnia, godz. 17.15, MDK „Południe”, 

ul. Jankego 136
Anna Trefon – harfa
Aleksandra Rudzka – słowo
W programie: kompozycje na harfę solo G. F. 
Händla, F. A. Rossela, G. Pierne’a, B. Britte-
na, M. Tourniera,  B. Andresa

14 grudnia, godz. 19.00, MDK „Południe”, 
ul. Kołodzieja 42
Małgorzata Wojciechowska – skrzypce
Adam Potera – akordeon
Alicja Przytuła – słowo
W programie: utwory I. Shamo, A Piazzolli, 
J. S. Bacha, R. Bonka. W. Runczaka, S. Pro-
kofiewa, H. Clebanoffa, A. Cwojdzińskiego, 
R. Galliano, V. Montiego

14 grudnia, godz. 18.00, MDK „Południe”, 
ul. Sołtysia 25
Radosław Rzepecki – baryton
Andrzej Filipek – for tepian
Wiesława Sczendzina – słowo
W programie: kompozycje wokalno-instru-
mentalne I.J. Paderewskiego, St. Niewia-
domskiego, K. Kurpińskiego, I. Kamlana, M. 
Leigha, L. Bernsteina, F. Schuber ta, R. Wa-
gnera, S. Rachmaninowa

Portrety kompozytorów: 
wojciech Kilar
17 grudnia, godz. 8.30, godz. 9.45, godz. 
10.45, studio koncertowe Polskiego Radia, 
ul. Ligonia 29

Valses de Vienne
10 grudnia, godz. 19.00, Sala koncertowa 
im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska 

Budapest Strauss Ballet & Orchestra
W programie:
Johann Strauss – uwertura do Zemsty nie-
toperza, polki Anna, Pizzicato i Dżokej, Wie-
deńska krew, Bandyci, Grzmoty i błyskawi-
ce
Ede Remenyi – Leć moja jaskółko
Johann Strauss – Tarantella, Niech żyje Wę-
gier
Ferenc Liszt – Rapsodia węgierska nr 2
Johann Strauss – Róże południa, Baron cy-
gański, szybka polka Lekka krew 
Grigoras Dinicu – Słowik
Johann Strauss – Nad pięknym modrym Du-
najem, Marsz Radeckiego

 europa u bram: wielcy 
mistrzowie
11 grudnia, godz. 11.00, Sala koncertowa 
im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska 

Śląska Orkiestra Kameralna 
Rober t Kabara – dyrygent
Regina Gowarzewska – prelegentka
Ema Alexeeva – skrzypce
Anna Baran – skrzypce
Olivia Bujnowicz – skrzypce
Jacek Głogowski – skrzypce
Joanna Kupczak – skrzypce
Malwina Jakubowska – wiolonczela
Michał Koziński – wiolonczela
Jakub Łączak – flet
Mateusz Żurawski – obój
W programie:
Carl Stamitz – Koncer t fletowy G-dur op. 29 
cz. II i III
Joseph Haydn – Koncer t obojowy C-dur, 
Hob. VIIg:C1
Jules Massenet – Medytacja z opery Thais
Antonio Vivaldi – Koncer t na czworo skrzy-

Kopciuszek, J. i w. Grimm 
6 grudnia, godz. 12.00 i 16.00

wyk. Teatr Pinokio z Łodzi

muza w Śląskim: Katarzyna 
Groniec (koncert)
11 grudnia, godz. 19.00

europa w Śląskim: Diabelska 
próba, r. Afrim
13 grudnia, godz. 19.00

Węgierski Teatr Narodowy z Târgu-Mures

w popielniczce diament, 
J. roszkowski
14 grudnia, godz. 19.00

Open Chopin, 
w. Saramonowicz, r. Paczocha
15 grudnia, godz. 16.00 i 19.00

Spektakl muzyczny – Project London i Teatr 
Śląski

Skazany na bluesa, 
P. Angerman, J. Kidawa-Błoński
18 grudnia, godz. 19.00 (spektakl 
z napisami w języku angielskim)

19 grudnia, godz. 19.00

mayday 2, r. Cooney
20, 21 grudnia, godz. 19.00

Kolęda z aktorami
21 grudnia, godz. 12.00 

Dziadek do orzechów, 
P. Czajkowski 
22 grudnia, godz. 18.00

wyk. Opera Śląska w Bytomiu

wieczór kawalerski, 
r. Hawdon
26, 27 grudnia, godz. 19.00

Sylwester: Klub mężusiów, 
K. magnusson
31 grudnia, godz. 18.30 i 21.30

wyk. Teatr Capitol z Warszawy

scEna KaMEraLna

underground, Piosenki 
n. Cave'a i T. waitsa
3, 4 grudnia, godz. 19.00

Oskar i Pani róża, 
É.-e. Schmitt
9 grudnia, godz. 10.00 i 12.45

10 grudnia, godz. 10.00 i 19.00

europa w Śląskim: 
P. Beaumarchais „Figaro”
12 grudnia, godz. 19.00

wyk. Węgierski Teatr Narodowy z Târgu-Mu-
res

Bóg mordu, Y. reza
27, 28 grudnia, godz. 19.00

scEna W MaLarnI

Dubbing Street, P. zelenka
4, 5 grudnia, godz. 19.30

Puder i pył. Białas kontra 
smaki
11 grudnia, godz. 19.30

Gość: chef Przemek Błaszczyk

Projekt KatoDebiut: elling, 
I. Ambjřrsen
12, 13 grudnia, godz. 19.30

moja ABBA, T. man
17 grudnia, godz. 19.30

szyb WILson

morfina, S. Twardoch 
6, 7 grudnia, godz. 19.00
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wernisaż wystawy moniki 
wanyury-Kurosad „Sztuka 
książki” 
1 grudnia, godz. 17.00, Biblioteka Śląska, 
pl. Rady Europy 1, hol główny 

Kapłan z sercem na dłoni. 
Ks. Jan macha (1914–1942)
3 grudnia, godz. 17.00, Biblioteka Śląska, pl. 
Rady Europy 1, sala Parnassos 
W programie: prelekcja ks. dr. Damiana Bed-
narskiego – postulatora procesu beatyfika-
cyjnego ks. Jana Machy, a także prezentacja 
najnowszej publikacji poświęconej Słudze 
Bożemu.

Debata publiczna „25 lat 
przemian – próba bilansu” 
5 grudnia, godz. 11.00, Biblioteka Śląska, 
pl. Rady Europy 1, sala Parnassos 

Debata o praworządności z udziałem przed-
stawicieli sądownictwa, adwokatury, proku-

ratury, policji oraz mieszkańców Katowic.
Moderator: adw. Roman Kusz, dziekan Okrę-
gowej Rady Adwokackiej w Katowicach 
Spotkanie poprowadzi red. Beata Netz.

Spotkania podróżnicze 
w Bibliotece Śląskiej: „Shisha 
w krajach tysiąca i jednej nocy” 
– opowieść małgorzaty Łozickiej
8 grudnia, godz. 17.00, Biblioteka Śląska, 
pl. Rady Europy 1, sala Parnassos

Kawiarenka 
Kulturalno- Literacka
10 grudnia, godz. 17.00, Biblioteka Śląska, 
pl. Rady Europy 1, sala Benedyktynka 

„Szelest czasu” – spotkanie z Jerzym Lucja-
nem Woźniakiem, poetą i prozaikiem. Go-
spodynią wieczoru będzie dr Lucyna Smy-
kowska-Karaś.

Salon Literacki michała 
Jagiełły 
17 grudnia, godz. 17.00, Biblioteka Śląska, 
pl. Rady Europy 1, sala Benedyktynka 

Gościem spotkania będzie prof. Piotr Śli-
wiński, historyk i krytyk literatury, kierownik 
Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Autor i współautor wielu książek. 

Klub Dobrej Książki 
18 grudnia, godz. 17.00, Biblioteka Śląska, 
pl. Rady Europy 1, sala Benedyktynka 

Kolejną pozycją nominowaną do nagrody 

Śląski Wawrzyn Literacki będzie książka 
Andrzeja Stasiuka „Wschód” (Wyd. Czarne, 
Wołowiec 2014). To niezwykły zapis podróży 
na Wschód – do wspomnień z dzieciństwa 
spędzanego u dziadków na Podlasiu i po-
dróży tam, skąd wyszły oddziały Czyngis-
chana. Laudację wygłosi dr hab. Adrian Gleń 
– krytyk literacki, historyk i teoretyk literatu-
ry związany z Uniwersytetem Opolskim.

Promocja książki „mój 
pionowy świat” Jerzego 
Kukuczki
22 grudnia, godz. 18.00, Biblioteka Śląska, 
pl. Rady Europy 1, sala Parnassos

Premiera nowego wydania książki „Mój pio-
nowy świat” Jerzego Kukuczki, osobistych 
wspomnień zdobywcy Himalajów. W tym 
rocznicowym wydaniu umieszczono po raz 
pierwszy pamiętnik Jerzego Kukuczki, pro-
wadzony aż do ostatnich chwil jego życia. 
Zapis wspomnień ilustrowany jest fotografia-
mi z rodzinnego archiwum. Zaprezentowane 
zostanie także Wir tualne Muzeum – w pełni 
interaktywna historia, łącząca w sobie różne 
media, od tekstu, przez obraz i dźwięk, po 
filmy i materiały 3D, w tym archiwum po-
zostawione przez himalaistę. W programie 
przewidziano również prelekcję o Jerzym 
Kukuczce, którą wygłosi Cecylia Kukuczka.

medycyna dla wszystkich
9 grudnia, godz. 10.00, Biblioteka Śląska, 
pl. Rady Europy 1, sala Benedyktynka 

Wykład prof. dr. hab. n. med. Stanisława 
Wosia „Niewydolne serce – transplantacja 
i sztuczne serce”. Będzie to ostatnie spo-

tkanie z cyklu „Medycyna dla wszystkich”, 
którego celem jest popularyzowanie wiedzy 
o funkcjonowaniu serca, jego chorobach 
i ich leczeniu. 

„watykan wczoraj i dziś” – 
wirtualne zwiedzanie
18 grudnia, godz. 12.00, Dział Integracyjno-
-Biblioterapeutyczny Biblioteki Śląskiej, ul. 
Ligonia 7

Zaprezentowane zostaną materiały (archi-
walne oraz współczesne) ukazujące wybra-
ne zabytki Watykanu, m.in.: plac św. Piotra, 
Bazylikę św. Piotra, Kaplicę Sykstyńską 
i Ogrody Watykańskie.

Klub małego Krytyka 
Literackiego
18 grudnia, godz. 16.00, Dział Integracyjno-
-Biblioterapeutyczny Biblioteki Śląskiej, 
Katowice, ul. Ligonia 7 

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych 
(również z klas integracyjnych), którzy lubią 
czytać i rozmawiać o książkach, do udziału 
w Klubie Małego Krytyka Literackiego. Pod-
czas comiesięcznych spotkań klubowicze 
wcielają się w role krytyków literackich i re-
cenzują przeczytane książki. W ten sposób 
nabywają umiejętności czytania ze zrozu-
mieniem oraz samodzielnej oceny tekstu. 
Dzieci biorą udział w przestrzennych grach 
planszowych oraz zabawach korespondują-
cych z treścią omawianych lektur. Zajęcia 
odbywają się w ramach Dyskusyjnego Klu-
bu Książki. Tematem rozmów grudniowego 
spotkania będzie książka Neila Gaimana „Na 
szczęście mleko”.

piec h-moll op.3, RV 580, Koncer t nr 4 f-moll 
Zima, RV 297, Koncer t na dwie wiolonczele 
g-moll, RV 531

młoda Filharmonia – cykl 
koncertów szkolnych

11 grudnia, godz. 17.00
12 grudnia, godz. 10.00 

Sala koncer towa im. Karola Stryji, Filharmo-
nia Śląska 
Śląska Orkiestra Kameralna 
Rober t Kabara – dyrygent
Regina Gowarzewska – prelegentka
W programie:
Johann Sebastian Bach oraz Antonio Vivaldi

niedziela z laureatem 
14 grudnia, godz. 17.00, Sala koncertowa 
im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Tancerze z Ogólnokształcącej Szkoły Baleto-
wej im. L. Różyckiego w Bytomiu
Leszek Sojka – dyrygent
David Novak – laureat I nagrody ONE® 
Young Ar tist Competition – akordeon
W programie:

Stanisław Moniuszko – Bajka
Ole Schmidt – Fantazja symfoniczna i Allegro 
op. 20
Piotr Czajkowski – Suita z baletu Dziadek do 
orzechów op. 71a

15 grudnia, Sala kameralna 
Filharmonii Śląskiej

Muzyczny alfabet: L jak lutnia i muzyka daw-
na (godz. 9.30)

Muzyczne przedszkole: Jak instrumenty 
grały dawno temu? Spotkanie z lutnią (godz. 
11.00)
Magdalena Wachulewicz – lutnia

Akademia Muzycznego Smaku: Spotkanie 
już w świątecznym klimacie (godz. 17.00)
Program w ustalaniu.

Spotkania z muzyką – 
kameralnie: musicale, musicale
16 grudnia, godz. 9.30 i 11.00, Sala 
kameralna Filharmonii Śląskiej

Koncert Orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii 
Śląskiej

19 grudnia, godz. 19.00, Sala koncertowa 
im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Piotr Gajewski – dyrygent
Melissa White – skrzypce
W programie:
Antonin Dworzák – Uwertura Karnawał op. 
92
Leonard Bernstein – Serenada na skrzypce 
solo, smyczki, harfę i perkusję
Maurice Ravel – Rapsodia hiszpańska i Bo-
léro

Filharmonia konesera
20 grudnia, godz. 16.00, Sala kameralna 
Filharmonii Śląskiej

Anna Maria Staśkiewicz – skrzypce
Katarzyna Budnik-Gałązka – altówka
Marcin Zdunik – wiolonczela
Maryla Renat – słowo
W programie:
Wolfgang Amadeus Mozar t – Preludium 
i Fuga na trio smyczkowe nr 2 KV 404a
Ludwig van Beethoven – Trio smyczkowe 
D-dur op. 9 nr 2
Roman Maciejewski – Trio smyczkowe Ma-
tinata
Ernö Dohnányi – Serenada C-dur op. 10

Krzysztof Penderecki – Trio smyczkowe

Filharmoniczne wieczory 
organowe
28 grudnia, godz. 17.00, Sala koncertowa 
im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska 

Henryk Botor – organy
Chór Filharmonii Śląskiej
Jarosław Wolanin – dyrygent
W programie: kolędy w opracowaniu Henry-
ka Botora oraz improwizacje organowe

Koncerty sylwestrowe
29 grudnia, godz. 17.00 i 20.00
30 grudnia, godz. 17.00 i 20.00 

Sala koncer towa im. Karola Stryji, Filharmo-
nia Śląska 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Iwona Socha – sopran
Adam Sobierajski – tenor
W programie: uwertury, walce, polki oraz 
arie z oper i operetek
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ul. Mikołowska 26
tel. 32 251 85 93

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

sPEKtaKLE tEatraLnE

Festiwal Form radykalnie 
Improwizowanych
9 grudnia, godz. 18 00, Sala teatralna

część I: Obrazy muzyki
18.00–20.30: malarze katowickiej ASP im-
prowizują do muzyki

część II: Muzyka obrazów
20.50–21.30: muzycy FFRi improwizują do 
obrazów malarzy ASP

część III: Improwizacja malarsko–muzyczna
21.40–22.20: wspólna improwizacja mala-
rza Kajetana Pasztuły oraz muzyków FFRi

część IV: Koncert 100lecie 100nki
22.40: specjalny festiwalowy występ zespo-
łu 100nka

20 dni przed imprezą darmowe 
wejściówki będą do odebrania 

w informacji Pałacu Młodzieży, w godz. 
10.00–18.00.

Film: Obywatel (reż. Jerzy 
Stuhr)
12 grudnia, godz. 16.30

wstęp wolny, wejściówki do odebrania 
w informacji Pałacu Młodzieży (godz. 

10.00–18.00)

spektakl „Kochanie na 
kredyt”
13 grudnia, godz. 17.00

Występują: Filip Bobek, Małgorzata Pieczyń-
ska, Agnieszka Sienkiewicz, Przemysław 
Sadowski

Rezerwacja biletów: tel. 603 877 135

KonKursy, zaWoDy, 
WyKłaDy

Organizmy modyfikowane 
genetycznie – szanse 
i zagrożenia
16 grudnia

Wykład – prof. dr hab. Katarzyna Lisowska – 
pracownik naukowy Instytutu Onkologii
w Gliwicach

XXXVII wojewódzki Drużynowy 
Turniej z fizyki (I etap)
11 grudnia, godz. 10.00–13.00, sala 
audiowizualna

Konferencja „Bezpieczeństwo 
bez barier”
3 grudnia

|	   MDK	|  

Odkrywamy Słowenię
2 grudnia , godz. 17.30

Spotkanie na temat uroków i osobliwości ję-
zyka słoweńskiego oraz Słowenii poprowa-
dzą Tina Jugović – lektorka języka słoweń-
skiego i dr Monika Gawlak – słowenistka. 
Wydarzenie organizowane we współpracy 
z Uniwersytetem Śląskim z okazji Dni Języka 
Słoweńskiego i Słowenii.

Filia nr 32, ul. Grzyśki 19A, Ligota

Spitsbergen – wyspa skał 
i lodu
3 grudnia, godz. 17.00

Spotkanie z Michałem Ciepłym – podróżni-
kiem, glacjologiem, doktorantem Wydziału 
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Bogucice

Dzień Górnika – spotkanie 
dla dzieci i młodzieży z okazji 
Barbórki
4 grudnia, godz. 16.00

Filia nr 21, ul. Zamkowa 45, Janów

miejska Biblioteka Publiczna 
w Katowicach oraz Portal Games 
zapraszają młodzież i dorosłych 
na mikołajkową noc Gier 
Planszowych
6/7 grudnia, godz. 18.00–2.00

Lubisz fabularne gry planszowe? Znudziło 
Ci się granie w gronie znajomych i chcesz 
poznać godnego siebie przeciwnika? Przyjdź 
do biblioteki, daj się porwać przygodzie, 
wygraj książkę. Gry na imprezę zapewnia 
Por tal, zachęcamy również do przyniesienia 
własnych.

Filia nr 30, ul. Rybnicka 11, Śródmieście

z fraszką na ustach… 
– spotkanie poetyckie z Doną 
Dowojno
9 grudnia, godz. 11.00

Filia nr 1, ul. Ligonia 7, Śródmieście

Smak Świąt Bożego 
narodzenia
10 grudnia, godz. 16.30 

Spotkanie opłatkowe z Kingą Paruzel, kuli-
narną pasjonatką zdrowej kuchni, finalistką 
I edycji MasterChef, autorką książki „Nie... 
zwykła kuchnia”. Wieczór uświetni występ 
Ewy Pytel-Polak.
Filia nr 36, ul. Gen. Hallera 28, Szopienice

Boże narodzenie, Vánoce, 
Koleda, Božić
Spotkanie o zwyczajach bożonarodzenio-
wych południowych Słowian, organizowane 
we współpracy z Uniwersytetem Śląskim.

10 grudnia, godz. 17.00
Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47, Koszutka

11 grudnia , godz. 17.00
Filia nr 7, ul. Franciszkańska 25, Ligota

wieczór przy świecach 
10 grudnia, godz. 18.00

Jeszcze pożyjemy – koncer t Eugeniusza 
Szwarcera i zespołu Kilka słów. W programie 
piosenki z reper tuaru Marka Grechuty. 

Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Bogucice

Czwartek w bibliotece
11 grudnia, godz. 16.30 

Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka – spotka-
nie opłatkowe z czytelnikami i przyjaciółmi 
biblioteki.
Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21B, 

Dąbrówka Mała

Kolędować małemu... 
– jasełka w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 11
12 grudnia, godz. 17.00

Filia nr 32, ul. Grzyśki 19A, Ligota

magiczna Gwiazdka 
– przedświąteczne spotkanie dla 
dzieci
16 grudnia, godz. 16.00

Filia nr 21, ul. Zamkowa 45, Janów

Kiermasz świąteczny
3–17 grudnia

Kiermasz zorganizowany przez Środowisko-
wy Dom Samopomocy dla Niepełnospraw-
nych nr 2 w Katowicach prowadzony przez 
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób 
Niepełnosprawnych oraz Im Samym „Convi-
vere". Na kiermaszu wystawione będą pra-
ce osób niepełnosprawnych intelektualnie. 
Ozdoby świąteczne będzie można nabyć za 
dobrowolną opłatą.

Filia nr 3, ul. Gliwicka 93, Załęże

WystaWy

michał Pauli. Porzucić 
Bangkok – wystawa malarstwa 
i grafiki
1–19 grudnia, Filia nr 14, ul. Piastów 20, 
os. Tysiąclecia

Czas świątecznych prezentów 
– wystawa rękodzieła
1–8 grudnia, Filia nr 14, ul. Piastów 20, os. 
Tysiąclecia
Wernisaż: 1 grudnia, godz. 17.00.

3.wiek twór3 – wystawa 
prac plastycznych słuchaczy 
uniwersytetu Trzeciego wieku 
uniwersytetu Śląskiego, 
przygotowanych pod kierunkiem 
marty Szymańdy-witańskiej
Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Bogucice
Wernisaż: 17 grudnia, godz. 19.00

Sekrety natury – wystawa 
Andrzeja Sodowskiego
1–31 grudnia, Filia nr 32, ul. Grzyśki 19A, 
Ligota

Wernisaż: 11 grudnia, godz. 17.30 

Andrzej Sodowski – lider Chorzowskiej Gru-
py Plastycznej Krajcok’12, członek Stowa-
rzyszenia Barwy Śląska i Grupy Ar tystów 
Nieprofesjonalnych Grota w Świętochłowi-
cach.

Świat w moim obiektywie – 
wystawa fotograficzna wiktorii 
Łuczak
19 grudnia 2014 – 16 stycznia 2015, Filia 
nr 14, ul. Piastów 20, os. Tysiąclecia
Wernisaż: 19 grudnia, godz. 17.00
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ul. boya-Żeleńskiego 83
tel. 32 209 47 72

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

Święty mikołaj w mDK 
„Południe”
6 grudnia

Zapraszamy dzieci na spotkanie ze Świętym 
Mikołajem, które odbędzie się we wszystkich 
naszych placówkach: Kostuchnie (godz. 
16.00), Piotrowicach (godz. 16.00), Murc-
kach (godz. 18.00),  Zarzeczu (godz. 16.00) 
i Podlesiu (godz. 17.00). 
Prosimy o wcześniejsze zapisy w biurach 

MDK.

Kostuchna, uL. t.b. 
ŻELEńsKIEGo 83

Koncerty Orkiestry Dętej KwK 
murcki-Staszic
3 grudnia, godz 10.00 i 11.00 

Skok przez skórę – pokaz 
obrzędu górniczego w wykonaniu 
uczniów i nauczycieli zespołu 
Szkół nr 4 w Katowicach
5 grudnia, godz. 10.00

PIotroWIcE, uL. GEn. 
janKEGo 136

Pejzaże francuskie – wystawa 
malarstwa Józefa michalskiego
do 12 grudnia

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

Jubileusz

W tym roku Młodzieżowy Dom Kultury w Katowi-
cach obchodzi 40-lecie istnienia. 

Mieszczący się w katowickiej dzielnicy Załęże 
obiekt jest placówką wychowania pozaszkolne-
go. Powstał w 1974 r. z ogrodu jordanowskiego, 
który został założony na tym terenie w 1938 r. 

Obecnie MDK dąży do stworzenia nowych 
i udoskonalenia istniejących form uczestnictwa 
w kulturze poprzez rozpoznanie i rozbudzenie 
zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, a tak-
że realizowanie różnorodnych form wychowania 
i edukacji przez sztukę. W Młodzieżowym Domu 
Kultury działa aktualnie wiele kół i zespołów za-
interesowań, proponując uczestnikom szeroki 
wachlarz zajęć. Zajęcia odbywają się przez sześć 
dni w tygodniu w placówce macierzystej przy ul. 
Gliwickiej 214, kompleksie sportowym „Moje 
boisko – Orlik 2012” oraz w filii mieszczącej się 
w drugim budynku należącym do MDK przy ul. 
Tysiąclecia 5. Na os. Tysiąclecia znalazł siedzibę 
m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Tysiąclatki” oraz wie-
le innych kół i zespołów artystycznych.  

Obchodom jubileuszowym towarzyszy szereg 
imprez, zabaw i konkursów, m.in. „Świat daw-
nych zabaw dziecięcych” (konkurs dla rodziców, 
babć i dziadków naszych wychowanków w Kato-
wicach) oraz „Złóżmy sobie życzenia”, w której 
zachęcamy naszych partnerów, przyjaciół i „do-
mowników”, aby nadsyłali do nas rymowanki, 
wyliczanki, dowcipne i na serio. 

Główne obchody jubileuszu 40–lecia MDK za-
planowano na poniedziałek 8 grudnia:

I część: warsztaty plastyczne, prezentacja 
dorobku poszczególnych pracowni oraz pod-
sumowanie III edycji wojewódzkiego konkursu 
plastycznego w ramach projektu „Szukamy 
prawdziwego św. Mikołaja”, imprezy towarzy-
szącej naszemu jubileuszowi (8.12, godz. 12.30, 
Centrum Kultury Katowice, Galeria 5)

II część: uroczysta jubileuszowa gala, czyli 
wspomnienia, podziękowania i życzenia, a tak-
że występy  utalentowanych młodych artystów, 
uczestniczących na co dzień w zajęciach w MDK 
(8.12, godz. 16.30, Centrum Kultury Katowice 
im. Krystyny Bochenek, sala 211)

uL. GLIWIcKa 214

muzyczne upominki pod 
choinkę – koncerty dla dzieci 
przedszkolnych i szkolnych z 
dzielnicy załęże i os. Tysiąclecia 
przy współpracy z IPIum 
„Silesia”

3 grudnia, godz. 9.00, 10.00, 11.00

warsztaty plastyczne 
„Pergaminowe kartki”
11 grudnia, godz. 17.30

Zapraszamy dorosłych i młodzież na warsztaty two-
rzenia i zdobienia kartek techniką pergaminową

Jasełka 2014
15 grudnia, godz. 16.30

warsztaty dekoracji 
bożonarodzeniowych
16 grudnia, godz. 16.30

Grudniowe czytania dla dzieci
12 grudnia, godz. 15.00
19 grudnia, godz. 15.45

uL. tysIącLEcIa 5

wyróżnienie

Zespół Pieśni i Tańca „Tysiąclatki” przy MDK w Ka-
towicach otrzymał II miejsce w grupie starszej 
i III – w grupie młodszej na Międzynarodowym 
Festiwalu „Gwiazdy Nessebaru” w Bułgarii. Dni fe-
stiwalowe były dla dzieci i młodzieży piękną lekcją 
patriotyzmu i okazją do współzawodnictwa wśród 
zespołów całego świata. Godnie reprezentowali-
śmy Polskę, nasze miasto, os. Tysiąclecia i MDK.
Dziękujemy władzom Katowic i SM „Piast” 
za  pomoc w realizacji udziału naszego zespołu  
w tym wspaniałym artystycznym wydarzeniu.

Zapraszamy nowych tancerzy, śpiewaków 
i muzyków w wieku od 5 do 20 lat do Zespołu. 
(B. Bańska – kierownik zespołu)

Konkurs grafiki komputerowej 
„najpiękniejsza Kartka 
Bożonarodzeniowa”
2–18 grudnia

Koncert zespołu Pieśni 
i Tańca ,,Tysiąclatki” oraz 
wychowanków mDK z okazji 
40-lecia młodzieżowego Domu 
Kultury w Katowicach
8 grudnia, Centrum Kultury Katowice

zabawy z mikołajem dla 
wychowanków mDK i dzieci z os. 
Tysiąclecia
9 grudnia

upominki pod choinkę 
– koncerty dla dzieci szkół 
podstawowych: SP nr 66, zSP nr 
1, Przedszkole nr 21 i nr 57, zSI 
nr 1 przy współpracy z IPium 
„Silesia”
10 grudnia, godz. 8.15, 9.15, 10.15, 11.15 

Koncerty dla młodzieży: IX 
LO, Gimnazjum nr 8, zSz, zS 
nr 7 przy współpracy z IPium 
„Silesia”
11 grudnia, godz. 9.00, 10.00

Świąteczne ozdoby – warsztaty 
rękodzieła artystycznego dla 
dzieci i rodziców 

13 grudnia, godz. 10.00

wieczór kolęd i pastorałek 
– wspólne kolędowanie przy 
choince z udziałem zaproszonych 
gości 
18 grudnia

Jasełka – gościnny występ 
grupy szkolno-przedszkolnej 
w mDK
19 grudnia

Ogłaszamy nabór do nowych 
chłopięcych grup tańca. 

Zapraszamy chłopców do nowych grup po-
wstających w MDK:

I grupa – chłopcy 8–10 lat
II grupa – chłopcy 11–14 lat

Zapisy przyjmujemy w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Katowicach przy ul. 

Tysiąclecia 5 
w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 

15.30 do 19.00.

Kontakt: mdk.tysiaclecie@poczta.fm; tel./
fax 32 250 48 31

VI wszechstronny Konkurs 
Konesera Polszczyzny (finał)
1 grudnia, godz. 10.00, Sala Marmurowa

Konkurs na recenzję (finał)
12 grudnia, godz. 15.00, sala audiowizualna

międzynarodowe mistrzostwa 
Pałacu młodzieży w pływaniu 
„mikołajki 2014”
4–5 grudnia

Inauguracja sezonu 
narciarskiego we włoszech (Val 
di Sole)
7 grudnia

Dogoterapia
4, 11 grudnia, godz. 10.30

Spotkanie z Krzysztofem 
Brzozowskim
5 grudnia, godz. 10.00, sala audiowizualna

Projekcja filmu „Piotruś i wilk”

Koncert wigilijny
19 grudnia, godz. 17.00, sala teatralna

WystaWy

uroda Polszczyzny – fotografia 
zbigniewa Sawicza
do 17 grudnia, galeria Akwarela

wystawa świąteczna 
twórczości wychowanków 
pracowni Pałacu młodzieży
18 grudnia 2014 – 16 stycznia 2015, galeria 
Akwarela

Od matrycy naturalnej 
do cyfrowej – wystawa grafiki 
studentów Instytutu Sztuki 
w Cieszynie, wydział Artystyczny 
uŚl
24 listopada 2014 – 5 stycznia 2015, foyer 
Sali Teatralnej

Sylwestrowy kurs tańca 
Ekspres taneczny dla młodzieży i dorosłych – 
3 lekcje tańca po 75 min: 3, 10, 17 grudnia 
o godz. 17.45 lub 20.15 (do wyboru). W pro-
gramie: praktyczne tańce na imprezę sylwe-
strową i karnawałową. 

Zajęcia prowadzą profesjonaliści: 
Katarzyna i Henryk Kosubek. 

Cena za kurs: 65 zł od osoby.  
Kontakt: 508 652 777 (Katarzyna) lub 501 

497 7/64 (Henryk), e-mail: kosubek@wp.pl. 
Można przyjść także bez partnera. 
Zajęcia w sali marmurowej Pałacu 

Młodzieży (II p.).
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boGucIcE,    
uL. MarKIEfKI 44a

VII Bogucickie Prezentacje 
Barbórkowe
3 grudnia, godz. 10.00, sala widowiskowa

wystawa prac 
pokonkursowych 
„Przedszkolaków portret własny 
– Kraina Krasnoludków”
3.12.2014–11.01.2015, hol

Miejskie Przedszkole nr 49 w Katowicach 
oraz MDK „Bogucice-Zawodzie” zapraszają 
na wystawę prac II edycji miejskiego kon-
kursu plastycznego „Przedszkolaków por tret 
własny”. Uroczyste podsumowanie konkur-
su i wręczenie nagród laureatom odbędzie 
się 3 grudnia o godz. 10.00 podczas gali VII 
Bogucickich Prezentacji Barbórkowych.

Spektakl teatralny dla dzieci 
pt. „w pracowni Świętego 
mikołaja”
5 grudnia, godz. 10.00, sala widowiskowa

Przedstawienie teatralne dla najmłodszych 
połączone ze spotkaniem z Mikołajem. 

Koszt: 5 zł /os. Liczba miejsc 
ograniczona. Obowiązują wcześniejsze 

zapisy.

Stacje rękoDzIeŁO – robimy 
stroiki świąteczne
12 grudnia, godz. 17.00

Koszt: 20 zł za zajęcia. Liczba miejsc 
ograniczona. Obowiązują wcześniejsze 

zapisy.

występ Kabaretu pod 
wyrwigroszem z okazji 654. 
urodzin Bogucic
15 grudnia, godz. 17.00 i 19.30, sala 
widowiskowa

Bilety dostępne w kasie MDK od 
1 grudnia w cenie 2 zł. Uwaga! Nie 

przyjemy rezerwacji telefonicznych na 
bilety. 

Konkurs plastyczny 
„Świąteczne Inspiracje 
Bożonarodzeniowe”
17 grudnia, godz. 10.30, sala widowiskowa

Konkurs plastyczny na tradycyjne ozdoby 
świąteczne związane z Bożym Narodzeniem. 
Prace można zgłaszać w dwóch katego-
riach: ozdoby choinkowe (bombki, zawiesz-
ki, łańcuchy itp.) oraz kar tki świąteczne. 
Do konkursu zapraszamy dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym (od 3 do 13 lat). 
Regulamin i kar ty zgłoszeń na stronie: www.
mdkbogucice-zawodzie.pl. Na zgłoszenia 
czekamy do 10 grudnia. 

Finisaż wystawy o historii 
Orkiestry Dętej „Katowice” 
z okazji jubileuszu 80-lecia 
17 grudnia, godz. 17.00, galeria

Spotkanie dyskusyjne z cyklu 
„Cafe Bogucice” z okazji 654. 
urodzin Bogucic
17 grudnia, godz. 17.30, galeria

Tym razem porozmawiamy o dawnych 
i obecnych związkach naszej dzielnicy 

z  dawną Kopalnią Katowice oraz obecną 
przestrzenią pokopalnianą – Strefą Kultury.

wystawa malarstwa Józefa 
michalskiego – „Pejzaż 
francuski”
18 grudnia, godz. 17.00, galeria

Wystawa będzie połączona z minirecitalem 
muzyki francuskiej w wykonaniu akordeoni-
sty – Stanisława Wodnickiego.

zaWoDzIE,    
uL. MarcInKoWsKIEGo 13

Koncert kameralny w ramach 
cyklu „Salon Tadeusza 
Trzaskalika zaprasza” pt. 
„Dziewczę z buzią jak malina. 
muzyka polska” 
1 grudnia, godz. 17.30, sala widowiskowa

Gościem Salonu będzie Stanisław Duda 
–  baryton.

„Lament” spektakl 
w wykonaniu Teatru reuma 
z mDK „Ligota”
5 grudnia, godz. 19.00, sala widowiskowa

Koncerty solistyczno–
kameralne współorganizowane 
z IPium „Silesia”
8 grudnia, godz. 8.50, 9.50, 10.50, sala 
widowiskowa

wstęp: 2 zł/os.

„Kreatywny Przedszkolak” 
– warsztaty plastyczne
11 grudnia, godz. 10.00, sala nr 1

wstęp: 3 zł/os.

warsztaty dla dzieci „Origami 
dla małych rączek”
11 grudnia, godz. 16.00, sala nr 1

Obowiązują zapisy telefoniczne pod nume-
rem: 32 255 32 44.

uroczysta Gala 
podsumowująca projekt „Chwyć 
komórę nakręć kulturę”  
12 grudnia, godz. 18.00, sala widowiskowa

W programie: wręczenie nagród, pokaz fil-
mu, otwarcie wystawy prac uczestników 
projektu. 

warsztaty twórcze „Kram 
z pomysłami”
17 grudnia, godz. 17.30, sala nr 1

wstęp: 10 zł/os.

zamów wizytę świętego 
mikołaja dla swojego dziecka
Domowe wizyty, które dostarczą niezapo-
mnianych wrażeń. Oryginalny strój. Szcze-
góły pod nr. tel. 32 255 32 44. 

40 zł – wizyta domowa, 100 zł – wizyta 
w przedszkolu, firmie lub szkole.

ul. Markiefki 44a, ul. Marcinkowskiego 13
tel. 32 203 05 17, 32 255 32 44

e-mail: sekretariatmdk@
mdkbogucice-zawodzie.pl

www.mdkbogucice-zawodzie.pl

Świąteczny kiermasz 
rękodzieła
3 grudnia, godz. 17.00–20.00

wigilia z ks. władysławem 
Kolorzem
19 grudnia, godz. 18.00

W programie spotkania: polonez w wykona-
niu szkolnego zespołu tanecznego „Piaśniki” 
pod kierunkiem Kamili Wójcik i Ireny Kanc-
lerz; koncer t w wykonaniu Luizy Barańskiej 
i Michała Mitko; poczęstunek złożony z tra-
dycyjnych wigilijnych potraw m.in. kutii i ku-
lebiaka. Prowadzenie: Krystyna Mitręga. 

Prosimy o wcześniejsze zapisy w biurze 
MDK w Piotrowicach.

Otwarty Klub Przyrodnika: 
wierzenia i obrzędy w śląskim 
domu
11 grudnia, godz. 17.30

Gościem specjalnym wieczoru będzie Ewa 
Zacharyasz z Muzeum Etnograficznego 
w Chorzowie.

Koncert niedzielny IPium 
„Silesia”
14 grudnia, godz. 17.15

MurcKI,     
uL. KołoDzIEja 42

Islandia – rowerem poza 
horyzont
14 grudnia, godz. 18.00

Spotkanie z Piotrem Mitko, które będzie rela-
cją z podróży połączonej z akcją charytatyw-
ną fundacji Jaśka Meli. 

Koncert niedzielny IPium 
„Silesia”
14 grudnia, godz. 19.00

zarzEczE,   
uL. stELLEra 4

Świąteczne klimaty – 
warsztaty rękodzieła
15 grudnia, godz. 16.00 

koszt: 5 zł

PoDLEsIE,    
uL. sołtysIa 25

Spotkanie miłośników Pieśni 
i Godki Śląskiej
10 grudnia, godz. 17.00 

Tym razem zapraszamy na projekcję filmu 
„Stanika Cyronia droga do nieba” autorstwa 
duetu Michał Smolorz i Wojciech Sarno-
wicz. Film jest bardzo osobistą opowieścią 
o dziadku Michała Smolorza, a jednocześnie 
metaforą losów wielu Górnoślązaków. 

Koncert IPium „Silesia”
14 grudnia, godz. 18.00

MDK  ”PołuDNIE”, MDK ”BoGuCICE-zaWoDzIE”: „Pejzaże francuskie”
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MDK „Koszutka”

ul. Grażyńskiego 47
tel. 32 258 99 77, 32 258 99 20

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

MDK „ligota”

ul. franciszkańska 33 
tel. 32 252 32 34 

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

uL. GraŻyńsKIEGo 47

tel. 32 258 99 77, 32 258 99 200

Salon Artystyczny: nie tylko 
włóczykij
2 grudnia, godz. 17.00  

Gościem salonu będzie Bogdan Kalus, znany 
i lubiany aktor, pochodzący ze Śląska. Spotka-
nie poprowadzi Hanna Grabowska-Macioszek.

mikołaj w wykonaniu rupherta 
i riko – program mikołajkowy 
dla dzieci pełen atrakcji i dobrej 
zabawy
3 grudnia, godz. 9.15 i 11.00

wstęp płatny

muzyka – moja miłość
7 grudnia, godz. 17.00 

Koncert niedzielny w wykonaniu: Beaty Warykie-
wicz-Siwy – skrzypce, Michał Siwy – skrzypce, 
Katarzyna Makowska – fortepian. W programie: 
G.F. Haendel – „Arrival of the Queen of Sheba” 
from „Salomon” (transkrypcja na dwoje skrzy-
piec i fortepian Watson Forbes); A. Corelli – So-
nata triowa da chiesa op. 4 nr 2 Grave, Allegro, 
Grave, Vivace; D. Szostakowicz – „Pięć utworów” 
na dwoje skrzypiec i fortepian, Prelude, Gavotte, 
Elegy, Waltz, Polka; B. Bartok – Duety na dwoje 
skrzypiec: Dancing song, The bagpipe, Rumanian 
whirling dance, Walachian dance, Scherzo, Ara-
bian song, Pizziccato, Transylvanian dance, I. Al-
beniz – Malaguena op. 165 nr 3 (transkrypcja na 
dwoje skrzypiec), J. Brahms – Tańce Węgierskie: 
Nr 1 g-moll, 2 d-moll, 5 g-moll, 7 A-dur, 8 a-moll 
(transkrypcja na dwoje skrzypiec i fortepian). 

Salon Artystyczny: warto znać 
tego Artystę…
8 grudnia o godz. 17.00 

Dobrym zwyczajem Salonu Artystycznego na 
Koszutce jest przedstawienie nowego dyrektora 
Teatru Wyspiańskiego Roberta Talarczyka – akto-
ra, reżysera, adaptatora, konferansjera, piosenka-
rza. Prowadzenie: Rena Rolewicz. 

Akademia baśni dla dzieci
9 grudnia, godz. 9.00, 10.15

zapisy

60+ jest super – warsztaty 
prozdrowotne
9 grudnia, godz. 16.00

Prowadzenie Tatiana Szczęch, doradca wize-
runkowy i stylistka.

edukacja muzyczna dla dzieci 
szkolnych
10 grudnia, godz. 9.30, 10.30

wstęp płatny

edukacja muzyczna dla 
przedszkolaków
12 grudnia, godz. 10.15 

wstęp płatny

Twórczy zakątek – 
interdyscyplinarne warsztaty dla 
rodziców z dziećmi
13 grudnia, godz. 10.30

wstęp płatny

Spotkanie opłatkowe
15 grudnia, godz. 17.00

W tym roku zasiądzie za wigilijnym stołem ro-
dzina Ireneusza Dudka (znanego bluesmana, 
organizatora Rawy Blues) oraz corocznym 
zwyczajem ks. prałat Stanisław Puchała. Pro-
wadzenie: Rena Rolewicz.

60+ jest super – warsztaty 
prozdrowotne
17 grudnia, godz. 15.45

Prowadzenie: Agnieszka Storch-Uczciwek 
– kierownik Sekcji Rehabilitacji Kardiologicz-
nej w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Kliniki 
w Katowicach-Ochojcu.

uL. KrzyŻoWa 1
tel. 885 460 637

w obiektywie – cykl spotkań  
z kulturą różnych narodowości 
„Dolina Jukonu – w głębi 
kontynentalnej Alaski”
3 grudnia, godz. 17.00 

Spotkanie z dr. Sebastianem Bielakiem – po-
dróżnikiem, fotografem i przyrodnikiem, który 
spędził trzy miesiące na Alasce. Prelekcja bę-
dzie połączona z promocją książki „Parki naro-
dowe i rezerwaty Alaski”.

Przystanek Śniadanie
7, 14, 21 grudnia, godz. 10.00–14.30

Kraina muzyki małego Księcia 
– edukacja muzyczna dla dzieci 
w wykonaniu artystów IPium 
„Silesia”
10 grudnia, godz. 12.00

wstęp płatny

Spotkanie dla miłośników 
fotografii w ramach wystawy 
marka wesołowskiego pt. 
„Drzewa”
11 grudnia, godz. 17.00 

Prowadzenie: Krzysztof Szlapa. 

Koncert kolęd
13 grudnia, godz. 17.00 

Artur Thomas – fletnia Pana
Andrzej Sarapat – fortepian

Cztery Pory roku –  wieczór 
integracyjno-taneczny dla 
seniorów
27 grudnia, godz. 17.00

wstęp: 10 zł/os. (w tym słodki 
poczęstunek)

Galeria „za szybą”: „Drzewa” 
– wernisaż wystawy marka 
wesołowskiego
2 grudnia, godz. 17.00

 

Klub dyskusyjny zaprasza na 
spotkanie pt. „Porozmawiajmy 
o rodzinie”
1 grudnia, godz. 18.00, Galeria pod Łukami

Audycje muzyczne dla 
przedszkolaków, organizowane 
przez Filharmonię Śląską pt. 
„musicale, musicale”
3 grudnia, godz. 9.30, Sala kameralna im. 
prof. K. Szafranka 

wernisaż wystawy malarstwa 
i rysunku Hanny Bury
3 grudnia, godz. 19.00, Galeria pod Łukami 

wizyta mikołaja w Dziecięcym 
Studiu Artystycznym 
„Sezamkowo” 

5 grudnia, godz. 10.00 i 12.00, Sala 
kameralna im. prof. K. Szafranka 

Spektakl pt. „Lament" wg 
Krzysztofa Bizio w wykonaniu 
Teatru reuma z mDK „Ligota”
5 grudnia, godz. 18.00, MDK „Bogucice-
Zawodzie” – filia Zawodzie 

Odwiedziny mikołaja w mDK 
„Ligota”
8 grudnia, godz. 15.00–19.00 

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

Popis uczniów z sekcji 
fortepianu i gitary pt. „Święta 
tuż-tuż”
14 grudnia, godz. 17.00, Sala kameralna 
im. prof. K. Szafranka

Koło Dziennikarsko-Literackie 
15 grudnia, godz. 18.00, Galeria pod 
Łukami 

Spotkanie z Henrykiem 
Tomankiem, promujące jego 
książkę pt. „zawsze obcy”

Koncerty edukacyjne 
organizowane przez IPium 
„Silesia” pt. „muzyczne 
upominki pod choinkę”
17 grudnia, godz. 9.00, 10.00 i 11.00, Sala 
kameralna im. prof. K. Szafranka 

Spotkanie Koła miłośników 
Śląskiej Pieśni
17 grudnia, godz. 18.00, Galeria pod 
Łukami

Koncert kolęd i pastorałek pt. 
„Świąteczny śnieg” w wykonaniu 
zespołów nutki, Gama, CDen
20 grudnia, godz.  17.00, poddasze 

rozśpiewane zawodzianki
Śląski Ludowy Zespół Śpiewaczy „Zawodzianki”, 
składający się z 14 kobiet, powstał w maju 2011 r. 
w Miejskim Domu Kultury „Bogucice–Zawodzie”, 
obierając za swoją siedzibę dział „Zawodzie” 
przy ul. Marcinkowskiego 13. Twórcą Zespołu 
i autorem programu muzycznego jest Stanisław 
Wodnicki, a Prezesem „Zawodzianek” jest Helena 
Folwaczna.

Formacja w swoim repertuarze posiada około 
100 pieśni ludowych, głównie ze Śląska. Reper-
tuar Zespołu jest opracowywany na podstawie 
dawnych śląskich pieśni ze zbiorów Adolfa Dyga-
cza, Jerzego Hadyny czy Stanisława Wallisa oraz 
innych śląskich „kolekcjonerów” pieśni ludowych. 
Wielką dbałość przywiązuje się do strojów ludo-
wych, w które Zawodzianki zostały ubrane, a które 
rekonstruowane są na podstawie dawnych wzo-
rów. 

Obecnie Zespół przygotowuje program „Śląskie 
kolędowanie”, z którym artyści z Zawodzia wystą-
pią w kilku śląskich miastach.

Zespół „Zawodzianki” obok działalności kon-
certowej aktywnie uczestniczy w przeglądach,  
konkursach i festiwalach folklorystycznych, na 
których zdobywa wiele czołowych nagród i wy-
różnień. We wrześniu br. Zespół „Zawodzianki” 
wystąpił w Międzyzdrojach podczas Spotkań Ar-
tystycznych Seniorów, gdzie za swoje prezentacje 
wokalne zdobył III miejsce.

Wspaniała atmosfera pracy panująca w MDK 
„Bogucice–Zawodzie” sprawia, że Zespół może 
systematycznie się rozwijać i udoskonalać swoje 
umiejętności.
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MDK „szopienice 
– Giszowiec”

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

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

uL. GEn. j. haLLEra 28
tel. 32 256 84 53

„Błękitno-biało” – wystawa 
fotograficzna Andrzeja waltera
do 7 grudnia

Dzień wolontariatu 
2 grudnia, godz. 15.30

Impreza integracyjna współorganizowana 
z MOPS – Centrum Aktywności Lokalnej w Ka-
towicach-Szopienicach.

Coroczne obchody związane są z ustano-
wieniem w 1986 r. przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych – Dnia Wolontariusza, w do-
wód uznania dla wszystkich, którzy poświęca-
ją swój czas, w celu niesienia pomocy innym.

mikołajkowy Turniej Szachowy 
dla Dzieci
6 grudnia, godz. 9.00–15.00

mikołajkowe Kids Battle – 
Katowice 2014
6 grudnia, godz. 14.00

Ogólnopolski turniej break dance dla dzieci 
oraz młodzieży. Uczestnicy zmierzą się w kil-
ku kategoriach wiekowych: do 8 lat, od 9 do 
11, od 12 do 14 oraz od 15 do 17 lat. Celem 
Turnieju jest popularyzacja tańca break dance 
oraz konfrontacja młodych tancerzy i wymiana 
doświadczeń. 

Akredytacja uczestników turnieju: 5 zł. 

Publiczność: 5 zł.

„w pracowni św. mikołaja” 
– spektakl w wykonaniu grupy 
Prym Art
7 grudnia, godz. 16.00

Na zakończenie tradycyjne spotkanie dzieci 
z  Mikołajem.

bilety: 10 zł

występ kabaretu Łowcy.B
7 grudnia, godz. 20.00

bilety: 50 zł

„nieudane zdjęcia” – wystawa 
fotograficzna Andrzeja waltera 
8.12.2014–11.01.2015

międzynarodowy Festiwal 
Kolęd i Pastorałek im. ks. 
K. Szwarlika
10 grudnia

W eliminacjach rejonowych uczestniczą trzy 
grupy wiekowe: dzieci, młodzież oraz dorośli. 
Corocznie do udziału w Festiwalu zgłasza się 
około 2 tys. zainteresowanych. Dzięki temu 
jest to największa tego typu impreza w Polsce, 
nie tylko wśród przeglądów kolędowych.

Koncert semestralny uczniów 
szkoły muzycznej Yamaha 
połączony z piknikiem rodzinnym
13 grudnia, godz. 12.30, 14.30, 15.30, 
17.00

Koncerty umuzykalniające 
dla dzieci w wieku szkolnym 
i przedszkolnym organizowane 
wspólnie z IPium „Silesia”
16 grudnia, godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00

Świąteczny Jarmark 
Bożonarodzeniowy
19 grudnia, godz. 16.00, taras MDK

Chętnych do udziału w jarmarku prosimy 
o wcześniejsze zgłoszenie w Sekretariacie 
MDK w godz. 9.00–17.00.

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

Choinki kontra jodły, świerki 
i sosny – warsztaty ekologiczne 
dla przedszkolaków
4 grudnia, godz. 9.15, 10.30

„Fabryka śniegu” – spektakl 
dla dzieci w wykonaniu teatru 
Trip oraz spotkanie dla dzieci
7 grudnia, godz. 16.00

bilety: 8 zł

Koncerty umuzykalniające 
dla dzieci w wieku szkolnym 
i przedszkolnym organizowane 
wspólnie z IPium „Silesia”
8 grudnia, godz. 12.30

Święta tuż-tuż…  – warsztaty 
plastyczne dla przedszkolaków
15 i 16 grudnia, godz. 10.30

Kiermasz świąteczny
18 grudnia, godz. 16.00–18.00

W programie m.in.: warsztaty plastyczne, wy-
stępy uczestników zajęć tanecznych filii MDK, 
najpiękniejsze kolędy i pastorałki w wykonaniu 
zespołu Basia Show i wiele innych atrakcji.

PL. PoD LIPaMI 1
tel. 32 206 46 42

Koncerty umuzykalniające 
dla dzieci w wieku szkolnym 
i przedszkolnym organizowane 
wspólnie z IPium „Silesia”
1 grudnia, godz. 9.00, 10.00, 11.00

Andrzejkowe wróżby – 
warsztaty dla najmłodszych
1 grudnia, godz. 10.00, 11.00

Pierwsza pomoc – warsztaty 
edukacyjne dla najmłodszych
3 grudnia, godz. 10.00, 11.00

Szkółka Gwary Śląskiej
5 grudnia, godz. 9.00, 10.00, 11.00

12 grudnia, godz. 9.00, 10.00, 11.00

„mikołajowe poszukiwania” 
– spektakl Grupy Duo Fix 
i spotkanie z mikołajem
6 grudnia, godz. 11.00

bilety: 13 zł

Festiwal Piosenki Harcerskiej
7 grudnia, godz. 10.00

Koniec świata w Katowicach 
– spektakl w wykonaniu grupy 
teatralnej Studio 47
10 grudnia, godz. 18.00

Jasełka – spektakl 
w wykonaniu podopiecznych 
Ośrodka rehabilitacyjno- 
-edukacyjno-wychowawczego 
im. m. Trzcińskiej-Fajfrowskiej
11 grudnia, godz. 11.00

mała Akademia Jazzu
15 grudnia, godz. 10.00

bilety: 5 zł

Jasełka – spektakl 
w wykonaniu przedszkolaków 
miejskiego Przedszkola nr 64 
w Katowicach
18 grudnia, godz. 16.00

Baśnią po mapie – warsztaty 
literacko-plastyczne dla 
przedszkolaków
17 grudnia, godz. 10.00

zapraszamy do czynnego 
udziału w naszych 
przestrzeniach aktywności

Przestrzeń ruchu
gimnastyka korekcyjna dla dzieci 

pn., pt.
gr. młodsza w godz. 15.00–15.30
gr. starsza w godz. 15.30–16.15

aikido dla młodzieży i dorosłych 
pn., w godz. 18.30–20.00
śr., w godz. 17.00–18.30

poranna gimnastyka dla seniorów 
wt., w godz. 10.00–11.00 i 11.00–12.00
pt., w godz. 10.00–11.00 i 11.00–12.00

Nordic walking 
wt., w godz. 16.30–18.00

flowin
śr., w godz. 8.45–19.45

Przestrzeń Tańca
taniec, rytmika, balet dla dzieci 3–5 lat

pn., w godz. 17.00–17.45 (gr. I)
pn., w godz. 17.45–18.30 (gr. II)

taniec, rytmika, balet dla dzieci 7–10 lat
czw., w godz. 18.00–19.00

taniec towarzyski (gr. początkująca)
czw., w godz. 20.00–21.00 (zapisy)

taniec towarzyski (gr. zaawansowana)
pn., w godz. 20.15–21.15

breakdance (gr. początkująca)
wt., w godz. 17.00–18.00

breakdance (gr. zaawansowana)
wt., w godz. 18.00–19.00
czw., w godz. 17.00–18.00

hip-hop dla dzieci 5–10 lat
pt., w godz. 17.00–18.00

hip-hop dla dzieci powyżej 11 lat
pt., w godz. 18.00–19.00

salsa (gr. początkująca)
wt., godz. 20.00–21.00 (zapisy)

salsa (gr. zaawansowana)
wt., w godz. 18.00–19.00 (zapisy)

izolacje, body movement, salsa casino – 
zajęcia z Danielem Pancerzem
pt., w godz. 19.00–23.00

Przestrzeń Twórcza
grupa malarska Filar

czw., w godz. 17.00–19.00
warsztaty rękodzieła – bibułkarstwo

pt., w godz. 17.00–19.00
zajęcia plastyczne dla dzieci

śr., w godz. 16.30–18.00 (zapisy)

Przestrzeń muzyki
Nauka gry na gitarze

czw., godz. 16.30

Przestrzeń nauki
kurs języka angielskiego

pn., czw., w godz. 16.00–16.30 (gr. młodsza 
3–5 lat)
pn., czw., w godz. 16.45–17.30 (gr. starsza 
7–11 lat)
pn., czw., w godz. 17.30–18.15 (dorośli)

Przestrzeń Interdyscyplinarna
Urodzinowy Zakątek Puchatka – To tu so-

lenizant w dniu swojego święta będzie miał 
możliwość przeniesienia się w świat swo-
ich bajkowych ulubieńców. Profesjonalnie 

opracowana fabuła animacji + profesjo-
nalny animator z doświadczeniem w pracy 
z dziećmi to nasze atuty.

Przestrzeń Teatru
Zajęcia teatralne dla młodzieży (16+) oraz 

dorosłych.
pt., w godz. 16.00–19.00 (zapisy)
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|katowicki kLuB teniSowy|

|gkS|

Z początkiem listopada rozpoczął się 
nabór dzieci do Katowickiego Klubu 
Tenisowego. Dzięki współpracy Fun-
dacji Bażantowo z miejscowym MO-
SiR-em profesjonalna nauka tenisa 
w Katowicach będzie bardziej dostęp-
na niż kiedykolwiek wcześniej.

Katowicki Klub Tenisowy kieruje swoją 
ofertę do rodziców dzieci w wieku od 5 lat. 
Klub gwarantuje profesjonalną kadrę tre-
nerską z trenerem juniorskiej kadry naro-
dowej – Maciejem Wściubiakiem na czele. 

Oprócz nauki tenisa w programie są m.in. 
zajęcia ogólnorozwojowe, język angielski dla 
tenisisty oraz taktyka gry. 

– Zajęcia będą się odbywały w hali Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kato-
wicach–Janowie w małych grupach, dwa- 
-trzy razy w tygodniu. Naszych uczniów bę-
dziemy przygotowywać do udziału w Talen-
tiadzie oraz w Mistrzostwach Polski, Europy 
i Świata – zapowiada Maciej Wściubiak.

Cena miesięcznych zajęć w Katowic-
kim Klubie Tenisowym to 190 zł. – Jeśli 

miesięcznie dziecko uczestniczy w 8–12 za-
jęciach, to nasza oferta jest dużo tańsza niż 
w tradycyjnym modelu, w którym rodzice 
płacą indywidualnie zarówno za wynajęcie 
kortu i trenera – wylicza Wściubiak.

Piotr Płoskoń, prezes Fundacji Bażan-
towo, dodaje, że Fundacja wesprze w przy-
szłości najzdolniejszych uczniów z biedniej-
szych rodzin. – Katowice mają już swój wiel-
ki turniej tenisowy. Otwierając szkolenie 
dla jak najszerszego grona młodych katowi-
czan, chcemy, aby w przyszłości miały także 

zawodników, którzy będą osiągali doskona-
łe wyniki w najbardziej prestiżowych impre-
zach. Z Katowic na Wimbledon? Czemu nie 
– podsumowuje.

W klubie grała będzie także wschodzą-
ca gwiazda tenisa, utalentowana Katarzyna 
Pyka. 

	(bw)

Więcej informacji o Katowickim Klubie 
Tenisowym: www.sport.bazantowo.pl

Wielka szansa dla wszystkich dzieci

Przy Bukowej trwa dynamiczna prze-
budowa zespołu, który wiosną ma 
wrócić na właściwy tor i znów ambitnie 
walczyć o jak najwyższe cele. Czy mi-
sja nowego trenera Artura Skowronka 
powiedzie się? Na efekty zmian trzeba 
będzie poczekać.

Końcówka rundy jesiennej nie była uda-
na dla katowiczan. Czołówka na razie oddali-
ła się i w przerwie zimowej o żadnym śnie nie 
ma mowy, liczyć będzie się tylko ciężka praca. 

Jak pokazały rozgrywki pierwszoligowe w po-
przednim sezonie, nawet dziesięciopunktowa 
przewaga nie gwarantuje bezpiecznego miej-
sca premiowanego awansem, dlatego stale 
trzeba dążyć ku poprawie i nie patrzeć w tabe-
lę, bo to może okazać się zgubne.

Jak przekonuje sam szkoleniowiec rodem 
z Bytomia, Artur Skowronek, który w koń-
cówce października przyszedł w miejsce trene-
ra Kazimierza Moskala – ta drużyna potrzebu-
je czasu na realizację jego koncepcji gry i choć 

zdaje sobie sprawę, jaka presja ciąży na nim 
i jego zawodnikach, apeluje o zaufanie i cier-
pliwość. W pierwszych meczach pod wodzą 
Skowronka już było widać pierwsze efekty, 
jednak do ideału wciąż trochę brakuje.

Czy GieKSa obudzi się wraz z przyrodą 
w rundzie rewanżowej? Wszyscy przy Bu-
kowej liczą, że tak. Czas jubileuszu 50-lecia 
katowickiego klubu, obchodzony w kończą-
cym się roku 2014, pokazał, że w Katowicach 
ludzie wciąż żyją piłką nożną i pamiętają 

złote lata, kiedy GKS liczył się również poza 
polskimi boiskami. Miejmy nadzieję, że od-
mieniona, trójkolorowa drużyna w rundzie 
wiosennej sezonu 2014/2015 znów włączy 
się do walki o najwyższą stawkę, a jej sym-
patycy wraz z piłkarzami będą mieli wspól-
ne, noworoczne postanowienie – kroczyć 
ku piłkarskiej elicie, o której wszyscy marzą, 
i która jest spełnieniem ambicji Ludzi GieK-
Sy.  

	(paweł	swarlik,	Gks)

Jesień zmian

|	sport i reKreacja	|  

jestem bardzo zadowolo-
ny, że nasza propozycja rozsze-
rzenia współpracy z Katowicami 
została przyjęta. Głosowaniem 

w Radzie Miasta zakończył się proces de-
cyzyjny w Urzędzie Miasta. Teraz mamy 
otwartą drogę do podpisania umowy na 
długoletnią współpracę oraz możemy ofi-
cjalnie przystąpić do działań organizacyj-
nych. Poprzednia edycja turnieju spotkała 
się z bardzo pozytywnymi opiniami wśród 
zawodniczek WTA, dlatego liczymy na 
wiele znanych nazwisk na turniejowej li-
ście w przyszłym roku. W tej chwili mogę 
potwierdzić obecność Agnieszki Radwań-
skiej – komentuje Paweł Owczarz, dyrek-
tor turnieju BNP Paribas Katowice Open.

Poprzednia edycja tenisowych zawo-
dów w Katowicach transmitowana była 
w 57 państwach świata i mogła być oglą-
dana przez ponad 170 milionów widzów, 
co stanowi ogromną wartość dla promo-
cji Katowic.

– Niezmiernie cieszymy się, iż tak 
wspaniały turniej zagości w Katowicach 

na dłużej. Poprzednie dwie edycje imprezy 
pokazały, jak wielkim zainteresowaniem 

cieszy się tenis w Katowicach, a także jak 
wspaniałym wydarzeniem jest ten turniej. 
Wierzymy również w to, iż czołowe teni-
sistki świata  będą przyciągały do Spodka 
rzesze kibiców w kolejnych latach. Przy 
okazji warto dodać, iż konsekwencją or-
ganizacji turnieju w Katowicach jest roz-
wój bazy tenisowej w postaci otwarte-
go w tym roku Miejskiego Ośrodka Teni-
sowego, w skład którego wchodzą cztery 
korty zewnętrzne oraz dwa korty w hali, 
a także zaplecze socjalne – powiedział 
Krzysztof Pieczyński z Biura Pełnomoc-
nika Prezydenta Miasta Katowice ds. Or-
ganizacji Imprez Startegicznych. 

W najbliższym czasie zapadną decyzje 
dotyczące szczegółów organizacyjnych 
przyszłorocznego turnieju.

	(mat.pras.)

Rozpoczynamy odliczanie
Kolejna edycja turnieju Wta w Katowicach odbędzie się między 6 a 12 kwietnia 2015 roku w spodku. 15 
października rada Miasta potwierdziła, że Miasto Katowice poza statusem współorganizatora będzie rów-
nież partnerem tytularnym turnieju. udział w Katowice open 2015 potwierdziła już agnieszka radwańska.

agnieszka Radwańska w Katowicach


