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Rok 2015 obfitował we wspania-
łe muzyczne wydarzenia. Z oka-
zji 150. rocznicy nadania Kato-
wicom praw miejskich udało się 

zaspokoić niemal wszystkie muzyczne gu-
sta. Były: świetne koncerty rockowe (Archi-
ve na Urodzinach Miasta), nastrojowy jazz na 
światowym poziomie (Stacey Kent w ramach 

JazzArt Festivalu), porywająca muzyka świa-
ta (Paco Peña i Flamenco Company wraz 
z  Zespołem Śpiewaków Miasta Katowice Ca-
merata Silesia) czy projekty hiphopowe. 

– Wyjątkowy rok będzie miał wyjątkowe 
zakończenie. Po raz pierwszy Katowice jak i re-
gion będą świętować sylwestra wraz z całą Pol-
ską – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa. 

31 grudnia o godz. 20.00 na placu Honorowym 
przed Spodkiem rusza Sylwestrowa Moc Prze-
bojów z telewizją Polsat, również cała Polska 
obejrzy ją w telewizji, ale wszyscy katowicza-
nie i mieszkańcy regionu mogą osobiście wziąć 
udział w tym widowisku. Wstęp jest, rzecz ja-
sna, wolny.

Życzenia
Boże Narodzenie to szczególny 
czas, w którym stajemy się dla 
siebie bliżsi, bardziej przyjaźni 
i serdeczni. Niech ten wyjątkowy 
nastrój trwa w nas jak najdłużej. 
Proszę przyjąć życzenia ciepłych, 
radosnych i rodzinnych świąt, 
niezapomnianych chwil przy 
wigilijnym stole i wzruszeń, które 
pozostaną w sercu. Wesołych 
świąt Bożego Narodzenia!

Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice 

Ciąg dalszy na – s. 10

Moc przebojów 
na SylweStra 

Kayah, Bajm, Kamil Bednarek, Enej, Wilki czy Golec uOrkiestra to tylko niektóre gwiazdy, 
które przywitają Nowy Rok w Katowicach! Sylwestrowa Moc Przebojów na placu Honoro-
wym zamknie hucznie obchody 150-lecia miasta.

Miasto

Urząd zamyka swoje filie

Tylko do końca listopada będą działać filie 
Urzędu Miasta Katowice przy ul. Franciszkań-
skiej i ul. Wiosny Ludów. 

WięCej – s. 4

Wigilia dla samotnych
W 2012 roku zorganizowano pierwszą otwartą 
„Wigilię dla samotnych”. W tym roku pięknie 
przystrojona sala, choinki z prezentem dla każ-
dego, stoły z tradycyjnymi potrawami i opłatek 
będą czekały 24 grudnia w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym przy Spodku. 

WięCej – s. 4

Katowice w obiektywie
Jury rozstrzygnęło konkurs fotograficzny odby-
wający się w tym roku pod hasłem „Świętujemy 
150 lat”. Na oficjalne spotkanie z laureatami i wrę-
czenie nagród zapraszamy 2 grudnia do należącej 
do ZPAF-u Galerii Katowice przy ul. św. Jana 10.

WięCej – s. 3

Kultura

Laur Konrada zdobyty

15 listopada zakończył się najważniejszy w 
Polsce festiwal poświęcony sztuce reżyserii 
teatralnej. O Laur Konrada i 60.000 zł walczyli 
w Katowicach: Maja Kleczewska, Ewelina 
Marciniak, Monika Strzępka, Michał Borczuch 
oraz Paweł Miśkiewicz. Jury nie było jedno-
myślne w decyzji.

WięCej – s.13
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|Wyróżnieni dla KatoWic| |Klub WysoKogórsKi upamiętnił tragicznie zmarłych KolegóW|

Siostra Anna Bałchan – siostra zakon-
na w zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepo-
kalanej, działaczka społeczna. z zawo-
du jest mechanikiem obróbki skrawa-
niem. Po szkole średniej wstąpiła do zako-
nu, ukończyła studia teologiczne na Kato-
lickim uniwersytecie lubelskim. Pracowa-
ła m.in. jako katechetka oraz w katowickim 
Stowarzyszeniu Pomocy dzieciom i Mło-
dzieży „dom aniołów Stróżów”. Od 1999 
roku zajmuje się pomocą osobom uwi-
kłanym w prostytucję. W 2001 roku zosta-
ła jednym z założycieli i prezesem Stowa-
rzyszenia im. Marii Niepokalanej na rzecz 
Pomocy dziewczętom i Kobietom w Ka-
towicach, od 2010 roku działającego pod 
nazwą Stowarzyszenie Po MOc dla Ko-
biet i dzieci im. Maryji Niepokalanej, które-
go celem jest pomoc kobietom i ich dzie-
ciom zagrożonym lub dotkniętym przemo-
cą seksualną, fizyczną i psychiczną, ofia-
rom handlu kobietami, ofiarom przymu-
szonej prostytucji oraz ich rodzin. Prowa-
dzi szkolenia dla nauczycieli i wychowaw-
ców. działalność siostry anny Bałchan 
w śródmieściu Katowic jest bardzo sku-
teczna. Jest to człowiek instytucja. 

|bio| 

|KomuniKat| 

Nagroda 
im. bł. ks. Emila Szramka

Pomnik alpinistów
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W roku 2009 przypadła 10. roczni-
ca beatyfikacji wielkiego kapłana, 
społecznika, intelektualisty i kato-
wiczanina – błogosławionego ks. 
Emila Szramka, proboszcza kościo-
ła Mariackiego w latach 1926–1940. 
Przypadająca rocznica stała się oka-
zją do ustanowienia przez obecnego 
proboszcza ks. Andrzeja Suchonia 
Nagrody im. bł. ks. Emila Szramka. 

Nagroda przyznawana jest raz w roku 
(począwszy od roku 2009) osobie odznacza-
jącej się szczególnie wielką i znaczącą działal-
nością na rzecz dzisiejszych Katowic w tych 
dziedzinach, które bliskie były bł. ks. Emi-
lowi Szramkowi (działalność charytatywna, 
edukacja, integracja społeczna, ekumenizm, 
biblioznawstwo, sztuka, piśmiennictwo, mu-
zyka). W skład kapituły przyznającej nagro-
dę wchodzą: ks. dr Andrzej Suchoń – prze-
wodniczący kapituły, prof. Grażyna Szew-
czyk, prof. Julian Gembalski, prof. Jan Ma-
licki, prof. Józef Śliwiok, ks. dr Stanisław Pu-
chała, ks. dr Henryk Pyka (do roku 2013), Jó-
zef Buszman, Jerzy Dolinkiewicz oraz An-
drzej Dawidowski.

Do tej pory nagrodę otrzymali: w roku 
2009 – pani Janina Domagała za szerzenie 
idei błogosławionego ks. Emila Szramka po-
przez dobroć serca, zwyczajną heroiczność 
dnia codziennego i pokorę w przełamywaniu 
barier; w roku 2010 – pani Maria Bula za dar 
miłości i podtrzymywanie nadziei poprzez 
bezinteresowne trwanie przy potrzebujących 
pomocy, wątpiących i osamotnionych oraz dr 
Andrzej Rożanowicz za wierną straż na Ślą-
sku, dla największej chwały Polski i Katowic; 
w roku 2011 – ks. abp Damian Zimoń oraz 
ks. bp Tadeusz Szurman za za konsekwent-
ne budowanie wspólnoty ekumenicznej, 

28 października odsłonięto pomnik 
tragicznie zmarłych członków Klu-
bu Wysokogórskiego (KW) w Katowi-
cach. – Ci wspaniali wspinacze rozsła-
wiali Katowice na świecie. Jesteśmy 
im wdzięczni. Mamy teraz poświęcone 
im miejsce zadumy i refIeksji. Wierzę, 
że nie będzie już więcej warstw na tym 
pomniku – mówił podczas odsłonięcia 
pomnika prezydent Marcin Krupa. 

Na postawionym w parku Kościuszki obeli-
sku znalazły się podobizny Henryka Furmanika, 
Andrzeja Hartmana, Rafała Chołdy, Jana Nowa-
ka, Mirosława „Falco” Dąsala, Jerzego Kukuczki, 
Artura Hajzera i Tomasza Kowalskiego. W uro-
czystości udział wzieli rodziny, przyjaciele i bli-
scy alpinistów, a także przedstawiciele władz Ka-
towic, archidiecezji katowickiej oraz środowiska 
wspinaczkowego z całej Polski. 

Upamiętnionym na pomniku alpinistom nie 
dane było wrócić z gór. Nie mają tutaj, na nizi-
nach, swoich mogił. Stąd też o budowie poświę-
conego im monumentu mówiono w katowic-
kim KW od dawna. Od niemal 30 lat w kościele 
pw. św. Michała Archanioła w parku Kościuszki 
odbywają się nabożeństwa żałobne poświęcone 
tragicznie zmarłym członkom klubu, dlatego też 
uznano, że sąsiedztwo świątyni będzie najlepszą 
lokalizacją dla takiego pomnika.

Starania nabrały tempa po tym, jak 10 lute-
go 2014 roku powstał Honorowy Komitet Bu-
dowy Pomnika Klubu Wysokogórskiego w Ka-
towicach. Istniał już wtedy projekt obelisku au-
torstwa Bogusława Burzyńskiego, a wykona-
nia podjęła się firma kamieniarska Marka Kly-
ty – Makronex.

Inicjatywę KW Katowice poparły władze 
samorządowe. 29 października ubiegłego roku 
Rada Miasta Katowice przyjęła uchwałę w spra-
wie „wzniesienia i lokalizacji pomnika alpini-
stów z Klubu Wysokogórskiego w Katowicach, 
którzy w górach zostali na zawsze”. Na dofinan-
sowanie jego budowy przeznaczono też środki 
z miejskiego budżetu.

Realizacja przedsięwzięcia nie byłaby moż-
liwa bez pieniędzy pozyskanych podczas zbiórki 
publicznej „Pasja Gór”, odbywającej się jesienią 

2014 roku za pośrednictwem portalu PolakPo-
trafi.pl. W jej promocję zaangażowali się zna-
ni ludzie gór, m.in. Kinga Baranowska, Janusz 
Gołąb, Janusz Majer, Artur Małek, Ignacy Nen-
dza oraz Martyna Wojciechowska. W sumie do 
zbiórki przyłączyło się 362 darczyńców, ofia-
rowując ponad 40 tys. zł. W zebranie fundu-
szy włączyły się także przedsiębiorstwa związa-
ne ze Śląskiem oraz z upamiętnionymi alpinista-
mi. Wielki wkład miały datki od rodzin i przyja-
ciół uhonorowanych członków KW oraz od mi-
łośników gór.

– Bez wsparcia tych wszystkich ludzi po-
mnik tak szybko by nie powstał. Pokazali, że soli-
darność ludzi gór nie jest pustym hasłem. Dzięki 
ich pomocy w Katowicach pojawiło się miejsce, 
gdzie będziemy mogli zapalić znicz, powspomi-
nać czy zmówić modlitwę w intencji naszych tra-
gicznie zmarłych bliskich, przyjaciół i kolegów – 
mówił Krzysztof Modliszewski, wiceprezes Klu-
bu Wysokogórskiego w Katowicach.

 (Klub WysoKogórsKi W KatoWicach)

22 października przed Najwyższym Są-
dem Administracyjnym w Warszawie 
odbyła się rozprawa w sprawie ze skarg 
kasacyjnych wniesionych przez konce-
sjodawcę – Miasto Katowice i uczest-
nika postępowania o zawarcie umowy 
koncesji na organizację imprez i zarzą-
dzanie Międzynarodowym Centrum Kon-
gresowym i Halą Widowiskowo-Sporto-
wą „Spodek” – PTWP Event Center na 
wyrok Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego z 16 stycznia 2015 roku.

NSA uwzględnił skargę kasacyjną Mia-
sta i uchylił wyrok WSA. Wyrok jest prawo-
mocny. Oznacza to możliwość zawarcia umo-
wy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą 
ofertę, czyli PTWP Event Center.

 (Kg)

Wyrok NSA

duchowej przestrzeni życia miasta i współ-
życia społecznego na Górnym Śląsku; w 
roku 2012 – pani Elżbieta Grodzka-Łopu-
szyńska za głębokie i wielorakie świadectwa 
kultury chrześcijańskiej, otwartość na po-
trzeby innych ludzi, dostojność i pokorę ży-
cia codziennego; w roku 2013 państwo Tere-
sa i Eugeniusz Maliccy za długotrwałe, kon-
sekwentne i głębokie zaangażowanie w bu-
dowanie szlachetnego wizerunku chrześci-
jańskiego modelu życia rodzinnego w teorii 
i praktyce; w roku 2014 panie dr Maria Gross 
i Teresa Trzeciak, założycielki pierwszego ka-
towickiego Hospicjum Domowego, wielolet-
nie opiekunki towarzyszące osobom termi-
nalnie chorym, w dowód ogromnego szacun-
ku i szczerego podziękowania za umożliwie-
nie humanitarnych warunków godnego pere-
grynowania ad caelestem Patriam.

W tym roku na posiedzeniu 18 listopa-
da kapituła podjęła decyzję o uhonorowa-
niu s. Anny Bałchan „za wielkie serce, mi-
łosierdzie oraz nieustępliwą obronę godno-
ści ludzkiej”. Oficjalne ogłoszenie tej decy-
zji i wręczenie nagrody odbędzie się 8 grud-
nia, w święto Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny w katowickim koście-
le pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy pl. 
ks. Emila Szramka. Program uroczystości 
przewiduje: o godz. 17.15 nieszpory maryj-
ne, o godz. 18.00  uroczystą sumę odpustową. 
Ogłoszenie decyzji kapituły i wręczenie na-
grody odbędzie się po Mszy św.

 (andrzej daWidoWsKi)
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|KatoWice W obieKtyWie 2015|

W poprzednim numerze pisaliśmy już 
o pracach wyróżnionych w konkur-
sie „Katowice w Obiektywie 2015”. 
Przypomnijmy, w tym roku katowic-
ki magistrat wraz ze śląskim okrę-
giem Związku Polskich Artystów Fo-
tografików organizował konkurs pod 
hasłem „Świętujemy 150 lat”. Czter-
dzieści wyróżnionych prac, które po-
jawią się na grudniowej wystawie 
w należącej do związku Galerii Ka-
towice, można obejrzeć na stronie: 
www.katowice.eu. 

Nagrodą główną w konkursie jest publi-
kacja fotografii na kartach kalendarza na 2016 
rok. Otrzymali ją: Sandra Szymańska, Kamil 
Ottawa, Iwona Wander, Marek Locher, Anna 
Pinkawa, Ewa Urbanowicz, Martyna La-
rysz, Krzysztof Czak, Tomasz Kawka, Karo-
lina Śpiewak, Joanna Bratko-Lityńska, Adam 
Wiatrowski. 

Pierwszą nagrodę specjalną otrzymała 
Ewa Urbanowicz, drugą – Marek Locher, trze-
cią – Iwona Wander. Nagroda dodatkowa – 
udział w warsztatach fotograficznych – trafia 
do Karoliny Śpiewak. 

Zwiedź wystawę, wygraj kalendarz

Nagrody zostaną wręczone 2 grudnia 
o  godz. 18.30 podczas wernisażu wystawy „Ka-
towice w Obiektywie 2015” w Galerii Katowice 
należącej do Związku Polskich Artystów Foto-
grafików przy ul. św. Jana 10 (II piętro). Wysta-
wę będzie można oglądać do końca grudnia. 

W listopadowym wydaniu „Naszych Kato-
wic” zachęcaliśmy również wszystkich czytel-
ników do krótkiego podzielenia się wrażenia-
mi związanymi z konkursowymi zdjęciami. Ze-
staw upominków z Katowic zdobyła Małgorza-
ta Olesik. 

Dla naszych czytelników mamy kolejną 
niespodziankę. Tym razem zachęcamy do wzię-
cia udziału w zabawie polegającej na opisaniu 
w trzech zdaniach swojego ulubionego miej-
sca w Katowicach. Spośród propozycji przysła-
nych do 12 grudnia pod adresem: konkurs@ka-
towice.eu wybierzemy 20, których autorów na-
grodzimy kalendarzem „Katowice w Obiekty-
wie” na przyszły rok. Kalendarz będzie można 
odebrać od 21 grudnia w godzinach od 9.00 do 
19.00 w Centrum Informacji Turystycznej przy 
ul. Rynek 13. Zwycięzcy powiadomieni zosta-
ną mejlowo.  

 (red)

1. nagroda: Ewa Urbanowicz „Przenikanie”

2. nagroda: Marek Locher „Katowice – Intel Extreme Masters”
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|ŚląsKa gala Wolontariatu|

|24 grudnia W mcK|

Kto zasłużył na miano Wolontariusza 
Roku 2015 w województwie śląskim? 
Dowiemy się 10 grudnia na Śląskiej Gali 
Wolontariatu.

Co roku Regionalne Centrum Wolon-
tariatu w Katowicach organizuje konkurs 
„Barwy Wolontariatu”, w którym zostaje 
wyłoniony Wolontariusz Roku. Kandyda-
tów do tego tytułu mogą zgłaszać wszyst-
kie organizacje i instytucje z województwa 
śląskiego. Tym razem nadesłano około 40 
zgłoszeń (indywidualnych i grupowych), 
z których kapituła wyłoni finalistów. Oso-
by te przechodzą do ogólnopolskiego etapu 
konkursu.

Laureatów poznamy podczas Ślą-
skiej Gali Wolontariatu, która odbędzie się 
10 grudnia o godz. 17.00 w Bibliotece Ślą-
skiej (sala audytoryjna Parnassos).

Tegoroczna Śląska Gala Wolontariatu od-
bywa się pod hasłem „Katowice w akcji”. Pod-
czas wydarzenia będziemy poruszać tematykę 

wolontariatu akcyjnego – oddamy głos oso-
bom odpowiedzialnym za organizację wy-
darzeń kulturalnych i sportowych w Katowi-
cach, które odbyły się w minionym roku.

Kim byli Wolontariusze Roku w po-
przednich latach? Anna Parzelska jest psy-
cholożką, podejmuje wolontariat w nocle-
gowni dla bezdomnych, w ośrodku opie-
kuńczo-wychowawczym oraz w izbie wy-
trzeźwień w Sosnowcu. Mateusz Przybyła 
w katowickim Stowarzyszeniu Aktywne Ży-
cie wspiera drużynę rugbystów na wózkach. 
Klub Małego Wolontariusza przy przedszko-
lu w Lublińcu pomaga niepełnosprawnym 
dzieciom. Wolontariuszki seniorki z Biblio-
teki Śląskiej skanują książki tak, by były do-
stępne przez internet.  

Zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych, wstęp wolny. Szczegółowe informacje 
pod numerem telefonu: 502 771 669.

 (regionalne centrum Wolontariatu 
W KatoWicach)

Tylko do końca listopada będą dzia-
łać filie Urzędu Miasta Katowice przy 
ul. Franciszkańskiej i ul. Wiosny 
Ludów.

30 listopada 2015 roku zakończą dzia-
łalność katowickie terenowe referaty miesz-
czące się przy ul. franciszkańskiej 25 oraz 
przy ul. Wiosny ludów 24. tym samym 
wszystkie sprawy, które dotyczą ewidencji 
mieszkańców, będzie można załatwić:  

w Biurze Obsługi Mieszkańców 
przy Rynku 1 (sprawy meldunkowe),

przy ul. Młyńskiej 4, w poko-
jach 111–113 (z zakresu postępowań 
meldunkowych), 

przy ul. Młyńskiej 4, w pokojach 105–
109 (w zakresie zaświadczeń i udzielania 
informacji z rejestru mieszkańców).

dotychczas przy ulicy franciszkań-
skiej 25 działał punkt obsługujący miesz-
kańców ligoty, Panewnik, Piotrowic, 

Ochojca, Brynowa, a przy ulicy Wiosny lu-
dów 24 mieszkańców Szopienic, dąbrówki 
Małej, Janowa, Nikiszowca i Giszowca. de-
cyzja o zamknięciu tych terenowych refe-
ratów wynika przede wszystkim z faktu, że 
obecnie obowiązująca ustawa o ewiden-
cji ludności przenosi część kompetencji do 
urzędów stanu cywilnego. została przy tym 
uwzględniona sugestia wojewody śląskie-
go, aby pracownicy z ulic franciszkańskiej 
i Wiosny ludów, wraz z zadaniami, przesu-
nięci zostali do urzędu Stanu cywilnego w 
Katowicach.

 (bp)

|KomuniKat urzędu miasta KatoWice| 

Zamknięcie filii urzędu

Kolędy, przyozdobiona choinka, 
zapach wigilijnych potraw – to 
dla większości z nas symbol cze-
goś najpiękniejszego w polskiej 

tradycji – ciepła, bliskości, pokoju i radości. 
By spędzić ten czas w takiej atmosferze, ro-
bimy wielkie zakupy, porządkujemy każdy 
domowy kąt i przemierzamy dziesiątki, set-
ki, a nawet tysiące kilometrów.

A co, jeśli właśnie niedawno odszedł ktoś 
bliski, dzieci pojechały na studia czy do pracy 
daleko od domu, a może, jak zwykle, od wielu 
lat będzie to smutny, bo samotnie przeżywany 
czas? Czy jest szansa, by Wigilię spędzić przy 
stole z kimkolwiek? Wszak w każdym polskim 
domu znajduje się zawsze „to” wolne miejsce 
– dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego 
gościa.

Przed kilkunastu laty świadomość do-
skwierania samotności szczególnie w czas 
świąt skłoniły Mikołaja Rykowskiego do za-
proszenia samotnego znajomego na wigilij-
ną wieczerzę. Przez kilka lat z roku na rok ro-
sła liczba takich gości zajmujących świątecz-
ne „wolne miejsce”, aż gospodarze zmuszeni 
byli przenieść ten wigilijny stół z niewielkiego 
mieszkania do prowadzonej przez nich w par-
ku Śląskim restauracji. I tam jednak wnet za-
częło brakować miejsca dla chętnych do spę-
dzenia wspólnej wigilii dla osób samotnych.

Dzięki otwartości parkowych władz 
i skrzykniętym naprędce członkom rodzi-
ny, przyjaciołom i znajomym udało się Ry-
kowskim w 2012 roku zorganizować pierw-
szą otwartą „Wigilię dla samotnych” w hali 
„Kapelusz”. Hojność darczyńców, sponsorów, 

Wigilia dla samotnych

Katowice w akcji

zaangażowanie różnych instytucji, a nade 
wszystko ogromne poświęcenie wolontariu-
szy pozwoliły ugościć kilkuset samotnych. 
Pokazało to zarówno wielką potrzebę stwa-
rzania okazji do godnego świętowania, jak 
i niezmierne pokłady empatii, bezinteresow-
nej chęci wyciągania ręki do potrzebujących, 
drzemiące w ludziach dobrej woli.

Ciepło, radość i to wszystko, co z święta-
mi się kojarzy, stały się odtąd udziałem rosną-
cego grona samotnych korzystających z zapro-
szenia i tych, którzy do tego wydarzenia się 

przyczyniają. Pięknie przystrojona sala, cho-
inki z prezentem dla każdego, stoły zastawio-
ne specjalnie przygotowanymi, tradycyjnymi 
potrawami, opłatek, którym przełamują się 
wszyscy, w tym duchowni Kościołów chrze-
ścijańskich i przedstawiciele władz samorzą-
dowych, roztaczających swój patronat nad 
tym szczególnym spotkaniem.

Ale co najważniejsze, przy śpiewie ko-
lęd i słuchając Dobrej Nowiny o tym, co w 
Betlejem się zdarzyło, ludzie zawiązują zna-
jomości, otwierają serca i tworzą wspólnotę 

pragnących zamiany smutku i samotności na 
radość i przyjaźń.

I tak przy kolejnych „Wigiliach” i „Śnia-
daniach wielkanocnych dla samotnych” ro-
śnie liczba uczestników, w tym wolontariu-
szy, niegdyś często osób samotnych, dziś ra-
zem z poznanymi sąsiadami czy mieszkańca-
mi innych miast pomagających przy zorgani-
zowaniu wydarzenia.

Parkowa hala, później specjalnie usta-
wiane namioty nie mogły pomieścić rosnącej 
liczby gości – ponad tysiąca pięciuset! Wiel-
ka wrażliwość na sprawy społeczne władz Ka-
towic sprawiła, że w tym roku 24 grudnia, po 
rozbłyśnięciu pierwszej gwiazdki, samotni za-
siądą do wigilijnego stołu w Międzynarodo-
wym Centrum Kongresowym przy Spodku.

I naprawdę nie będą sami! O tej samej po-
rze opłatkiem przełamią się uczestnicy „Wi-
gilii dla samotnych” w Wiśle i Kołobrzegu, 
a nieco później Polacy i Polonusi w irlandz-
kim Bandon obok Cork oraz w kanadyjskich 
Calgary i Toronto!

Jeśli z jakiegokolwiek powodu czujesz 
się samotnym, opuszczonym, brak ci nadziei 
i w święta towarzyszy smutek, to przyjdź do 
MCK w czwartek, w Wigilię – drzwi będą 
otwarte od godziny 14.00!

Fundacja „Wolne Miejsce” wraz z zaprzy-
jaźnionymi instytucjami, organizacjami, fir-
mami i rzeszą wolontariuszy przygotuje dla 
ciebie wieczerzę wigilijną, która pomoże ci 
znaleźć to, co Boże Narodzenie przynosi każ-
demu – radość, pokój i nadzieję!

 (tomasz Kalisz)

Grudniowe krótkie dni wypełnione domową krzątaniną, poszukiwaniem prezentów, natłokiem reklam i zgiełkiem prze-
chodzących przez galerie handlowe tłumów uświadamiają nam, że nadchodzi Boże Narodzenie.

Podczas ubiegłorocznego spotkania wigilijnego
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O zdrowiu i architekturze w MCK
W lutym 2016 roku Międzynarodowe 
Centrum Kongresowe w Katowicach 
stanie się miejscem inauguracji dwóch 
nowych kongresów o ponadprzeciętnej 
skali. 4 Design Days oraz Kongres Wy-
zwań Zdrowotnych (Health Challenges 
Congress) potrwają w sumie tydzień. 
Obu wydarzeniom towarzyszą dni otwar-
te, podczas których mieszkańcy naszej 
aglomeracji będą mogli spotkać się ze 
specjalistami w wielu dziedzinach.

Pierwsza z imprez ma być największym 
w tej części Europy kongresem poświęconym 
architekturze, wzornictwu oraz branży nieru-
chomości i odbędzie się w dniach 11–14 lu-
tego. Jak zapowiada organizator, przez czte-
ry dni ikony światowego i polskiego designu, 
najwięksi architekci i projektanci, producenci 
i firmy usługowe oraz deweloperzy będą dys-
kutować o tym, co inspiruje i kreuje światowe 
trendy w architekturze i projektowaniu. Za-
proszeni goście przedstawią także najnowsze 
inwestycje mieszkaniowe na południu Polski. 
Spotkaniu towarzyszyć będzie szereg imprez, 
w tym kolejna edycja konferencji poświęconej 
rynkowi nieruchomości komercyjnych Pro-
perty Forum Katowice (11–12 lutego) oraz dni 
otwarte dla mieszkańców (13–14 lutego), pod-
czas których chętni będą mogli wziąć udział w 
prezentacjach, dyskusjach i konkursach, rów-
nież w tych dla dzieci. 

– Katowice dołączyły już do wiodących 
polskich metropolii. W dużej mierze dzięki 
odważnym inwestycjom i śmiało realizowa-
nej rewitalizacji miasta. Dziś wizytówką stoli-
cy województwa nie są dymiące kominy i ko-
palniane szyby, lecz przestrzenie użyteczności 

publicznej. Gości witają nowoczesny dworzec 
i przebudowywana strefa śródmiejska. Czeka 
na nich bogata oferta imprez i wydarzeń duże-
go formatu. To zupełnie inne miasto niż przed 
kilkoma dekadami. A wyjątkowe miejsca mo-
bilizują do organizacji spektakularnych wy-
darzeń. Jednym z nich będzie 4 Design Days. 
Impreza, która na cztery dni uczyni z Katowic 
i Międzynarodowego Centrum Kongresowego 
stolicę polskiego designu i architektury – za-
chęcają organizatorzy.

Oprócz prezentacji najnowszych trendów 
i rozwiązań technologicznych w obszarze ar-
chitektury, wnętrz i wzornictwa podczas kon-
ferencji ma odbyć się dyskusja o stanie pol-
skiego designu i sposobach na jego promocję. 
Uczestnicy wydarzenia mają zastanawiać się, 
co zrobić, by rodzime rozwiązania projekto-
we mogły z powodzeniem konkurować z tymi 
z Europy Zachodniej i Północnej.

Organizator oczekuje ok. 3 tys. gości biz-
nesowych oraz przynajmniej kilka tysięcy 
mieszkańców chcących wziąć udział w dniach 
otwartych wydarzenia.

Podobna skala zainteresowania ze strony 
uczestników spodziewana jest podczas Kon-
gresu Wyzwań Zdrowotnych. Ze względu na 
profil programowy ma to być wydarzenie bez 
precedensu nie tylko w skali kraju, ale i Euro-
py. W Międzynarodowym Centrum Kongre-
sowym w ciągu trzech dni spotkają się wybit-
ni specjaliści reprezentujący kilkanaście dys-
cyplin medycznych – zarówno z Polski, jak 
i z zagranicy.

Główne przesłanie kongresu to spojrze-
nie w przyszłość – identyfikowanie oraz omó-
wienie priorytetowych wyzwań zdrowotnych 

w perspektywie lat 2016–2036. Tematy de-
bat ekspertów obejmą kluczowe zagadnienia 
w kilkunastu dziedzinach medycyny, m.in.: 
kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, neu-
rologii, diabetologii, chorób płuc, ortopedii 
i traumatologii, chorób wewnętrznych, reu-
matologii, ginekologii i położnictwa oraz 
geriatrii. 

Jak tłumaczy organizator, szeroki, inter-
dyscyplinarny oraz międzysektorowy charak-
ter Kongresu Wyzwań Zdrowotnych wynika 
z faktu, że stan zdrowia współczesnych społe-
czeństw nie zależy wyłącznie od samej medy-
cyny oraz sposobu zorganizowania i finanso-
wania systemu opieki zdrowotnej.

– Powinniśmy mówić o tym, co w głów-
nej mierze decyduje o zdrowiu społeczeństw. 
Wiemy już, że aż w 50% zależy ono od nasze-
go stylu życia. Dlatego kluczowe znaczenie ma 
dobra edukacja zdrowotna, szczególnie mło-
dzieży. Kongres Wyzwań Zdrowotnych w Ka-
towicach może być miejscem szerokiej dysku-
sji i wypracowania społecznego porozumie-
nia na rzecz zdrowia. Porozumieć się powin-
ni lekarze między sobą, lekarze z menedżera-
mi ochrony zdrowia, a następnie lekarze, me-
nedżerowie i największa grupa, jaką są pacjen-
ci (aktualni i potencjalni). Istotnym elemen-
tem układanki są szeroko pojęte media, któ-
re mogą reprezentować interesy wszystkich 
wymienionych grup – mówi prof. Jan Duła-
wa, prorektor ds. nauki Śląskiego Uniwersyte-
tu Medycznego.

Z kolei prof. Paweł Buszman, prezes Ame-
rican Heart of Poland, uważa, że zagadnie-
nia zdrowotne będą wiodącymi dla wszyst-
kich środowisk. – Właśnie sektor medyczny 

powinien stać się najważniejszą gałęzią gospo-
darki – nie przemysł wydobywczy czy energe-
tyka. Aby skutecznie budować swoją zamoż-
ność – m.in. dzięki przedsiębiorczości i ak-
tywności zawodowej – społeczeństwo przede 
wszystkim musi być zdrowe – mówi profesor.

Dzień otwarty, 20 lutego 2016 roku, orga-
nizowany pod hasłem „Medycyna jest dla lu-
dzi”, umożliwi mieszkańcom górnośląsko-za-
głębiowskiej aglomeracji bezpośredni kon-
takt z gośćmi kongresu – specjalistami wy-
branych dziedzin medycyny. Tematyka spo-
tkań dotyczyć będzie szeroko rozumianej pro-
mocji zdrowego stylu życia, edukacji zdrowot-
nej, a także znaczenia właściwie prowadzonej 
profilaktyki.

– Kongres Wyzwań Zdrowotnych będzie 
poruszał problemy najważniejsze, bo zwią-
zane z naszym zdrowiem. Zapraszam do Ka-
towic również po to, żeby na własne oczy zo-
baczyć wielką przemianę, jaką przeszły Kato-
wice, z miasta przemysłu ciężkiego, w miasto 
przemysłu spotkań. Międzynarodowe Cen-
trum Kongresowe, gdzie odbędzie się kon-
gres, to nowy obiekt w Strefie Kultury, dzielni-
cy, która powstała w sąsiedztwie Spodka i sta-
nowi wyjątkowy przykład rewitalizacji terenu 
pokopalnianego. Spotkajmy się w Katowicach 
– zaprasza Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Odpowiedzialna za przygotowanie obu 
wydarzeń jest Grupa PTWP z Katowic, or-
ganizator kongresów, konferencji oraz semi-
nariów, w tym także Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego, który od siedmiu lat odbywa 
się w mieście każdej wiosny.

 (zit)

6000 uczestników, 3 dni debat i spotkań, 
63 panele dyskusyjne, 12 wydarzeń to-
warzyszących, 400 gości zagranicznych 
z 42 krajów oraz 100 wystawców Tar-
gów Biznes Expo. Tak w liczbach przed-
stawia się piąty Europejski Kongres Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw, który 
odbył się w połowie października w Ka-
towicach. Znamy już problemy, z jakimi 
borykają się przedsiębiorcy, nadszedł 
czas, aby wszystkie wnioski zebrać 
i przekazać na ręce najwyższych władz 
w Polsce, samorządów, instytucji oto-
czenia biznesu oraz przedsiębiorców.

Kongres po raz pierwszy odbył się 
w  oddanym w tym roku do użytku Między-
narodowym Centrum Kongresowym w Ka-
towicach, które stało się wizytówką miasta 
i głównym miejscem spotkań biznesowych 
w regionie. Podczas konferencji prasowej 
inaugurującej kongres Jerzy Buzek, poseł 
Parlamentu Europejskiego i przewodniczą-
cy Komitetu Honorowego V Europejskiego 
Kongresu MŚP, podkreślił rolę, jaką pełni 
sektor MŚP w gospodarce Polski i Europy. 
– To właśnie mali i średni przedsiębiorcy są 

rdzeniem i krwiobiegiem polskiej gospo-
darki – powiedział. Tę deklarację potwier-
dzają dane, które na konferencji prasowej 
przedstawiła Bożena Lublińska-Kasprzak, 

prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości. MŚP stanowią bowiem 99% 
firm w Polsce, czyli aż 70% miejsc pracy 
i 48,5% PKB. 

Swoje wsparcie dla idei kongresu wyrazili 
również prezydent RP Andrzej Duda i ówczesna 
prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz. „Koniecz-
ne są: ułatwienia w zakładaniu firm, zapewnie-
nie równości szans na rynku, przejrzystość i jed-
noznaczność przepisów podatkowych. Trzeba 
przy tym zadbać nie tylko o sam wzrost gospo-
darczy, który jest bardzo ważny, ale także o zrów-
noważony rozwój kraju, o łączenie celów ekono-
micznych z równie istotnymi celami społeczny-
mi” – czytaliśmy w liście przesłanym przez pre-
zydenta RP Andrzeja Dudę. 

Z kolei Ewa Kopacz zwracała uwagę, jak 
ważną rolę w budowaniu polskiej gospodarki 
pełnią kreatywność, pracowitość i determina-
cja małych i średnich przedsiębiorstw.

Siła współpracy i dialog 
z otoczeniem

Ponad 60 paneli skupiało się wokół najważ-
niejszych zagadnień związanych z sektorem 
MŚP. 

Rekord pobity! 

Inauguracja V Europejskiego Kongresu MŚP
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Przebudowa w terminalu A
Wraz z początkiem listopada br. Górnośląskie 
Towarzystwo Lotnicze rozpoczęło moderni-
zację terminalu A w Międzynarodowym Por-
cie Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach. Za-
kres prac obejmuje całościową modernizację 
i reorganizację wnętrz – strefa przylotów i od-
lotów zostanie zamieniona w jedną dużą halę 
odlotów, której powierzchnia wzrośnie cztero-
krotnie. Na jej terenie powstaną nowe punkty 
handlowo-gastronomiczne, sklepy wolnocło-
we, zwiększeniu ulegnie liczba toalet i stano-
wisk kontroli bezpieczeństwa, na pierwszym 
piętrze uruchomiona zostanie restauracja. Po-
wstanie też szklana ściana, która oddzielać bę-
dzie część ogólnodostępną obiektu od hali od-
lotów. Do końca maja 2016 roku prace wyko-
na firma Skanska za kwotę netto 15 mln zł. Po-
mimo wykonywanych robót, podobnie jak do 
tej pory, bagaż rejestrowany pasażerowie będą 
nadawali w terminalu A. Z kolei kontrola bez-
pieczeństwa, kontrola dokumentów i oczeki-
wanie na wejście na pokład samolotów odby-
wać się będą tymczasowo w terminalu B. Do-
tychczas w terminalu A obsługiwano podróż-
nych przylatujących oraz wylatujących poza 
obszar Schengen. Po zakończeniu moderni-
zacji budynek będzie służył jednie pasażerom 
wylatującym poza tę strefę. Od końca czerwca 
br. przyloty podróżujących zarówno ze strefy 
Schengen, jak i spoza jej obszaru realizowane 
są w terminalu C. 

Budują apartamentowiec 
Koniecznego 
Firma Sport Investment Group (SIG) rozpo-
częła w październiku br. budowę apartamen-
towca przy ul. Złotej. Działka, na której po-
wstaje 6-piętrowy budynek, znajduje się na-
przeciwko stadionu GKS Katowice. Prace 
budowlane mają potrwać dwa lata, a za ich 
przeprowadzenie odpowiada firma Konsbud 
z Bielska-Białej. Wewnątrz znajdzie się ok. 
80 mieszkań na sprzedaż, w tym kilka dwu-
poziomowych apartamentów z tarasami na 
najwyższej kondygnacji. Na parterze zapla-
nowano umieszczenie lokali usługowych. 

Do dyspozycji mieszkańców oddany zosta-
nie również podziemny parking. Za architek-
turę obiektu odpowiada znana katowicka pra-
cownia projektowa KWK Promes. Jej założy-
cielem jest Robert Konieczny, architekt nagra-
dzany przez szereg instytucji na całym świecie 
oraz ośmiokrotnie nominowany do Europej-
skiej Nagrody Fundacji Miesa van der Rohe 
(jedna z nominacji przypadła w zeszłym roku 
projektowi domu jednorodzinnego „living-
garden house” w Katowicach). 

Utrudnienia w ruchu
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo- 
-Kanalizacyjna sp. z o.o. realizuje projekt 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
w mieście Katowice – Etap II – Faza II”. Jego 
celem jest budowa sieci kanalizacyj-
nych, które pozwolą na zapewnienie sku-
tecznego i efektywnego odprowadzania 
i oczyszczania ścieków. Projekt dofinan-
sowany jest ze środków Funduszu Spój-
ności w ramach Programu Infrastruktura 
i Środowisko. 

Poniżej przedstawiamy zakres utrud-
nień w ruchu, które wystąpią w grudniu. 
utrudnienia będą dotyczyć następujących 
dzielnic i ulic Katowic:

centrum
W grudniu nadal będą prowadzone pra-
ce renowacyjne kanalizacji ogólnospław-
nej przy ulicy  Mikołowskiej, na odcinku 
od ul. Poniatowskiego do wiaduktu PKP. 
z ruchu czasowo będzie wyłączany środ-
kowy pas jezdni na odcinkach, gdzie 
będą prowadzone prace renowacyjne. 
W celu zminimalizowania utrudnień w ru-
chu wykonawca znaczną część prac bę-
dzie prowadził w godzinach nocnych.

Piotrowice
Kontynuowane będą prace budowy kana-
lizacji przy ul. Barcelońskiej, na odcinku 
od ulicy Sępiej do budynku nr 23. Jezdnia 
zwężona będzie połówkowo w miejscach 
prowadzonych robót. Mogą wystąpić 

lokalne utrudnienia w ruchu przy ul. Szew-
skiej, w  rejonie rzeki Mlecznej, gdzie bę-
dzie wykonywana kanalizacja sanitarna. 

Brynów
Kontynuowane będą prace nad budową 
kanalizacji przy ul. cietrzewi.

Giszowiec
trwa budowa kanalizacji przy ul. Radosnej. 
Prace realizowane będą od skrzyżowania 
z ul. Przyjazną w kierunku ul. Kwiatowej 
oraz od ul. Przyjaznej w kierunku ul. Bata-
lionów chłopskich. 

W związku z utrudnieniami spowodowa-
nymi realizacją budowy i przebudowy 

systemu kanalizacyjnego miasta Katowice 
prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.

Bieżące informacje o projekcie moż-
na uzyskać na stronach internetowych: 
www.kiwk.katowice.pl i www.faza2-kana-
lizacja-katowice.pl, a także kontaktując 
się z nami pod adresem e-mail: kiwk@
kiwk.katowice.pl lub pod numerem tele-
fonu (32) 350 00 75. 

informacje dotyczące procedury przy-
łączania się do sieci kanalizacyjnej znaj-
dują się na stronach internetowych: www.
kiwk.katowice.pl oraz www.wodociagi.ka-
towice.pl, a także pod numerem telefonu 
32 350 00 75 lub 32 788 24 00. 
Odwiedź nasz profil: www.facebook.com/
katowicka.infrastruktura 

 (KiWK)

| przebudoWa Kanalizacji| 

SBP gotowy w połowie
Pierwsza inwestycja Skanska Property Po-
land na rynku biurowym w Katowicach jest 
już w połowie zrealizowana. Budynek B Silesia 
Business Park, drugi z czterech planowanych, 
otrzymał pozwolenie na użytkowanie pod ko-
niec października. Biurowiec o powierzchni 
ok. 11,5 tys. m² został oddany do użytkowa-
nia po 15 miesiącach od rozpoczęcia budowy. 
W lutym tego roku obiekt znalazł pierwszego 

najemcę. Firma Capgemini wynajęła w bu-
dynku 5600 m² powierzchni biurowej. Tym 
samym w momencie oddania do użytkowania 
obiekt jest wynajęty w 50%. W nowym biurze 
pracować będzie prawie 1 tys. pracowników 
zespołu Infrastructure Services, zajmującego 
się obsługą oraz optymalizacją infrastruktu-
ry IT dla międzynarodowych przedsiębiorstw 
działających na całym świecie. Najemca wpro-
wadzi się do nowego biura z końcem br. Jed-
nocześnie trwa budowa trzeciego etapu inwe-
stycji. Według harmonogramu przedstawio-
nego przez inwestora budynek C ma być goto-
wy w ostatnim kwartale przyszłego roku. Sile-
sia Business Park powstaje przy ul. Chorzow-
skiej 152.

Miłe Zacisze w drugiej 
fazie
W Katowicach-Piotrowicach ruszyła realiza-
cja inwestycji mieszkaniowej pod nazwą Miłe 
Zacisze II. Za przedsięwzięcie odpowiada MP 
Project Invest. Osiedle powstaje przy ul. Tune-
lowej i jest kontynuacją projektu Miłe Zacisze, 
który firma Inwest PA wykonała przy tej sa-
mej ulicy. Teren o powierzchni ponad 30 tys. 
m² pod obecnie powstające osiedle deweloper 
nabył od Inwest PA w kwietniu br. za kwotę 
5 mln zł. Projekt obejmuje budowę budynków 
składających się z trzech kondygnacji naziem-
nych oraz jednej podziemnej, w której znaj-
dą się garaże i komórki lokatorskie. W pierw-
szej fazie inwestycji, która ma zostać ukończo-
na we wrześniu przyszłego roku, oddane do 
użytkowania będą 72 mieszkania. W sumie 
w ramach trzech etapów inwestycji powstaną 
252 dwu- lub trzypokojowe lokale mieszkal-
ne o metrażu od 47 do 69 m². Do każdego z 
mieszkań ma przynależeć taras lub balkon. Na 
terenie osiedla znajdzie się również 351 miejsc 
parkingowych, w tym 289 zlokalizowanych 
w garażu podziemnym. Powierzchnia użytko-
wa wszystkich mieszkań wyniesie 15 300 m². 
Wykonawcą prac budowlanych jest firma In-
westdom z Katowic, która za kwotę 44 mln zł 
ma wykonać wszystkie trzy etapy inwestycji 
do końca sierpnia 2018 roku. 

 (zit)

silesia Business Park

Apartamentowiec przy ul. Złotej
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Poszukując świątecznych przysma-
ków i prezentów dla bliskich, koniecz-
nie trzeba odwiedzić katowicki rynek. W 
jego przestrzeni między 1 a 23 grudnia 
zagości bożonarodzeniowy jarmark. 

Na 50 stoiskach znajdziemy m.in. świą-
teczne pierniki, ciasta, najróżniejsze słodycze, 
suszone owoce, przyprawy z całego świata, 
sery, chałwy, wędliny, niemieckie piwo świą-
teczne i wina gruzińskie. Ponadto ręcznie ro-
bione świąteczne ozdoby, bombki, ceramicz-
ne aniołki, wieńce, a także tradycyjną jemiołę 
i choinki. Pojawią się również ręcznie robione 
kosmetyki, francuskie mydła, wyroby z mine-
rałów, ciepłe góralskie kapcie i tysiące innych 
drobiazgów. Dla zmarzniętych nie zabrak-
nie gorącej czekolady, grzanego wina i miodu 

pitnego, a komu podczas świątecznego zamie-
szania zacznie doskwierać głód, będzie mógł 
spróbować domowych pierogów, naleśników, 
pieczonego krupnioka lub kiełbasy, a także 
wiejskiego chleba ze smalcem.

Po raz pierwszy wśród dodatkowych 
atrakcji znajdzie się bezpłatne sztuczne lodo-
wisko, a na jarmarkowej scenie zaplanowano 
szereg koncertów i wydarzeń artystycznych. 
Wystąpią m.in. zespół Xmas Time Group pod 
dyrekcją Kasi Pumy Piaseckiej, Teatr Scena 
Muzyczna ze świątecznym recitalem, Justyna 
Łatasiewicz, zespół wokalny ITD, Magdalena 
Brabańska, zespół Bluespell Fusion i wielu in-
nych. Dla najmłodszych spotkanie ze św. Mi-
kołajem, zabawy i konkursy. Zapraszamy!  

(Wez)

MiaStO

|na rynKu|

|podsumoWanie V europejsKiego Kongresu mŚp|

Jarmark bożonarodzeniowy
|moda W przestrzeni mcK|

Jeszcze chwila i ogarnie nas klimat nad-
chodzących świąt, więc najwyższa pora 
pomyśleć o prezentach. Okazją do zaku-
pu niebanalnych upominków będzie zi-
mowa edycja Silesia Bazaar, która odbę-
dzie się 12 i 13 grudnia. 

Targi niezależnej mody i dizajnu to alter-
natywa dla zakupów w masowych sieciów-
kach. Wśród wystawców znajdują się nieza-
leżne, polskie marki modowe i wnętrzarskie, 
manufaktury biżuterii i twórcy przedmiotów 
użytkowych. 

Dwie pierwsze edycje Silesia Bazaar od-
były się w Spodku, który odwiedziło wów-
czas ponad 10 tys. osób. Przyszła jednak pora 
na zmiany i dlatego nadchodząca edycja bę-
dzie miała miejsce w nowoczesnej przestrze-
ni Międzynarodowego Centrum Kongresowe-
go (MCK) w Katowicach. W związku z nową 
lokalizacją wydarzenia, halę wystawową zago-
spodarowano w inny niż dotychczas sposób. 
Podczas trzeciej edycji wszyscy wystawcy będą 

się wystawiali na jednej dużej przestrzeni tar-
gowej, która pomieści ponad 200 stoisk. Na tej 
samej hali będą również zlokalizowane strefa 
gastro, relaksu i bawialnia dla najmłodszych.

Uczestnicy targów będą mogli podziwiać ko-
lejną edycję wystawy „Dizajn jest dla Ciebie” ka-
towickiej Akademii Sztuk Pięknych. Wystawa 
jest nieodłączną częścią Silesia Bazaar, w trakcie 
prezentowane są dyplomy studentów tej uczelni. 
Podczas trzeciej edycji nowością będzie również 
stoisko czeskich marek, będące efektem współ-
pracy Silesia Bazaar oraz czeskich targów mody 
i dizajnu Bohemia Design Market.

Świąteczna odsłona targów to idealna 
okazja do znalezienia prezentów, które trafią 
w Wigilię pod choinkę. Robiąc zakupy na Sile-
sia Bazaar, unikniemy tłoków w galeriach han-
dlowych, a unikatowe, dizajnerskie przedmio-
ty z pewnością zostaną docenione przez naj-
bliższych.

 (WeroniKa grychtoł)
Info: silesiabazaar.pl

Silesia Bazaar po raz trzeci
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Jarmark bożonarodzeniowy

Dużą wagę przywiązano do takich tematów 
jak rozwijanie biznesu w ramach rodzinnych 
struktur, korzystanie z nowoczesnych techno-
logii, bariery prawno-administracyjne, współ-
praca z nauką i samorządem oraz internacjona-
lizacja przedsiębiorstw. Głównym przesłaniem 
jest siła współpracy i dialog z otoczeniem, które 
są podstawą do prawidłowego funkcjonowania 
każdej z firm. Dzięki bogatemu programowi 
i szerokiej ofercie wydarzeń, każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. Nie zabrakło inspiracji oraz 
dzielenia się doświadczeniem i dobrymi prak-
tykami z zakresu prowadzenia własnej działal-
ności i możliwości rozwoju firmy.

Oferta dla biznesu – Targi 
Biznes Expo 

Uczestnicy kongresu mieli okazję rów-
nież zapoznać się z ofertą usług i produktów 

dla sektora MŚP podczas Targów Biznes Expo. 
Wśród wystawców nie zabrakło znanych firm 
i instytucji, m.in. Mercedes Benz, BetaMed, 
Petralana, Politechnika Śląska. Targi trwały 
trzy dni i stworzyły nie tylko tradycyjną prze-
strzeń targową, ale również wyspy wiedzy i 
wynalazków. Po raz kolejny przyciągnęły licz-
ne grono zainteresowanychm, a zaowocowały 
wymianą doświadczeń i nawiązaniem nowych 
kontaktów biznesowych. 

Przedsiębiorczość Europy tkwi 
w młodych

Uzupełnieniem tematyki był specjalny pro-
gram dla młodych przedsiębiorców, w ra-
mach którego przygotowano warsztaty i pa-
nele zorganizowane przez Forum Młodych 
Przedsiębiorców, m.in. okrągły stół dotyczą-
cy umowy TTIP pomiędzy Unią Europejską 

a Stanami Zjednoczonymi, praktyczne warsz-
taty Akademii Marketingu i Sprzedaży z za-
kresu social mediów, kształtowania wizerun-
ku firmy w Internecie, e-commerce, a tak-
że dwa panele dyskusyjne – „Młody Przed-
siębiorca w Polsce i Europie” i „Gdzie jeste-
śmy? Ekosystem startupowy w Polsce na tle 
Europy i Stanów Zjednoczonych”. Dodatkowo 
odbył się zjazd delegatów organizacji członkow-
skich Europejskiej Konfederacji Młodych Przed-
siębiorców „YES for Europe”. W trakcie Kongre-
su odbyło się również 10 spotkań młodych przed-
siębiorców z liderami biznesu i mediów zorgani-
zowanych w ramach ścieżki Future Entrepreneurs 
2015 przez Forum Młodych RIG w Katowicach. 

Dalej w dobrym kierunku
– Podczas trzech dni zawarto kilkadziesiąt po-
rozumień w ramach spotkań B2B, zapowiada-
jących kooperację i współpracę między firmami 

w wymiarze międzynarodowym. Wiele firm 
z Polski poznało się właśnie tutaj, w Katowicach. 
Jako Regionalna Izba Gospodarcza w Katowi-
cach od zawsze działamy z myślą o przyszłości 
Śląska i Polski w kategoriach gospodarczych. Nie 
można jednak mówić o gospodarce bez aspek-
tów społecznych, ponieważ w gospodarce pracu-
ją ludzie i to oni są największą wartością. Mówi-
my o biznesie w wydaniu nie XIX-wiecznym, ale 
XXI wieku. Rekordowa liczba uczestników, za-
interesowanie tym wydarzeniem i zaangażowa-
nie partnerów jest sygnałem, aby kontynuować te 
dyskusje w kolejnych latach – podkreśla Tadeusz 
Donocik, prezes RIG w Katowicach.

Efektem debat, spotkań, wymiany poglądów 
oraz doświadczeń będzie publikacja zawierają-
ca rekomendacje dobrych praktyk, które zostaną 
wręczone przedstawicielom rządu, samorządów, 
świata biznesu, środowiska nauki, a także przeka-
zane na ręce prezydenta RP Andrzeja Dudy.

(rig)

Rekord pobity! 
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|policja zachęca|

|dzień otWarty notariatu|

|eduKacja dla młodzieży|

Eksperymenty z dopalaczami stały 
się ostatnio jednym z najbardziej na-
glących problemów społecznych. Ślą-
skie Centrum Profilaktyki i Psychote-
rapii w Katowicach przygotowało pro-
gram terapeutyczno-edukacyjny, ad-
resowany do młodzieży gimnazjalnej 
oraz ze szkół średnich. 

Młodym zdarza się eksperymentować 
z substancjami psychoaktywnymi, głównie 
z dopalaczami i alkoholem. W ramach pro-
gramu „Kolekcjoner” z porady i indywidual-
nej rozmowy będą mogli skorzystać także ro-
dzice i opiekunowie, których dzieci zetknęły 
się z problemem. Program wspiera Urząd Mia-
sta Katowice. – Kolekcjoner kojarzy się głów-
nie z pewną pasją w życiu polegającą na zbie-
raniu i kolekcjonowaniu różnych przedmiotów 
– mówi prezes zarządu ŚCPiP Stanisław Ma-
ciaszek. – W programie właśnie chodzi o pew-
ną formę kolekcjonowania własnych doświad-
czeń życiowych oraz uczuć. Po drugie, program 
kierujemy do osób poszukujących w życiu no-
wych doznań, zmagających się z nudą i ruty-
ną dnia codziennego. Chcemy w odpowiednim 
momencie udzielić im wsparcia oraz wspomóc 
w podejmowaniu ważnych decyzji. A bazując 
na edukacyjnym walorze programu, chcemy 

przekazać młodym ludziom informacje o fak-
tycznym działaniu substancji psychoaktyw-
nych i zagrożeniach z nimi związanych.

Uczestnicy spotkań będą mieli okazję do 
konfrontacji wiedzy z rzeczywistością i do we-
ryfikacji swoich przekonań. Poznają podsta-
wowe techniki manipulacji i uświadomią so-
bie, jak często padają jej ofiarą. Będą pracować 
nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości, 
umiejętnością wyrażania uczuć, a także nauczą 
się asertywności i zachowań konstruktywnych. 
Odkryją, że mają wpływ na swoje życie i samo-
poczucie bez potrzeby sięgania po substancje 
psychoaktywne.

Dla twórców programu niezwykle ważne 
jest nawiązanie współpracy z kadrą pedago-
giczną gimnazjów oraz szkół średnich, jak rów-
nież z kuratorami sądowymi oraz policją na te-
renie Katowic. Przedstawiciele tych instytucji 
mogą przede wszystkim przekazać młodzieży 
oraz rodzicom informację o możliwości sko-
rzystania z oferty udziału w programie, mogą 
też przekazać koordynatorom programu kon-
takt do zainteresowanych osób. 

Pełny cykl programu obejmuje sześć spo-
tkań prowadzonych przez terapeutów uza-
leżnień. Spotkania odbywają się w Katowi-
cach przy ul. Kossutha 11. Do końca roku 

„Kolekcjoner” – nowy program przeciw dopalaczom

Zima to bardzo trudny czas dla kie-
rowców, ale też dla samochodów. Pa-
miętajmy, że skutki utrzymywania się 
niskich temperatur oraz opadów śnie-
gu można złagodzić poprzez odpo-
wiednie przygotowanie naszego po-
jazdu. Grudzień to nie tylko miesiąc 
świąteczny, ale także początek zimo-
wych dni. Oczywiście ważną rzeczą 
jest wyposażenie samochodu w skro-
baczkę do szyb, ale to nie wystarczy. 
Jest ona niezwykle ważna, ale na nic 
się nie przyda, gdy samochodu nie da 
się otworzyć albo odpalić. W pierw-
szej kolejności zadbajmy zatem o stan 
techniczny naszego pojazdu.

Przed zimą niezbędny jest przegląd pły-
nów eksploatacyjnych, szczególnie w układzie 
chłodzenia. Zapobiegnie to późniejszym pro-
blemom z chłodnicą i silnikiem. Przed pierw-
szymi opadami śniegu trzeba koniecznie zwe-
ryfikować stan ogumienia i koła zapasowego. 
Wskazana jest wymiana opon na „zimówki”, 
które w trudnych warunkach zapewnią więk-
sze bezpieczeństwo, a czasami tylko dzięki nim 
da się w ogóle wyjechać na drogę. Pamiętajmy 
o tym, że opony muszą mieć odpowiednio głę-
boki bieżnik, co zapewni lepszą trakcję na śnie-
gu i błocie pośniegowym oraz krótszą drogę ha-
mowania. Skuteczny bieżnik w „zimówce” musi 
mieć minimum 4 mm. Jeżeli mamy kompletne 
koła zimowe, możemy je wymienić samodziel-
nie. Przy okazji sprawdzimy narzędzia niezbęd-
ne do założenia koła zapasowego. W sezonie zi-
mowym może to być potrzebne ze względu na 
częstsze pojawianie się dziur w jezdni.

Przygotowując auto do zimy, pamiętajmy 
o sprawdzeniu stanu akumulatora i napięcia ła-
dowania. W pierwszym przypadku warto sko-
rzystać z pomocy specjalisty od elektryki. Takie 
badanie pozwala ocenić sprawność baterii pod 
obciążeniem i przewidzieć, jak zachowa się ona 
podczas dużych mrozów.

O zastosowaniu w sezonie zimowym ob-
szerniejszych gumowych dywaników wiele 
osób nawet nie myśli. Tymczasem dzięki temu 
można uniknąć kilku poważnych problemów. 
Przede wszystkim gumowy dywanik z krawę-
dziami zatrzymuje wodę, którą zawsze wnosi-
my do auta w postaci śniegu na butach. Zwykły 
tekstylny dywanik przepuszcza wodę, a ta zatrzy-
muje się pod wykładziną podłogi. Niestety, woda 
sama nie wyschnie. Za to po nagrzaniu wnętrza 
w aucie panuje duża wilgotność i powstaje trudny 
do rozwiązania problem zamglonych okien. 

Ze względu na wilgoć i chemię stosowa-
ną na drogach zima to okres, kiedy szczególnie 
szybko rozwija się korozja. Wskazane jest więc, 
by przed jej nadejściem zabezpieczyć miejsca, 
w których może się pojawiać rdza, np. odpryski 
i rysy. Przed zimą warto dokładnie umyć i na-
woskować nadwozie po to, by zabezpieczyć la-
kier przed działaniem chemikaliów, a także dla 
łatwiejszego utrzymania go w czystości. Waż-
ne jest zabezpieczenie uszczelek specjalnymi 
silikonami. Ma to podwójne pozytywne dzia-
łanie. Po pierwsze, guma wolniej się starzeje, 
a po drugie, drzwi nie przymarzną tak łatwo do 
uszczelki. Uwaga! Nie należy smarować wkła-
dów zamków.

 (st. sierż. Katarzyna gajeWsKa-jagiełło, Ko-
menda miejsKa policji W KatoWicach)

28 listopada odbędzie się kolejny 
Dzień Otwarty Notariatu. Tym razem 
będzie okazja, by poznać zmiany w 
przepisach prawa spadkowego. 

Dzień Otwarty Notariatu, organizowany 
od roku 2010, jest jedną z najważniejszych ini-
cjatyw samorządu notarialnego. To powtarza-
na cyklicznie akcja edukacyjna, która pozwa-
la osobom zainteresowanym uzyskać bezpłat-
ną poradę i praktyczne informacje w ważnych 
dla każdego obywatela obszarach prawa. Or-
ganizatorzy DON przyjęli założenie, zgodnie 
z  którym każdego roku porady dotyczą jedne-
go konkretnego tematu. Nie ogranicza to jed-
nak listy tematów udzielanych porad – notariu-
sze odpowiadają na pytania dotyczące wszyst-
kich spraw, które można załatwić w kancelarii 

notarialnej. Hasło tegorocznego Dnia Otwar-
tego brzmi: „Porozmawiaj z notariuszem o… 
dziedziczeniu”. Temat ten jest aktualny i ważny, 
ponieważ w ostatnich miesiącach weszły w ży-
cie zmiany w prawie spadkowym w zakresie 
spadków z elementem transgranicznym oraz 
zasad dziedziczenia długów spadkowych. 

W tym roku notariusze będą dyżurować 
w 24 miastach Polski. Wśród lokalizacji tego-
rocznego Dnia Otwartego Notariatu, oprócz 
Katowic, znalazły się: Białystok, Bielsko-Bia-
ła, Bydgoszcz, Chełm, Częstochowa, Dobie-
gniew, Gdańsk, Gliwice, Gorzów Wielkopol-
ski, Jelenia Góra, Koszalin, Kraków, Legnica, 
Łódź, Olsztyn, Poznań, Puławy, Radom, To-
ruń, Szczecin, Warszawa, Witnica, Wrocław.   

 (KrajoWa rada notarialna)

kalendarzowego finansuje je stowarzyszenie, 
przy wsparciu katowickiego magistratu, któ-
ry udostępnił lokal na realizację programu. Od 
nowego roku stowarzyszenie będzie zabiegać 
o dofinansowanie z budżetu miasta.

(ŚląsKie centrum profilaKtyKi i psychoterapii 
W KatoWicach)

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 
do kontaktu: Stanisław Maciaszek – tel. 510 621 
397, e-mail scpip@wp.pl.

Informacje są dostępne również na stro-
nie stowarzyszenia: www.centrumprofilakty-
ki.org.pl lub http://www.centrumprofilakty-
ki.org.pl/2015/09/kolekcjoner-nowy-program-
profilaktyczny-dotyczacy-dopalaczy/

Nie daj się zaskoczyć pogodzie, 
przygotuj swoje auto do zimy

Porozmawiaj z notariuszem 
o dziedziczeniu
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|eKscentryczna poetKa z miKołoWsKiej|

Małe skarby

|WyWiad| z RoBERtEM tALARcZyKIEM, dyrektorem teatru Śląskiego, rozmawia Maciej Szczawiński

W podróży
Maciej Szczawiński: Chciałbym porozma-
wiać z tobą o sprawach nieco „spoza te-
atru”, choć jeśli się głębiej zastanowić, 
to być może takie zjawiska w życiu w ogóle 
nie istnieją... A skoro mowa o życiu, to masz 
w tej chwili bardzo dobry czas. Zawodowa 
i artystyczna kompetencja, oceniane i na-
gradzane prace, publiczność cię lubi, po-
dziwia etc. Ale przecież wciąż patrzy też na 
ciebie ten mały Robert „z górniczego rodu”. 
I jego „najpierwszy” świat: kopalnia „Wu-
jek”, Ligota, Brynów, Załęska Hałda... Roz-
mawiasz z nim niekiedy?

Robert Talarczyk: Cały czas z nim gadam. 
Przecież z niego jestem. Ale lubię też się z nim 
pospierać, a nawet czasem stanąć w opozycji 
wobec tego, co mnie ukształtowało, bo tylko 
tak można się kształtować artystycznie i iść 
wciąż przed siebie, a nie kręcić w kółko, wciąż 
w tym samym miejscu, biorąc ten ruch za po-
suwanie się w przód, a nie dreptanie w miej-
scu. Tak więc teraz jestem na etapie poszuki-
wania dla siebie nowych dróg, nowych wy-
zwań, być może nawet w opozycji do tego, 
co mnie ukształtowało, i chcę spojrzeć na ten 
świat z dystansem, bez zbędnego sentymen-
talizmu.  „Śląsk święty/Śląsk przeklęty”, cykl, 
który powołaliśmy w teatrze, dotyczy oczywi-
ście również mojej osoby i sam przez wiele lat 
próbowałem się z moją twórczością odnaleźć 
pomiędzy tymi dwoma biegunami.

Jesteś człowiekiem słowa. Czasem doda-
je się jeszcze przymiotnik „żywego”. A takie 
słowo, nie tylko w sztuce, potrafi człowie-
ka, choćby nie chciał, prześwietlić jak rent-
gen: śląska gwara, śląski akcent... Wiem, 
że się tego wstydziłeś. Bo w mniemaniach 
z zewnątrz od razu gorsze, prostackie...

Moim pierwszym językiem była gwara. Ję-
zyk literacki to język wyuczony, czyli taki, któ-
ry odarty jest odrobinę z tego, co pierwsze, 

pierwotne, co jest wpisane w nasz krwiobieg. 
Mówiąc gwarą, jestem tym, kim się urodziłem, 
prostym synkiem z Załęskiej Hałdy i Brynowa. 
Bez bagażu intelektualnego, nabytego z cza-
sem, zaopatrzonego w nieomal zwierzęcy in-
stynkt i siłę, ale również pełnego kompleksów 
i dystansu do „wielkiego świata”, który nie jest 
dla zwykłego Ślązaka szyty na jego miarę. Tak 
się czułem przez wiele lat. Dopiero spotkanie 

z Kutzem na początku lat 80. w Pałacu Mło-
dzieży na jakimś wieczorku autorskim uświa-
domiło mi, że moje kompleksy mogą być moją 
siłą. Kutz wyjeżdżał wtedy ze Śląska, rozgory-
czony tym, jak go potraktowano w stanie wo-
jennym, i faktem, że większość jego znajo-
mych z Katowic go unikała lub wręcz odwró-
ciła się po internowaniu. Okropnie przeklinał, 
palił papierosa za papierosem i mówił, że „Mo 

w rzyci cały ten Ślonsk” i ucieka stąd jak najda-
lej, a my (Ślązacy) możemy sobie teraz oglądać 
„Grzeszny żywot Franciszka Buły” Kidawy, bo 
zasłużyliśmy na taką prymitywną komedyjkę, 
a nie na jego „Sól ziemi czarnej” i ten Śląsk, 
który dla nas wymyślił. Było w tym mnóstwo 
goryczy i jadu, a ja wreszcie zobaczyłem kogoś 
z mojego plemienia, kto myśli tak jak ja i wcale 

Prawie każde miasto ma swoje wielkie 
i małe legendy. Miasto przegląda się 
w nich jak w sekretnym lustrze. Po-
dziwia, zdumiewa, potwierdza własną 
odrębność, czasem bawi, czasem iry-
tuje. Dlatego historia pewnej ekscen-
trycznej poetki z ulicy Mikołowskiej 
jest również opowieścią o duchowej 
fizjonomii Katowic. To taki mały skarb 
wart zachowania i pielęgnacji.

Była ekscentryczna, egocentryczna, 
dziwna i szalona. Kolekcjonowała spotkania 
z interesującymi ludźmi, pisała nieoczeki-
wane listy, malowała – ryzykując życie – su-
fit w kwiaty. Jej mieszkanie na ostatnim pię-
trze starej katowickiej kamienicy było bli-
żej chmur niż samoloty. Gdańskie szafy, lu-
stra, setki książek, bibelotów, obrazy na żół-
tych ścianach. I ten głos, przenikliwy, cele-
brujący każde „r” wibracją przechodzącą w 

śmiech. Niski, gardłowy, nieco demoniczny. 
Anna Wernerowa. Dama w czerwonym ka-
peluszu, czarnych lakierkach i rękawiczkach 
z czarnej mgły... Poetka.

Ach, co to było za zjawisko – ta Anna W.! 
Pani bez wieku. Przedwojenna i arcydzisiejsza. 
Dociekliwa i jednocześnie zdystansowana wo-
bec wszystkiego, co nie było nią samą. Jej po-
ezją, jej światem, jej miejscem. Ale ta dziwność 
nie była pospolitym dziwactwem, a kreacja – 
banalną manierą. Pamiętam dobrze, jak zrazu 
nieufne środowisko literackie Katowic (Szew-
czyk, Baranowicz, Broszkiewicz) zaczynało po-
woli rozumieć, że oto pojawił się ktoś trochę jak 
z powieści Witkacego, trochę jak z przedwojen-
nej cyganerii. Ktoś, kto ma własny ton i aurę. 
Nieprawdopodobny, niepowtarzalny, chociaż 
na granicy groteski.

Znałem ją bliżej i niejednokrotnie nagry-
wałem do swoich audycji w Polskim Radiu 

Katowice. Ze szczegółami pamiętam też jej 
dom. Jej przezabawne, celne i często złośli-
we komentarze, złośliwostki pod adresem pu-
szących się literatów, błyskotliwe riposty etc. 
Mniej więcej raz w miesiącu byłem zaprasza-
ny na ,,herbatkę” (czekoladowy torcik, kieli-
szeczek mocnej nalewki, kawa szatan). Anna 
Wernerowa czytała mi swoje wiersze, radziła 
się, jak i gdzie je wydać, oczekiwała opinii (na-
turalnie pozytywnej), nie przyjmowała żad-
nych zastrzeżeń, złościła się i obrażała, gdy 
ją karciłem za nieposkromione zachwyty nad 
beskidzką przyrodą. A potem obgadywaliśmy 
po kolei wszystko i wszystkich. I znowu wier-
sze, często nagranie, kieliszeczek to napełniał 
się, to wysychał.

Katowice miały w niej poetkę z prawdzi-
wego zdarzenia i mimo wszelkich póz autor-
kę bardzo poważną pod względem artystycz-
nej wartości jej wierszy. Śmiałe obrazowanie. 

Pewność tonu. I żadnego udziwniania na 
siłę!  Czyli ,,naturalność oryginalności”, zja-
wisko dzisiaj wręcz niespotykane. Wygląda-
ło to tak, jakby stąpała po naprężonej linie 
między przepaściami, ale... z torebką, w eks-
centrycznym kapeluszu i z parasolką, która 
ma dodać szyku, a nie pomagać w utrzyma-
niu równowagi.  

,,Układam mozaikę pożegnania/ z nie-
dokończonych listów/ z nocy z lękiem i czar-
ną różą/ z inwentarza nie popełnionych grze-
chów/ z nieprzetańczonych dyskotek/ z wiecz-
nego ognia wyobraźni/ w nadziei że jeszcze się 
wrócę/ po ostatni wiersz/ a jednak/ odchodzę 
do gwiazd” – napisała mi w dedykacji ostat-
niego tomiku.

Wierzę mocno, chciałbym wierzyć, że pa-
mięć o tej niezwykłej postaci i o tych rewela-
cyjnych wciąż wierszach zostanie ocalona.

(maciej szczaWińsKi)

Ciąg dalszy na – s. 10
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|aiesec|

|temat z oKładKi|

Grudzień to miesiąc świąt i wypoczynku, 
a więc i u nas spotkanie relaksacyjne. W ra-
mach spotkań otwartych w tradycji „drzwi 
otwarte – otwarty świat”, prowadzonych na 
Wydziale inżynierii Materiałowej i Metalurgii 
Politechniki Śląskiej w Katowicach, (ul. Kra-
sińskiego 8), zapraszamy we wtorek 8 grud-
nia o godz. 17.30 na spotkanie z podróżni-
kiem Jackiem adamusem zatytułowane „au-
tostopem przez Kraj Kwitnącej Przygody”. 

co może zagwarantować skromny budżet 
rozplanowany na dwumiesięczną tułaczkę 
po 4 tys. km japońskich autostrad i bezdro-
ży? dlaczego Japończycy twierdzą, że au-
tostop w Japonii nie ma racji bytu, a przy 
tym są jego najlepszymi ambasadorami? 
zapraszamy na wspólną podróż po Kraju 
Kwitnącej Przygody!  

 (Krz)

 |politechniKa ŚląsKa zaprasza| 

Autostopem przez Kraj Kwitnącej Przygody

Młodzi ludzie w Polsce często mają pro-
blemy ze znalezieniem satysfakcjonu-
jącej pracy. Studenci już w trakcie stu-
diów zastanawiają się, jak przygotować 
się do konfrontacji z polskim rynkiem 
pracy i wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
pracodawcy. Wsparciem może okazać 
się możliwość wyjazdów za granicę aby 
tam zdobyć doświadczenie w między-
narodowym środowisku i stać się kon-
kurencyjnymi na rodzimym rynku. Taką 
szansę stwarza program Global Talents 
realizowany przez organizację studenc-
ką AIESEC. 

Stań się konkurencyjny na polskim rynku pracy
Global Talents to międzynarodowy program 

płatnych profesjonalnych praktyk skierowany do 
studentów bądź absolwentów do drugiego roku 
po ukończeniu  studiów, mających mniej niż 30 
lat, którzy znają język angielski na poziomie mi-
nimum  B2, a w przypadku praktyki edukacyjnej 
C1, oraz którzy posiadają co najmniej trzymie-
sięczne doświadczenie zawodowe. 

Praktyki trwają od 3 do 18 miesięcy. Moż-
na je odbyć w Indiach, Chinach, Kolumbii, Tur-
cji, Niemczech, USA, Norwegii, Finlandii, Danii, 
Rumunii, na Węgrzech, w Czechach, Rosji czy 
na Litwie. Uczestnik programu może zwiększyć 
swoje szanse na rynku pracy poprzez zdobywanie 

się tego nie wstydzi, i co więcej, z faktu swo-
jego pochodzenia uczynił zbroję, którą teraz 
wprawdzie spektakularnie zrzuca, ale która 
przez lata była jego obroną. To spotkanie dla 
mnie było jak trzęsienie ziemi. Miałem wte-
dy jakieś 16, 17 lat i kształtował się mój świa-
topogląd. Potem na początku studiów prze-
żyłem moment dystansu do mojej śląskości i 
próby zunifikowania się z resztą świata, ale już 
na ostatnim roku, kiedy dowiedziałem się, że 
Kutz ze Śląskiem się pogodził i będzie reali-
zował na mojej kopalni „Wujek” film „Śmierć 

jak kromka chleba”, wszystko wróciło, a szcze-
gólnie to traumatyczne wspomnienie 16 grud-
nia '81 na kopalni, którego byłem świadkiem, 
i natychmiast z Krzyśkiem Respondkiem, Ślą-
zakiem z Miasteczka Śląskiego, zadzwoniłem 
do Kazimierza Kutza z meldunkiem o chęci 
wzięcia udziału w jego filmie w najmniejszym 
choćby epizodzie. Kutz naszą deklarację przy-
jął z aprobatą, choć w filmie w końcu nie za-
grałem, ale to już zupełnie inna historia.

dokońCzenie ze – s. 9

dokońCzenie ze – s. 1

doświadczenia w pracy w międzykulturowym 
środowisku w branży edukacyjnej, marketingo-
wej lub informatycznej, biorąc udział w jednym 
z programów: Global Talents Education, Global 
Talents Marketing oraz Global Talents IT.

Program Global Talents umożliwia uczest-
nikom odbycie praktyki zarówno w dużych 
międzynarodowych korporacjach, start-upach 
lub dopiero rozwijających się przedsiębior-
stwach. To także wspaniała szansa do dosko-
nalenia swoich umiejętności w branży eduka-
cyjnej. Przyszły nauczyciel, coach, tłumacz czy 
pedagog ma szasnę pracować w przedszkolach, 
szkołach publicznych, szkołach językowych lub 

prowadzić szkolenia dla przedstawicieli bizne-
su w jednym z odległych krajów. Bezcenną ko-
rzyścią dla praktykanta jest praca w międzyna-
rodowym środowisku, poznawanie kultury nie-
rzadko odległych krajów, poznawanie pracow-
ników firmy oraz lokalnej ludności, przekro-
czenie bariery językowej i doskonalenie umie-
jętności językowych. Uczestnicy programu czę-
sto potwierdzają fakt, że to odbyte praktyki za-
graniczne przyczyniły się do ich sukcesu na ro-
dzimym rynku pracy.

 (aisec))
Więcej: http://kato.aiesec.pl/gt-praktyki

Jak sama nazwa wskazuje, z ogromnej sce-
ny ustawionej w samym sercu Katowic popłyną 
wyłącznie przeboje. I to zarówno te najbardziej 
gorące, jak i ponadczasowe hity, które znają i 
lubią wszyscy, niezależnie od wieku. 

Do tej pierwszej grupy zaliczają się na 
pewno „My Słowianie” Donatana i Cleo czy 
„Bałkanica” w wykonaniu Piersi, które zdomi-
nowały radiowe listy przebojów i nie miały so-
bie równych w ilościach odtworzeń w serwi-
sie YouTube. Podobnie rzecz się ma z Enejem, 
który podaruje wszystkim gościom sylwestra 
„Kamień z napisem Love”.

Ponadczasowy Bajm i jego liderka Beata 
Kozidrak wykonają m.in. „Co mi, Panie, dasz”, 
„Białą armię”, „Płynie w nas gorąca krew” 
i „Ta sama chwila”. Razem z Kayah zaśpiewa-
my podczas sylwestra „Prawy do lewego” i za-
tańczymy w rytm burzącego się „Testostero-
nu”, a z Golec uOrkiestra – „Lornetki” z 1999 
roku, lubianych przez wszystkich „Słodyczy” 
czy „Ścierniska”. 

Wilki na pewno zaśpiewają o „Baśce”, co 
miała fajny biust... Z kolei Urszula sprawdzi, 
jak dobrze zapamiętaliśmy tekst „Konika na 
biegunach” i jednego z jej pierwszych wielkich 

Gdzieś przeczytałem naprawdę kapitalne 
twoje zdanie: ,,Gwara to sposób myślenia”. 
Czyli nie tyle osobliwości dialektu czy into-
nacji, a bardziej mentalność, dusza natura. 

Gwara, jak mówiłem wcześniej, jest moim 
językiem pierwotnym. W niej zaklęte są elemen-
tarne emocje. Te pierwsze i podstawowe. Miłość, 
nienawiść, strach, zachwyt itp. Wszystko to opo-
wiadane w języku polskim jest już wystylizowane, 
„grane”. Choć paradoksalnie trudno jest w  gwa-
rze powiedzieć „jo ci pszaja”, czyli „kocham cię”, 
bo te słowa brzmią dzisiaj śmiesznie. Gwara musi 
wykształcić w sobie intymność, bo przez dyskre-
dytowanie i ośmieszanie jej jako mowy prymi-
tywnych autochtonów, często traktowanych jak 
aborygenów, zatraciła, niestety, swoją delikat-
ność, a stała się językiem prymitywnych dowci-
pów. Musimy przywrócić jej godność i tym sa-
mym szlachetność i intymność.

Głośny tom wierszy Krystiana Gałuszki 
„Modre ainfarty”, o którym pisałem tu nie-
dawno, jest dobrym przykładem takiego 
„wykształcania intymności”... Cóż, gwa-
ra też nie stoi w miejscu. Potrafi być dyna-
miczna i trochę nieobliczalna. To trochę tak 
jak ty, wciąż żywiołowy, szukający, ekspan-
sywny, fertyczny. Tylko czy to czasem nie 
oddala od perfekcjonizmu?

Poszukiwanie dla mnie jest odkrywaniem 
nowych lądów, poznawaniem nowych ludzi, 

zagłębianie się w ich intymnym świecie, sma-
kowaniem, kosztowaniem, poznawaniem 
tego, co nieznane. Ta podróż to nie podróż 
w stronę doskonałości, tylko w stronę posze-
rzenia spektrum doznań. I czasem ta przy-
goda prowadzi mnie na manowce lub wy-
spy bezludne. Ale taka jest jej specyfika. I tak 
ja ją rozumiem, dlatego też wyruszam wciąż 
w nieznane, często płacąc za to wysoką cenę 
braku doskonałości i tak zwanego łapania stu 
srok za ogon. Ale interesuje mnie nie dosko-
nałość w wąskim zakresie, tylko doświadcza-
nie rożnych form aktywności artystycznej, 
choć mam oczywiście świadomość braku do-
skonałości w zamian.

Często podkreślasz, jak ważne są dla cie-
bie dom i rodzina. Zbliżają się święta. Po-
trafisz się na nie cieszyć? Dzisiaj wiele 
osób ma z tym problem...

Od jakiegoś czasu znów święta mnie ra-
dują. Musiało upłynąć wiele lat, bym na po-
wrót potrafił się nimi cieszyć, choć zawsze 
to był dla mnie trudny czas. Uspokoiłem się 
jednak wewnętrznie, poukładałem w głowie 
różne sprawy i posprzątałem bałagan, który 
miałem w sobie, i dzięki temu święta znów 
nabrały blasku, jak przed laty, kiedy byłem 
dzieckiem. Lubię wigilijną wieczerzę u boku 
żony, dzieci, mamy i teściów. Przy rodzinnym 
stole. To daje mi siłę i punkt oparcia.

przebojów „Malinowego króla”. Blue Café za-
bierze nas w podróż po największych swoich 
hitach: „Buena” czy „Do nieba”.

Wszyscy oni to jasno błyszczące gwiaz-
dy. Jednak status megagwiazdy będzie nale-
żał do jednego zespołu. Prawdziwych kró-
lów disco. Grupy, bez których przebojów nie 
może się obyć żadna impreza, i to od 40 lat – 
Boney M. Cały świat tańczy w rytm ich naj-
większych dyskotekowych przebojów. Ale to 
właśnie w Katowicach usłyszymy na żywo 
„Rivers Of Babylon”, „Daddy Cool” „Raspu-
tina” czy „Sunny”. 

Sylwestrowa Moc Przebojów rozegra się 
na scenie, jakiej Katowice jeszcze nie widzia-
ły. Konstrukcję o całkowitej powierzchni 500 
m2 przewiezie na miejsce 15 tirów. Imponu-
jąca scenografia będzie szeroka na 60 i wyso-
ka na 16 metrów. Uzupełnią je ekrany LED 
o powierzchni 600 m2 kwadratowych. O od-
powiednie nagłośnienie zadba sprzęt o mocy 
300 kW. 

    (łuKa)

|WyWiad| z RoBERtEM tALARcZyKIEM, dyrektorem teatru Śląskiego, rozmawia Maciej Szczawiński

W podróży

Moc przebojów na sylwestra
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|ngo|

|Futsal|

zwracam się do wszystkich właścicieli punk-
tów handlowych oraz mieszkańców nasze-
go miasta o humanitarne traktowanie karpia 
podczas jego sprzedaży, zakupu i transpor-
tu do domów w okresie przedświątecznym.

zgodnie z ustawą o ochronie zwie-
rząt zabrania się transportu żywych ryb lub 
ich przetrzymywania w celu sprzedaży bez 
dostatecznej ilości wody umożliwiającej 
oddychanie.

zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do 
odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. czło-
wiek jest mu winien poszanowanie, ochronę 
i opiekę.

Karp, jako zwierzę o wyjątkowo rozwi-
niętych zmysłach słuchu, węchu, smaku i 
dotyku oraz wrażliwości skóry porównywal-
nej do ludzkiego oka, wyjątkowo intensyw-
nie odczuwa ból.

Grudzień to czas pozytywnych i cie-
płych uczuć – nie przysparzajmy zatem nie-
potrzebnego cierpienia całkowicie zależ-
nym od nas zwierzętom.  

 (naczelniK Wydziału KształtoWania ŚrodoWisKa 
urzędu miasta KatoWice)

W związku ze zbliżającym się okresem zi-
mowym proszę wszystkich mieszkań-
ców Katowic, zarządców budynków, ad-
ministratorów oraz gospodarzy domów 
o udzielenie pomocy wolno żyjącym ko-
tom, zapewniającym mieszkańcom natu-
ralną ochronę przed gryzoniami.

zwracam się do Państwa z proś-
bą o udostępnienie bezdomnym kotom 

schronienia na terenie naszego miasta 
(piwnic, pakamer, nieeksploatowanych po-
mieszczeń gospodarczych).

Wystarczy jedno otwarte okno, pojem-
nik z wodą i pokarmem, a pomożemy tym 
stworzeniom przetrwać najcięższą dla nich 
porę roku.

 (naczelniK Wydziału KształtoWania ŚrodoWisKa 
urzędu miasta KatoWice)

|apel| 

|apel| 

Uwzględniając roczny i wieloletni 
program współpracy Katowic z or-
ganizacjami pozarządowymi prezy-
dent Miasta Katowice ogłosił otwar-
te konkursy ofert na realizację za-
dań publicznych przez organizacje 
pozarządowe działające na rzecz 
miasta i jego mieszkańców. 

Zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez 
organizacje oraz celem rozwijania dobrej 
współpracy z podmiotami trzeciego sektora 
Prezydent ogłasza konkursy w drugiej poło-
wie listopada danego roku, by niezwłocznie 

Zapraszamy organizacje pozarządo-
we na spotkanie z Krzysztofem Hołyń-
skim ze Stowarzyszenia Wspierania Organi-
zacji Pozarządowych MOST, wiceprzewodni-
czącym Powiatowej Rady Działalności Pożyt-
ku Publicznego w Katowicach, pełniącym dy-
żur 1 grudnia w godz. 17.00–18.00 w Centrum 
Organizacji Pozarządowych przy ul. Młyń-
skiej 5.

 (al)
W niedzielę 15 listopada w hali spor-
towej „Szopienice”, mieszczącej się 
w Katowicach przy ulicy 11 Listo-
pada 16, odbyła się I edycja Ogól-
nopolskiego Turnieju Halowej Piłki 
Nożnej Katowice Cup 2015 o Puchar 
Prezydenta Miasta Katowice.

Zawody rozpoczęły się od minuty ciszy 
poświęconej ofiarom zamachów terrory-
stycznych, które miały miejsce 13 listopada 
we francuskiej stolicy. W zawodach wystar-
towało łącznie 12 drużyn podzielonych na 
dwie grupy, do drugiego etapu zakwalifiko-
wała się najlepsza ósemka turnieju, podej-
mując wyzwanie rywalizacji w fazie ćwierć-
finałowej, do której z trudem można się było 
zakwalifikować, ponieważ poziom zawodów 
tego dnia był bardzo wysoki. 

W turnieju wystąpiło wielu doświadczo-
nych zawodników reprezentujących Polską 

W sprawie wigilijnego karpia

Pomóżmy kotom

Otwarte konkursy ofert dla NGO

Walka o Puchar 
Prezydenta Katowic

wyłonić realizatorów zadań publicznych 
i  zapewnić ciągłość realizacji tych zadań od 
stycznia roku następnego.

W ramach wieloletnich zadań publicz-
nych planowane jest wyłonienie realizatorów 
zadań na prowadzenie Centrum Organiza-
cji Pozarządowych, prowadzenie placówek 
opiekuńczo-wychowawczych typu socjali-
zacyjnego, pomoc społeczną skierowaną do 
osób bezdomnych oraz działania w ośrod-
kach na rzecz osób niepełnosprawnych.

W ramach zadań o charakterze rocz-
nym zakres przedmiotowy ogłoszonych 

|zaproszenie dla ngo| 

Prezydent Miasta Katowice zaprasza 
przedstawicieli katowickich organiza-
cji pozarządowych do udziału w do-
rocznym spotkaniu, które rozpocznie 
się 17 grudnia o godz. 16.00 w Między-
narodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach.

W ramach spotkania planowane jest między 
innymi podsumowanie współpracy miasta Ka-
towice z organizacjami pozarządowymi w  2015 
roku, wręczenie Nagrody im. Józefa Kocurka 
w dziedzinie działalności społecznej, prezentacja 
członków Powiatowej Rady Działalności Pożyt-
ku Publicznego w Katowicach III kadencji oraz 
członków Rady Seniorów Miasta Katowice, a tak-
że przedstawienie działań zrealizowanych i pla-
nowanych przez Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych. Więcej informacji na stronie: www.ka-
towice.eu/ngo.

Osobą do kontaktu w sprawie spotkania jest 
Agnieszka Lis – pełnomocnik prezydenta ds. or-
ganizacji pozarządowych, tel. 32 259 37 46, e-
mail: agnieszka.lis@katowice.eu.

 (al)

Podsumowanie Dyżury członków 
Rady Pożytku 
III kadencji

konkursów obejmuje sferę polityki społecz-
nej oraz zadania zakresu upowszechniania 
sportu i turystyki, natomiast jeszcze w grud-
niu tego roku ogłoszone zostaną konkursy 
na zadania z zakresu kultury. 

Szczegółowe informacje dotyczące za-
kresu przedmiotowego otwartych konkur-
sów ofert dostępne są na stronie: www.ka-
towice.eu/urzad-miasta w zakładce Komu-
nikaty.

 (Wps)

Ekstraklasę Futsalu oraz piłkę nożną na po-
ziomie III i IV ligi polskiej. Po blisko je-
denastu godzinach gry poznaliśmy zwy-
cięzców I Ogólnopolskiego Turnieju Halo-
wej Piłki Nożnej Katowice Cup 2015 o Pu-
char Prezydenta Miasta Katowice. Zacię-
ty finałowy pojedynek pomiędzy Budoser-
wis Chorzów i Hunger Bud Katowice za-
kończył się wynikiem remisowym (1:1). Do 
rozstrzygnięcia meczu potrzebna była seria 
rzutów karnych, z której zwycięsko wyszli 
zawodnicy drużyny Budoserwis Chorzów. 
Gratulacje dla zwycięskiej drużyny. 

Organizatorami zawodów byli: Mia-
sto Katowice, MOSiR Katowice oraz Śląska 
Liga Górnicza. Tradycyjnie patronat me-
dialny nad imprezą objęły redakcja „Ga-
zety Górnik” oraz serwis sportowy „Canal 
Minus Sport”.

 (sn)

Zwyciezcy Budoserwis chorzow
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01.12 - 23.12.2015 KATOWICE  RYNEK
W czasie trwania Jarmarku czynne będzie lodowisko

BOŻONARODZENIOWY

JARMARK

2015

6.12  
12.00 – 16.00 Spotkanie ze Św. Mikołajem
13.00 Parada wielkich maskotek
13.30 Kwartet dęty w programie mikołajkowym cz. I
14.30 Magdalena Brabańska
15.30 Kwartet dęty w programie mikołajkowym cz. II

11.12 
16.00 Zespół ludowy Tysiąclatki
17.30 Zespół wokalny ITD.

12.12 
16.00 Bluespell Fusion
17.30 Good Choice pod dyr. Kasi Pumy Piaseckiej

13.12 
16.00 Recital świąteczny Teatru Scena Muzyczna
17.30 Justyna Łatasiewicz

20.12 
14.30 Justyna Łatasiewicz
16.00 Bluespell Fusion
17.00 Soul Hunters Gospel Choir Świątecznie

WYBRANE WYDARZENIA

     facebook.com/JarmarkiSlaskieSzczegółowy program na
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kulturalny

Kim jestem? Kim jesteś? Najlepiej na 
te pytania odpowiedziała Maja Kle-
czewska. 15 listopada zakończył się 
najważniejszy w Polsce festiwal po-
święcony sztuce reżyserii teatralnej. 
O Laur Konrada i 60.000 zł walczy-
li w Katowicach: Maja Kleczewska, 
Ewelina Marciniak, Monika Strzęp-
ka, Michał Borczuch oraz Paweł Miś-
kiewicz. W programie festiwalu „In-
terpretacje” znalazło się 5 spektakli 
konkursowych, 4 z nurtu dokumen-
talnego, 2 dla dzieci, 2 towarzyszące 
oraz 2 pokazy mistrzowskie. Wygrał 
„Dybuk” w reżyserii Kleczewskiej

Siedemnasta edycja Ogólnopolskiego 
Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpreta-
cje” to zarazem druga odsłona przygotowy-
wana w odmienionej formule. W ubiegłym 
roku Katarzyna Janowska, dyrektor arty-
styczna „Interpretacji”, zaproponowała trzy 

ważne zmiany: zniesienie granicy wieko-
wej dla konkursowych reżyserów, dopusz-
czenie do konkursu laureatów poprzednich 
edycji oraz otwarcie festiwalu na spektakle 
i twórców zagranicznych. 

W tym roku hasłem przewodnim festiwa-
lu była tożsamość – nie tylko artysty, sztuki, 
ale i Europy. – Najlepszymi terapeutami spo-
łecznych traum są artyści. Obdarzeni specjal-
nym słuchem do tego, co podskórne, zazwy-
czaj wyprzedzają lub materializują plemien-
ne uprzedzenia i lęki. W zaproszonych przez 
nas spektaklach toczy się owinięta w sztukę 
debata na temat tożsamości polskiej, euro-
pejskiej, osobistej, płciowej. Debata ważna, 
bo nie poddana doraźnym celom, a przede 
wszystkim wyposażona w moc oczyszczenia 
– wyjaśnia Katarzyna Janowska. 

Do konkursu zaproszono pięć ważnych 
tytułów, których selekcji dokonali wraz z Ka-
tarzyną Janowską krytyk teatralny Roman 

Pawłowski i dyrektor Teatru Telewizji Woj-
ciech Majcherek. 

Decyzją jurorów: Małgorzaty Sikorskiej- 
-Miszczuk, Jana Kantego Pawluśkiewicza 
oraz Remigiusza Brzyka Laur Konrada oraz 
30.000 zł otrzymała Maja Kleczewska za re-
żyserię spektaklu „Dybuk” w Teatrze Żydow-
skim w Warszawie. Michael Ockwell oraz 
Ewa Błaszczyk wybrali Pawła Miśkiewicza 
i jego „Kto wyciągnie kartę wisielca, kto bła-
zna?”, zatem reżyser, choć otrzymał dwa gło-
sy i 20.000 zł, to jednak festiwalu nie wygrał. 

Publiczność i dziennikarze wybrali spek-
takl Eweliny Marciniak „Portret damy”. Na-
grodzona reżyserka otrzymała grafikę oraz 
10.000 zł, ufundowane przez samorząd woje-
wództwa śląskiego.   

Przyznano także Nagrodę Specjalną 
Dziennika Teatralnego (grafika – drzewo-
ryt sztorcowy) dla Jerzego Treli, Najlepsze-
go Aktora XVII Ogólnopolskiego Festiwalu 

Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”, za prze-
nikliwe, dojmujące i powściągliwe pokaza-
nie tragicznych konsekwencji błędu władcy 
i ojca w roli Leara w spektaklu „Kto wycią-
gnie kartę wisielca, kto błazna?” w reżyserii 
Pawła Miśkiewicza w Teatrze im. Słowackie-
go w Krakowie.

Klamrą spinającą wszystkie prezentacje 
były dwa spektakle mistrzowskie. Pierwszy, 
pokazany na rozpoczęcie festiwalu, to „Wuja-
szek Wania” w reżyserii Lwa Dodina z Małe-
go Teatru Dramatycznego w Sankt Petersbur-
gu. Na zakończenie, w niedzielę 15 listopada, 
zobaczyliśmy „Czarodziejską górę” w reżyse-
rii Andrzeja Chyry z kompozycjami Pawła 
Mykietyna, zrealizowaną podczas tegorocz-
nej edycji Malta Festival w Poznaniu. 

Mecenasem festiwalu „Interpretacje”  
jest Miasto Katowice, producentem – Cen-
trum Kultury Katowice.  

 (Wez)

Maja KleczewSKa 
z laureM Konrada
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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

ul. SzafRaNKa 9
tel. 32 256 18 10

„Górny Śląsk i Wielka Wojna”  
2 grudnia, godz. 17.00 

Promocja książki Moniki Rosenbaum i Seba-
stiana Rosenbauma. 

„Made in Katowice – 
o produktach pochodzących 
z Katowic” – wykład historyczny 
Joanny Kałuskiej 
9 grudnia, godz. 13.00

„Podróż do źródeł miasta” 
– wykład dra Jacka Kurka
10 grudnia, godz. 16.30

„Życie towarzyskie 
Katowic w ciągu 150 lat” 
– wykład otwarty Jerzego 
Czogały w ramach spotkania 
Uniwersytetu III wieku
15 grudnia, godz. 15.00

Galeria jednego obrazu 
„Zuzanna” 
Wystawa czasowa do 31 grudnia

„Bellmer/Visat” 
Wystawa czasowa do 17 stycznia

„Z dziejów Katowic” 
Wystawa stała 

„W kamienicy mieszczańskiej”  
Wystawa stała

dział EtNOlOGii MiaSta 
ul. Rymarska 4
tel. 32 353 95 5

Jarmark na Nikiszu
Muzeum otwarte w godz. 12.00–18.00 
(5–6 grudnia)

„Wiejskie korzenie, miejski 
szyk. Jak Francek z Podlesia 
górnikiem na Nikiszu został”
wystawa czasowa do 31 grudnia

Wystawy stałe
„Mistrzowie Grupy Janowskiej” 
„U nos w doma na Nikiszu” 
„Woda i mydło najlepsze bielidło. W pralni 

i maglu na Nikiszowcu” 

dział tEatRalNO 
filMOWy 
ul. Kopernika 11 
tel. 32 745 17 28, 514 499 614

„Niezwykłe zdjęcie” 
10 grudnia, godz. 13.00-15.00 

Fotografowanie gości we własnych kostiu-
mach (na życzenie) 

„Przyjaciele Barbary 
i Stanisława”: spotkanie 
opłatkowe 
15 grudnia, godz. 18.00

W programie: wspólne świętowanie, kolędowa-
nie, świąteczne przysmaki. Program artystycz-
ny w wykonaniu uczniów Zespołu Państwo-
wych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara. 
Wstęp z zaproszeniami lub po wcześniejszym 
zgłoszeniu telefonicznym. 

Wernisaż wystawy „Dolny 
Śląsk – miasta i miasteczka”. 
Fotografie Michała Cały 
17 grudnia, godz. 17.00

Na wernisaż wstęp wolny, na wystawę bileto-
wany. 

„Echolalia”. Wystawa 
interdyscyplinarna łącząca 
malarstwo z działaniem ze 
słowem 
Wystawa czasowa do 6 grudnia.

Muzeum Barbary i Stanisława 
Ptaków – wystawa stała 
19 grudnia, godz. 17.00

 

dział GRafiKi PaWła 
StEllERa 

ul. Kościuszki 47
tel. 32 728 85 57

„Paweł Steller – katowiczanin 
z wyboru”. Nowa aranżacja 
wystawy z okazji 120. urodzin 
patrona

|    Muzea |  

Przemoc i rytuał w neolicie. 
Grób zbiorowy kultury amfor 
kulistych w Koszycach koło 
Krakowa
do 31 stycznia 2016, al. Korfantego 3

Wystawa prezentuje rekonstrukcję zbiorowego 
grobu ludzkiego oraz zwierzęcego kultury am-

for kulistych (2875–2670 roku p.n.e.). Odkry-
cia dokonano podczas archeologicznych badań 
ratowniczych prowadzonych przez Marcina M. 
Przybyłę w 2011 r. w Koszycach w wojewódz-
twie małopolskim. Na ekspozycji obok szcząt-
ków kostnych będzie można zobaczyć bogate 
wyposażenie towarzyszące zmarłym, a także 
zapoznać się z wynikami specjalistycznych 
badań interdyscyplinarnych. 

Autorzy wystawy: dr hab. Piotr Włodar-
czak, dr hab. Anita Szczepanek, Marcin M. 
Przybyła Kurator wystawy w Muzeum Śląskim: 
dr Renata Abłamowicz.

Z głębi. Artyści Muzeum 
Śląskiemu
28 listopada 2015– 28 lutego 2016, 
ul. Dobrowolskiego 1

Wystawa w nowym gmachu Muzeum Ślą-
skiego akcentuje rozpoczęcie kolejnego etapu 
w historii instytucji. Do ekspozycji zaproszono 
30 czołowych polskich artystów kilku pokoleń 
reprezentujących różne dziedziny twórczości, 
wielorakość spojrzeń oraz bogactwo indywi-
dualizmu i kreatywności. Liczba zaproszonych 
twórców pojmowana jest symbolicznie – 
w 2014 r. minęło 30 lat od restytucji placówki 
w 1984 r. 

Kuratorzy wystawy: Henryka Olszewska-
Jarema, Joanna Szeligowska-Farquhar.

Metafory pamięci. Jerzy 
Hlawski – fotografia
Do 17 stycznia 2016, al. Korfantego 3

Wystawa retrospektywna prezentująca doro-
bek twórczy fotografika Jerzego Hlawskiego 
(1924–1986), członka ZPAF Okręgu Śląskiego 
od 1977 r. Prace do wystawy zostały wybrane 
ze spuścizny przekazanej muzeum przez ro-
dzinę artysty. Autor podejmuje w nich wątek 
upływu czasu, przemijania i poddaje analizie 
możliwości fotografii w zakresie ich wizualne-
go zapisu. Bada potencjał treściowy i emocjo-
nalny zawarty w obrazie fotograficznym. 

Kurator wystawy: Danuta Kowalik-Dura.

Kopalnia znaczeń
12 grudnia 2015–10 stycznia 2016, 
ul. Dobrowolskiego 1

Pokaz multimedialny prac zrealizowanych 
w ramach projektu „Muzeum kopalnią zna-
czeń”, na który składało się sześć plenerów 
fotograficznych z lat 2009–2014. Obrazują 
one transformację terenu po KWK „Katowice” 
w nową siedzibę Muzeum Śląskiego. 
Kurator: Danuta Kowalik-Dura.

Władysław Grygny nieznany 
nikomu
Do 27 stycznia 2016, ul. T. Dobrowolskiego 1 

Art brut to zjawisko tajemnicze, to twórczość, 
która staje się nie tyle sensem życia, ile jego 
powinnością. Artysta traci poczucie rzeczywi-
stości, ale nigdy nie traci potrzeby tworzenia, 
która determinuje jego życie. Przykładem tak 
pojętej twórczej osobowości jest Władysław 
Grygny. Dziwny, izolujący się od społeczeń-
stwa, żyjący na krawędzi egzystencji, ale od 
kilkudziesięciu lat maluje ekspresyjne i barwne 
obrazy, których właściwie nikomu nie pokazu-
je, owładnięty idée fixe o przesłaniu, jakie win-
ny jest światu. 

Kurator wystawy: Sonia Wilk.

al. W. Korfantego 3
ul. t. dobrowolskiego 1
tel. 32 258 56 61 do 3

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

Michał Litkiw Ab Ovo
Do 14 lutego 2016, al. Korfantego 3

Dorobek Litkiwa, na który składają się rysun-
ki, grafiki, obrazy olejne, kolaże i kompozycje 
przestrzenne, wielokrotnie prezentowany był 
na wystawach indywidualnych i zbiorowych 
w kraju i za granicą. Wystawa pokazuje, jak 
ciekawie może rozwijać się osobowość twór-
cza, gdy artysta jest zdeterminowany i konse-
kwentny w tym, co robi, gdy nie zastanawia 
się nad tym, czego publiczność od niego ocze-
kuje, ale odważnie prezentuje swój pomysł na 
sztukę. 

Kurator wystawy: Sonia Wilk.

SPOtKaNia PRzy 
ul. dOBROWOlSKiEGO 1

Wykład: Górny Śląsk. W sercu 
Europy, na granicy kultur
5 grudnia, godz. 11.00

Muzeum z każdej strony. 
W kręgu kultury ludowej
5 grudnia, godz. 13.00

Spotkanie z pracownikiem 
muzeum, ćwiczenia plastyczne 
dla dzieci w wieku 6–12 lat

Wstęp: 7 zł

Przemiesz(cz)anie. Sztuka 
polska po 1945 r.   
Artyści kontra muzeum. 
Krytyka instytucji
5 grudnia, godz. 15.00

Wykład: Agata Stronciwilk.

Ze Śląska na krańce świata. 
Odległe kultury w twórczości 
Alfreda Szklarskiego
5 grudnia, godz. 17.00

Wykład: dr Adam Pisarek.

Popołudnia ze sztuką 
w tle. Fantazja i sen. Sztuka 
nieprofesjonalna
8 grudnia, godz. 14.00, 17.30

Spotkania poświęcone wymianie poglądów 
i osobistych interpretacji wybranych dzieł z ko-
lekcji Muzeum Śląskiego, na które szczególnie 
zapraszamy seniorów.

Spotkania kuratorskie 
na wystawach stałych 
10 grudnia, godz. 17.00

Galeria plastyki nieprofesjonalnej. Prowadze-
nie: Sonia Wilk.

Wstęp: 7 zł

Kopia mistrza
17 grudnia, godz. 18.00–20.00

Warsztaty rysunku, malarstwa i grafiki dla mło-
dzieży i dorosłych.

Zapisy w Dziale Edukacji, tel. 32 77 99 
319, m.iwanowska@muzeumslaskie.pl. 

Liczba miejsc ograniczona. Wstęp: 20 zł
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Galeria sztuki 
Współczesnej 

BWA 

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

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

Muzeum izba Pamięci Kopalni „Wujek”
ul. Wincentego Pola 65

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

muzeum@scwis.org.pl

Gizela Mickiewicz – wystawa 
w Małej Przestrzeni
Wernisaż: 17 grudnia, godz. 18.00

Wystawa jest ostatnią odsłoną projektu „Rezer-
wat”, którego osią było pojęcie pejzażu. Rozpi-
sane na różne media swoiste eksperymenty 
z pejzażem stały się probierzem współcze-
snego stosunku do przyrody, opierając się na 
poszukiwaniach i przepracowaniu coraz bar-
dziej deficytowej dzikości. Zaproszeni artyści 
badali rolę i znaczenie pejzażu we współcze-
snej sztuce jako gatunku cieszącego się coraz 
większą popularnością. Twórcy przygotowali 
zastępniki zanikającej naturalności, rytualnie 
odtwarzając dzikość w galeryjnych warun-
kach, przepisywali naturę w stechnicyzowa-
nym świecie, podejmowali próby odzyskania 
utraconego doświadczenia wzniosłości, czyli 
ambiwalentnego doznania estetycznego, zwią-
zanego z takimi kategoriami jak dysharmonia 
i podziw podszyty obawą i grozą. W ramach 
nowo powstałych prac poszukiwali zgubionej 
harmonii między naturą i kolonizującą ją coraz 
silniej cywilizacją.

Carole Benzaken „W każdym 
momencie, na przyjście 
i odejście”
W ramach XXIV Festiwalu Ars Cameralis.

Wystawa potrwa do 6 grudnia.

Do sztuki gotowi start!
Warsztaty, akcje artystyczne, performance’y!
Zwykle przemierzamy miasto utartymi ścież-
kami, w biegu między jednym ważnym zada-
niem a drugim ważniejszym, nie mamy czasu, 
by zatrzymać się, oderwać od codzienności, 
zastanowić się nad problemami pozornie 
abstrakcyjnymi, a tak naprawdę dotyczącymi 
nas bezpośrednio: tożsamością, egzystencją, 
kulturą, kondycją człowieka i natury. Dopiero 
napotkana na drodze przypadkowa osoba, 
niezwykły przedmiot albo nietypowa sytuacja 
potrafią wyrwać nas z bezpiecznych objęć 
rutyny i zachęcić do wyjścia z naszej strefy 
komfortu. Projekt „Do sztuki gotowi start!” 
powstał w 2012 r., by pomóc kulturze i sztu-
ce spotkać się z tymi mieszkańcami Katowic 
i regionu, którzy nie mieli okazji trafić na nie 
„po drodze”.

W grudniu zapraszamy na akcję artystyczną 
Moniki Goetzendorf-Grabowskiej.

Wszystkie działania w ramach projektu są 
bezpłatne, jednak wymagane są wcześniejsze 
zgłoszenia mejlowe lub telefoniczne.

Zapisy: tel. 32 259 90 40 wewn. 13 
lub Aneta Zasucha – tel. 510 853 090; 

edukacja@bwa.katowice.pl. Liczba 
miejsc ograniczona

24. Biennale Plakatu 
Polskiego, Katowice 2015 
Wernisaż: 18 grudnia, godz. 15.00 
(połączony z wręczeniem nagród 
laureatom)
Wystawa potrwa do 24 stycznia 2016 r.

Biennale Plakatu Polskiego, zapoczątkowane 
w 1965 r. w Katowicach, jest pierwszą prestiżo-
wą imprezą poświęconą polskiemu plakatowi. 
Przez lata wysunęło się niewątpliwie na czoło 
konkursów i wystaw plastycznych w kraju i było 
inspiracją Międzynarodowego Biennale Plakatu w 
1966 r. w Warszawie. W  katowickich konkursach 
nagrody zdobywali nieżyjący już twórcy najwięk-
szego formatu – Henryk Tomaszewski, Julian Pał-
ka, Jan Młodożeniec, Roman Cieślewicz, Maciej 
Urbaniec, Jan Lenica, Waldemar Świerzy.

Każda kolejna edycja dowodzi, że plakat, 
choć gwałtownie wypierany przez inne formy ko-
munikacji wizualnej, wciąż jest żywą formą arty-
stycznej wypowiedzi. Świadczy o tym liczba nad-
syłanych prac (do tegorocznej edycji konkursu 
173 twórców nadesłało 454 plakaty; do udziału 
w wystawie pokonkursowej zakwalifikowano 277 
plakatów), udział wybitnych grafików projektan-
tów, a przede wszystkim stałe zainteresowanie 
plakatem nowego pokolenia twórców. 

Sztuka (w) edukacji – 
warsztaty ekspresji twórczej
Tym razem inspiracją dla dzieci i młodzieży, uczest-
ników bezpłatnych warsztatów, będzie wystawa 
pokonkursowa 24. Biennale Plakatu Polskiego.

Materiały potrzebne do realizacji 
warsztatów zapewnia Galeria.

Wymagana wcześniejsza rezerwacja 
terminu: Dział Edukacji Artystycznej – tel. 32 

259 90 40 lub Aneta Zasucha – tel. 510 853 
090; e-mail: edukacja@bwa.katowice.pl.

Warsztaty kaligrafii – sztuka pięknego pisania
5 i 6 grudnia, godz. 10.00 – 14.00 oraz 
15.00 – 19.00

Kaligrafia, czyli „piękne pismo”, to sztuka sta-
rannego, wyraźnego, często niezwykle ozdob-
nego pisma odręcznego. Doskonalona przez 
wieki, chwilowo zapomniana, ponownie wróci-
ła do łask z początkiem XX wieku, a jej rozwój 
trwa do dzisiaj.

Podczas dwudniowych warsztatów uczestni-
cy poznają historię i tajniki tej wymagającej sztuki. 
Pierwszego dnia nauczą się kaligrafowania sta-
lówką ściętą, drugiego – ostro zakończoną.

Prowadząca: Ewa Landowska.
Koszt: Wejściówka na jeden warsztat: 69 zł; 
Karnet na dwa spotkania: 125 zł; materiały 

niezbędne do pracy są wliczone w cenę. 
Zapisy: tel. (32) 259 90 40 wewn.13, 

lub Aneta Zasucha: kom. 510 853 090, 
edukacja@bwa.katowice.pl. Liczba miejsc 

ograniczona.

W przypadku zbyt małej liczby chętnych 
zastrzegamy sobie prawo do zmiany 

terminu warsztatów.

Inauguracja Klubu Debat 
Historycznych 
7 grudnia, godz. 16.00, „Przystanek 
Historia” Centrum Edukacyjne Instytutu 
Pamięci Narodowej im. Henryka Sławika, 
ul. św. Jana 10 

Temat: „Stan wojenny”
Zapraszamy serdecznie na inaugurację Klubu 
Debat Historycznych, którego celem jest roz-
wijanie umiejętności występowania publiczne-
go oraz pogłębianie wiedzy na temat najnow-
szej historii Polski. Propozycja jest skierowana 
do uczniów, studentów, lubiących debatować, 
chcących się nauczyć występować, interesu-
jących się historią Polski.

Wstęp wolny

Katowicka premiera filmu 
„Internowane” 
10 grudnia, godz. 17.00, „Przystanek 
Historia” Centrum Edukacyjnego IPN 
w Katowicach im. Henryka Sławika, 
ul. św. Jana 10 (III piętro) 

Film „Internowane” opowiada o internowaniu 
kobiet ze względu na ich działalność opozycyj-
ną w czasie stanu wojennego w lesie miecho-
wickim w Bytomiu, w miejscu, gdzie obecnie 
jest Dom Pomocy Społecznej Wędrowiec. 
Głównym celem, oprócz określenia okoliczno-
ści historycznych, będzie opowiedzenie historii 
pobytu w obozie (codzienność, sposoby na ra-
dzenie sobie z uwięzieniem, poczucie wspólno-
ty). Film będzie też próbował odpowiedzieć na 
pytanie, jak internowanie wpłynęło na posta-
wy więzionych kobiet. Celami pośrednimi są: 
zwiększenie świadomości historycznej wśród 
społeczeństwa, zarejestrowanie wspomnień 
internowanych kobiet, rejestracja wspomnień 
osób pośrednio uczestniczących w wydarze-
niach, pozostawienie trwałego świadectwa 
tych wydarzeń. Projekt jest dofinansowany 
z programu Muzeum Historii Polski z w ramach 
programu Patriotyzm Jutra oraz z Urzędu Mia-
sta Bytomia. 

Wstęp wolny

Punkt sprzedaży publikacji 
IPN w „Przystanku Historia” 
Centrum Edukacyjnego IPN im. 
Henryka Sławika, przy ul. św. 
Jana 10 (III piętro) 
pn.–pt. w godz. 9.00–17.00 

Kontakt: Tomasz Gonet, tel. 32 207 01 27, 
32 207 07 00;  e-mail: tomasz.gonet@ipn.
gov.pl  
Prowadzimy również sprzedaż wysyłkową 
(zamówienia telefonicznie oraz drogą elektro-
niczną).

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

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

Wtorki i czwartki w godz. 9.00–17.00
Środy, piątki i soboty w godz. 9.00–15.00

16 grudnia 2015 r. przypada 34. rocznica 
pacyfikacji. 16 grudnia 1981 r. od strzałów 
wystrzelonych do strajkujących przez pluton 
specjalny ZOMO zginęło dziewięciu górników. 
To właśnie im jest poświęcony trzeci już Bieg 
Dziewięciu Górników, który w tym roku zebrał 
ponad 300 uczniów i nauczycieli z 34 szkół 
w naszym województwie. Uczniowie przybie-
gną około godz. 11.00 pod krzyż przy kopalni 
„Wujek”. 

Po południu odbędą się oficjalne obcho-
dy, które o godz. 16.00 rozpocznie Msza św. 
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Święte-
go (ul. Piękna 8, Katowice). Na godz. 17.15 
zaplanowano przemarsz pod krzyż – pomnik 
Górników przy kopalni „Wujek” (plac NSZZ 
„Solidarność”). O godz. 17.30 rozpoczną się 
uroczystości pod krzyżem – pomnikiem Gór-
ników (odsłonięcie i poświęcenie tablicy Ślą-
skiej Izby Lekarskiej, Apel Poległych, składanie 
wieńców i kwiatów).

Do końca stycznia 2016 r. w ŚCWiS bę-
dzie prezentowana wystawa „Kopalnia strajku-
je…”. Ekspozycja jest pierwszą tego rodzaju 
wystawą poświęconą tragedii, jaka miała miej-
sce 16 grudnia 1981 r. w katowickiej kopalni 
„Wujek”. Wystawa składa się z 19 plansz, na 
których zaprezentowano wiele nie publikowa-
nych dotąd zdjęć.

Od wtorku do soboty zapraszamy do Mu-
zeum Izby Pamięci Kopalni „Wujek”. Jeden 
z najważniejszych elementów ekspozycji to 
specjalnie wykonana makieta o wymiarach 
420 cm na 230 cm, przedstawiająca w skali 
1:100 teren objęty działaniem milicji i wojska 
w grudniu 1981 r. Na makiecie znajduje się 
ponad pół tysiąca figur: robotników i cywilów; 
żołnierzy i milicjantów, biorących udział w pa-
cyfikacji kopalni „Wujek” oraz kilkaset modeli: 
budynki, czołgi, wozy bojowe, wagony kolejo-
we, urządzenia kopalniane. Diorama utrzymana 
jest w kolorystyce zimowej, zgodnie z realiami 
historycznymi z 16 grudnia 1981 r. 

Dokładny program lekcji muzealnych 
można znaleźć na stronie: www.scwis.org.pl 
w zakładce „Oferta edukacyjna”. Zapraszamy 
również do odwiedzenia naszej nowej strony 
internetowej: www. prlopozycja.pl. 
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ul. św. Jana 24
tel. 32 251 04 31 (kasa/rezerwacja)

e-mail: rezerwacja@rialto.katowice.pl

centrum sztuki 
Filmowej

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

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

Przegląd filmów Jacquesa 
Tatiego
11–14 grudnia 

W grudniu zapraszamy na spotkanie z twór-
czością francuskiego reżysera, komika, akto-
ra, scenarzysty – Jacquesa Tati. Był stawiany 
obok najsłynniejszych twórców komedii w hi-
storii kina. Porównywano go do Charliego Cha-
plina, określano spadkobiercą Bustera Katona. 

W ramach przeglądu zaprezentujemy naj-
ważniejsze filmy w dorobku Tati’ego: „Dzień 
świąteczny”, „Wakacje Pana Hulot”, „Mój wu-
jaszek”, „Playtime”, „Pan Hulot wśród samo-
chodów”, „Parada”.

Bilety: 10 zł

Transmisja na żywo 
z Metropolitan Opera w Nowym 
Jorku   
Zaczarowany flet (W.A. Mozart) 
12 grudnia, godz. 18.55 

Z okazji jubileuszu – 10. już sezonu transmisji 
z The Metropolitan Opera – nowojorska scena 
postanowiła przypomnieć widzom cyklu „Za-
czarowany flet” Mozarta w reżyserii Julie Tay-
mor. To idealna propozycja dla tych wszystkich, 
którzy miłością do opery pragną zarazić swoje 
dzieci lub wnuki – prawdziwe przedstawienie 
familijne z barwnymi kostiumami, bajkowym 
librettem, akcentami komediowymi i wielkimi 
animowanymi lalkami. Książę Tamino i jego 
przyjaciel, zabawny ptasznik Papageno, muszą 
przejść próby, by zyskać wtajemniczenie i na-
grodę: miłość idealnej dziewczyny.

Bilety: 55 (normalny), 50 zł (ulgowy)

Klasyka filmowa w Kinie 
Kosmos

Zapraszamy na cykliczne pokazy klasyki filmo-
wej dla miłośników starego kina.

Czwartek z kryminałem
3 grudnia, godz. 18.00

Walet karowy (reż. Don Taylor, USA 1967, 
108')

10 grudnia, godz. 18.00
Koty (reż. René Clément, Francja 1964)

Bilety: 8 zł

Filmoteka Konesera
Niewinne (reż. Luchino Visconti, Francja 

1976, 124')
1 grudnia, godz. 18.00  

Do utraty tchu (reż. Jean luc Godard, Francja 
1960, 90') 
8 grudnia, godz. 18.00

Bilety: 10 zł

Filmoteka Polska
9 grudnia, godz. 18.00

Trąd (reż. Andrzej Trzos-Rastawiecki, 1971, 79')
Bilety: 10 zł

Filmowe Psycho-Tropy, czyli 
tropy psychologiczne w filmach
Filmowe Psycho-Tropy to nowy cykl eduka-
cyjny skierowany do studentów psychologii i 
nie tylko oraz tych, którzy studentami nie są, 
ale interesują się poruszanymi zagadnieniami. 
Główną osią tematyczną zajęć są zachowa-
nia ludzkie, takie jak: przemoc, gniew, złość. 
Wszystkie filmy poruszają problematykę naro-
dzin tych zjawisk. Każdy film poprzedzony jest 
prelekcją o samym filmie oraz wykładem psy-
chologa. Cykl organizowany będzie wspólnie z 
Uniwersytetem  SWPS.

Nie czas na łzy (reż. Kimberly Peirce, USA 
2000, 118')
16 grudnia, godz. 18.00
Wykład – mgr Bruno Żółtowski.

Bilety: 10 zł (normalny), 8 zł (ulgowy)

Komicznie Kosmicznie
14 grudnia, godz. 18.00

Zelig (reż. Woody Allen, USA 1982, 79')
Bilety: 10 zł

National Theatre Live 
– retransmisja spektaklu 
z Londynu   
Hamlet (Szekspir)
29 grudnia, godz. 18.00

Nominowany do Oscara Benedict Cumber-
batch (serial BBC „Sherlock”, „Gra tajemnic”, 
„Frankenstein” transmitowany do kin w cyklu 
NT Live) wciela się w tytułową rolę w wielkiej 
tragedii Szekspira. Inscenizacja przenosi histo-
rię Hamleta w czasy nam współczesne, aby 
podkreślić ciągłą aktualność arcydzieła Shake-
speare’a. Stawia również duży nacisk na wątki 
polityczny i szpiegowski zawarte w sztuce.

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

Jazz i okolice  
Wacław Zimpel – Saagara
3 grudnia, godz. 20.00 

Wacław Zimpel jest obecnie jednym z najbar-
dziej rozpoznawalnych polskich artystów na 
światowej scenie muzyki improwizowanej. In-
spiracje czerpie przede wszystkim z sakralnej 
i rytualnej muzyki różnych kultur. 

Jego najnowszy projekt Saagara to pięciu 
uznanych wirtuozów i dwa muzyczne światy, 
które spotykają się na jednej scenie, to podróż 
Europejczyka na wschód, do Indii, jej bogatej 
kultury i muzyki.

Bilety: 30 zł

Transmisje spektakli 
baletowych z Teatru Bolszoj 

Dama kameliowa – transmisja spektaklu ba-
letowego
6 grudnia, godz. 16.00 

Bilety: 42 zł (ulgowe), 50 zł (normalne)

Dziadek do orzechów – retransmisja
20 grudnia, godz. 16.00 

Kobiety Oblegają Kino
Nad morzem (reż. A. Jolie, USA, 2015, 

132')
10 grudnia, godz. 19.00

Bilety: 10 zł (panie), 14 zł (panowie 
ulgowe), 16 zł (panowie normalne)

Filmowy Klub Seniora
Panie Dulskie (reż. F. Bajon, Polska, 2015, 91')

13 grudnia, godz. 15.00
Bilety: 6 zł (seniorzy), 14 zł (studenci 

i uczniowie), 16 zł (pozostali)

Ugotowany (reż. J. Wells, USA, 2015, 101')
27 grudnia, godz. 15.00

Bilety: 6 zł (seniorzy), 14 zł (studenci 
i uczniowie), 16 zł (pozostali)

Koncert sylwestrowy 
Magda Navarette i Caravana 
Banda
31 grudnia, godz. 21.00

Utalentowani muzycy zaprezentują niezwykle 
energetyczny, program z nutką bałkańskich 
korzeni, tańca i muzyki flamenco z lekko orien-
talnymi wpływami. Zespół łączy w sobie musi-
calowy rozmach z niemal „uliczną” energią.

Bilety: 145 zł (parter), 135 zł (balkon)

PREMiERy

Od 27 listopada

Czerwony pająk (reż. Marcin Koszałka, Pol-
ska 2015)

Makbet (reż. Justin Kurzel, Francja/Wielka 
Brytania 2015, 113')

Od 4 grudnia
Ma ma (reż. Julio Médem, Hiszpania/Francja 

2015 111')
Duke of Burgundy. Reguły pożądania (reż. 

Peter Strickland, Wielka Brytania 2014, 104')
Święty Mikołaj dla wszystkich (reż. Albert't 

Hooft, Paco Vink, Belgia/Holandia 2015)
Wszystko zostanie w rodzinie (reż. Nicolas 

Benamou, Philippe Lacheau, Francja 2015)

Od 11 grudnia 
Czarodziejska góra (reż. Anca Damian, Fran-

cja/ Polska/ Rumunia 2015)
Pionierzy marzyciele (reż. Natalya Kudry-

ashova, Rosja 2015, 116')
Tajemnice Bridgend (reż. Jeppe Ronde, Da-

nia 2015)

Od 18 grudnia
Poznajcie Harolda (reż. Gunnar Vikene, Nor-

wegia 2014, 87')

Od 26 grudnia
Córki dansingu (reż. Agnieszka Smoczyń-

ska, Polska 2015, 93')
Stare grzechy mają długie cienie (reż. Alber-

to Rodriguez, Hiszpania 2014, 105')

WydaRzENia

Pokaz filmu „Autorki” (reż. 
Janusz Mrozowski, Polska 2015) 
oraz spotkanie z reżyserem
4 grudnia 

iii KatOWicKiE dNi 
HENRyKa MiKOłaJa 
GóREcKiEGO

5 grudnia
godz. 16.30 Wojaczek (reż. Lech Majewski, 

Polska 1999, 89')
godz. 18.30 Basquiat – Taniec ze śmiercią 

(reż. Julian Schnabel, USA 1996, 108')

Mikołajki dla dzieci 
5–6 grudnia

Kto mały czy duży, jeśli buzia smutna – dzisiaj 
się rozchmurzy!

5 grudnia
godz. 13.15 Proszę słonia (Polska, 64’)       

godz. 13.30 Święty Mikołaj dla wszystkich 
(Holandia/Belgia, 65’) 
godz. 14.30 Operacja Arktyka (Norwegia, 87’)         
godz. 15.00 – Magiczne święta Kacpra i Emmy 
(Norwegia, 75’)

6 grudnia
godz. 13.15 – Magiczne święta Kacpra i Emmy 
(75’)
godz. 13.30 – Operacja Arktyka (87’)  
godz. 15.00 – Proszę słonia (64’) 
godz. 15.15 – Święty Mikołaj dla wszystkich 
(65’)

Lux Film Prize
11 grudnia

Emisja laureata Nagrody Filmowej LUX Parla-
mentu Europejskiego.

Sylwester pod hasłem... Słaba 
płeć? na... Mustangu
31 grudnia

Słaba płeć (reż. Krzysztof Lang, Polska 
2015) 

Mustang (reż. Deniz Gamze Ergüven, Fran-
cja/Niemcy/Turcja 2015, 97')

ul. 3 Maja 7
tel. 32 258 74 32

e-mail: kino@swiatowid.katowice.pl
www.swiatowid.katowice.pl
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ul. Rynek 10
tel. 32 258 7251/2 

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

tel. 32 253 82 21
e-mail: biuroateneum@o2.pl
www.ateneum.art.pl

ul. chopina 8
tel. 792 785 085

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

ScENa atENEuM, 
ul. ŚW. JaNa 10

Amelka, Bóbr i Król na dachu 
1, 2 grudnia, godz. 9.30

3 grudnia, godz. 9.30, 11.30

Krawiec Niteczka
4 grudnia, godz. 9.30, 11.30 

Biegnijcie do szopki – 
spektakl z Mikołajem
6 grudnia, godz. 16.00 

Biegnijcie do szopki
8, 9 grudnia, godz. 9.30, 11.30 
16, 17, 18 grudnia, godz. 9.30

20 grudnia, godz. 16.00

Tylko jeden dzień
10 grudnia, godz. 9.30, 11.30 
11 grudnia, godz. 9.30

GalERia atENEuM, 
ul. 3 MaJa 25

Afrykańska przygoda
4 grudnia, godz. 10.00 

5 grudnia, godz. 16.00

Narysuj mi baranka 
wg Małego Księcia
10, 11 grudnia, godz. 9.30, 11.30  
12, 19 grudnia, godz. 16.00
15 grudnia, godz. 9.30

Wernisaż grafiki Marcina 
Białasa
18 grudnia, godz. 18.00 

Dyrekcja teatru zastrzega sobie prawo zmian 
w repertuarze.

ul. cHOPiNa 8

Gościnnie: Niebieski lub 
9 żywotów Jurija Igorowicza 
Romanova (Anais Fleur)
4 grudnia, godz. 11.00, 19.00

Spektakl dla dzieci i dorosłych. 

Gość: Finał V Konkursu 
„Jednoaktówka po śląsku”
4 grudnia, godz. 18.30

Czytanie zwycięskich prac przez aktorów, pre-
miera książki „Banhof. Jednoaktówki po ślą-
sku”.

Organizatorzy: Imago Public Relations, In-
stytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, 
Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach.

J. Cartwright: 2
5 grudnia, godz. 18.00  

Cholonek wg Janoscha
6, 7 grudnia, godz. 19.00  

27 grudnia, godz. 17.00

A. Giza: Swing
10 grudnia, godz. 19.00
31 grudnia, godz. 18.00

Uwaga! Spektakl tylko dla widzów dorosłych.

T. Jachimek: Kolega Mela 
Gibsona
11 grudnia, godz. 20.00  

B. Schaeffer: Scenariusz 
dla 3 aktorów
12, 18 grudnia, godz. 19.00  

P. Sauvil: Miłość i polityka
13 grudnia, godz. 17.00, godz. 19.45

Kometa, czyli ten okrutny wiek 
XX wg Nohavicy
19 grudnia, godz. 19.00  

Ballady kochanków 
i morderców wg Nicka Cave’a
20 grudnia, godz. 20.15

SylWEStER

Abelard Giza: Swing  
31 grudnia, godz. 22.00

Uwaga! Spektakl tylko dla widzów dorosłych.

duŻa ScENa

Przygody Sindbada Żeglarza
2, 3, 4 grudnia, godz. 10.00

5, 6 grudnia, godz. 16.00

Zaczarowany bal
7 grudnia, godz. 18.00

Opera Śląska – gościnnie 

Piąta strona świata
12 grudnia, godz. 19.00

Mayday 2
19, 20 grudnia, godz. 19.00

Western
26 grudnia, godz. 19.00
27 grudnia, godz. 17.00

Bal Sylwestrowy w Teatrze
31 grudnia, godz. 20.00

W programie: bal i pokaz spektaklu „Western”.

ScENa KaMERalNa

Piękni dwudziestoletni
3 grudnia, godz. 19.00
4 grudnia, godz. 17.00

Chłopiec z łabędziem
8, 9 grudnia, godz. 19.00

Pierwszy człowiek świata, 
M. Wojtyszko
5 i 26 grudnia, godz. 16.00

Salieri, E. Kubiak 
(prapremiera)
11, 12 i 19 grudnia, godz. 19.00

Randka, czyli seks na dopingu
31grudnia, godz. 21.00

Sylwestrowy show Andrzeja Rozmusa.

Oskar i Pani Róża
11 grudnia, godz. 10.00, 12.45

ScENa W MalaRNi

Moja ABBA
4, 5, 6 grudnia, godz. 19.30

Puder i pył
10 grudnia, godz. 19.30

Spotkanie z J. Santorskim.

Ostatnie tango w Paryżu
12, 13 grudnia, godz. 19.30

Autograf. Ludzie Teatru 
Śląskiego
15 grudnia, godz. 17.00

Spotkanie z B. Krawczykiem.

Mężczyzna, który pomylił 
swoją żonę z kapeluszem
19, 20 grudnia, godz. 19.30

ScENa W GalERii

Kamienie
3, 4 grudnia, godz. 19.00

KoREZ: cholonek
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Biblioteka 
Śląska

pl. Rady Europy 1
tel. 32 20 83 740

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

Wystawa z okazji 70-lecia 
Filharmonii Śląskiej
hol główny, wystawa czynna w godzinach 
otwarcia Biblioteki Śląskiej 

Filharmonia Śląska wraz z Biblioteką Śląską 
przygotowały okolicznościową wystawę. Fil-
harmonia Śląska rozpoczęła działalność ar-
tystyczną w 1945 r. Górny Śląsk, awangarda 
postępu technicznego Europy, nie mógł się 
wcześniej pochwalić instytucją muzyczną tej 
rangi. W zaadaptowanych murach dawnej sali 
koncertowej 26 maja 1945 r. odbył się pierw-
szy koncert orkiestry symfonicznej, utworzo-
nej spośród grona kilkudziesięciu muzyków 
polskich, ocalałych z wojennej zawieruchy. 

Spotkanie autorskie Zygmunta 
Ogórka – Sąd i prokuratura 
w anegdocie
2 grudnia, godz. 17.00, Biblioteka Śląska, 
pl. Rady Europy 1, sala Parnassos

Biblioteka Śląska i Stowarzyszenie Libra zapra-
szają na spotkanie z autorem zbiorów anegdot 
sądowych („Waga anioła”, „Orator złotousty”) 
Zygmuntem Ogórkiem, prokuratorem w stanie 
spoczynku. Spotkanie zainauguruje planowany 
na przyszły rok cykl prezentacji twórczych róż-
nych środowisk zawodowych z regionu.

„Jeśli pomagać, to wspólnie” 
– obchody Międzynarodowego 
Dnia Osoby Niepełnosprawnej 
3 grudnia, godz. 11.00, Biblioteka Śląska, 
pl. Rady Europy 1, sala Parnassos

W ramach obchodów: uroczyste otwarcie (prof. 
zw. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej  
w Katowicach), wystąpienie Barbary Daniel 
– dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Spo-
łecznej Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Śląskiego, spektakl ,,Od A do Z”, występ 
członków fundacji „Dobry Dom” w Bielsku-
Białej, występ muzyczny Marii Kunc-Jasińskiej 
z Domu Pomocy Społecznej im. K. Jaworka 
w Chorzowie.

Konwersatorium Biblioteki 
Śląskiej – cykl zajęć dla 
seniorów
4 grudnia, godz. 10.30, Dział Integracyjno-
Biblioterapeutyczny Biblioteki Śląskiej, 
ul. Ligonia 7

„Ozdoby świąteczne” – warsztaty arteterapeu-
tyczne doskonalące koordynację wzrokowo-
-ruchową w zakresie motoryki małej.

Zapisy pod nr. tel. 32 251 42 21 wew. 233, 
234.

Spotkania podróżnicze 
w Bibliotece Śląskiej: Mała 
Polska w Nepalu i Mustang 
trekking – prelekcja Sławomira 
Matczaka 
8 grudnia, godz. 17.00, Biblioteka Śląska, 
pl. Rady Europy 1, sala Parnassos

Sławomir Matczak, dziennikarz telewizyjny, 
autor kilkudziesięciu filmów i reportaży, wy-
kładowca i podróżnik – odwiedził góry Kanady, 
Armenii i Nowej Zelandii, był kilkakrotnie w Hi-
malajach, na Kaukazie oraz wędrował przez 
Spitsbergen. 

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

„Dziś nie ucieknę bezszelestnie” – spotkanie 
z Grzegorzem Hajkowskim i promocja tomu 
wierszy „Corona radiata”. Prowadzenie: dr Lu-
cyna Smykowska-Karaś. 

Konwersatorium Biblioteki 
Śląskiej – cykl zajęć dla 
seniorów
9 grudnia, godz. 12.00, Dział Integracyjno-
–Biblioterapeutyczny Biblioteki Śląskiej, 
ul. Ligonia 7

„Rzym wczoraj i dziś” – wirtualne zwiedzanie. 
W pierwszej części przyjrzymy się materiałom 
archiwalnym (mapom, zdjęciom i grafikom) 
dotyczącym Wiecznego Miasta. Następnie 
skonfrontujemy dawny obraz stolicy Włoch 
z jego obecnym obliczem – dzięki zasobom 
internetowym. 

Zapisy pod nr. tel. 32 251 42 21 wew. 233, 
234.

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

Kolejną nominację do nagrody Śląski Wawrzyn 
Literacki przedstawi prof. Anna Węgrzyniak, 
pracownik naukowy Akademii Techniczno- 
-Humanistycznej w Bielsku-Białej, w latach 
2002–2005 kierownik Katedry Polonistyki. 
Teksty krytycznoliterackie publikowała m.in. 
na łamach „FA-artu”, „Opcji”, „Śląska”. Od 
1975 roku członek Towarzystwa Literackiego 
im. Adama Mickiewicza (1979–1988 sekretarz 
Oddziału w Sosnowcu), od 1984 roku Komisji 
Historycznoliterackiej PAN w Katowicach. Re-
daktor naczelna półrocznika „Świat i Słowo”. 
Jest autorką takich książek poświęconych 
literaturze, jak: „Nie ma rozpusty większej niż 
myślenie. O poezji Wisławy Szymborskiej” 
i „Czytam, więc jestem. Studia, interpretacje, 
glosy”. Laureatka Nagrody im. Kazimierza Wyki 
2010. Nominację do nagrody Śląski Wawrzyn 
Literacki otrzyma książka Szczepana Twardo-
cha „Wieloryby i ćmy. Dzienniki 2007–2015”. 
Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Krzysztof 
Uniłowski. Fragmenty nominowanego utworu 
przeczyta red. Maria Kempińska.

„Akademia ekumeniczna 
i dialogu międzyreligijnego”
17 grudnia, godz. 17.00, Biblioteka Śląska, 
pl. Rady Europy 1, sala Parnassos

Prelekcję „Prawosławie – specyfika, historia 
cerkwi prawosławnej, jej dogmatyka i tradycje” 

|    MuzyKa |  

pl. Wolności 12a
tel. 32 206 97 97

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

Koncert w NOSPR
12 grudnia, godz. 19.30, sala kameralna 
NOSPR

Program:
Giya Kancheli – Amao Omi na chór mieszany 
i kwartet saksofonowy
Marcin Rupociński – Non possumus na chór, 
zespół instrumentalny i media elektroniczne
Claude Debussy – Kwartet smyczkowy g-moll 
op. 10 (arr. Vincent David)
Wykonawcy:
Marcin Rupociński – media elektroniczne
Kwartet saksofonowy: 
Bartłomiej Duś – saksofon sopranowy 
Pablo Sánchez-Escariche Gasch – saksofon 
altowy
Szymon Nidzworski – saksofon tenorowy
Szymon Zawodny – saksofon barytonowy
Instrumentaliści NOSPR
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camera-
ta Silesia”
Anna Szostak – dyrygent 

Bilety do nabycia w kasie NOSPR

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

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

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

Muzyka w kościołach Katowic 
Adwentowe medytacje
6 grudnia, godz. 19.00, archikatedra 
Chrystusa Króla

Elżbieta Grodzka – Łopuszyńska – sopran
Julian Gembalski – organy
Henryk Gembalski – skrzypce
Alicja Kotyl – słowo
Program:
Johann Sebastian Bach – Fuga sopra il Magni-
ficat BWV 733
Marcin Żebrowski – aria „Quia respexit” z „Ma-
gnificat”
Improwizacja na skrzypce i organy – „Sonata 
sacra a tre movimento”

Julian Gembalski – „On jest” z cyklu „Muzyka 
na Boże Narodzenie II” (2005)
Wolfgang Amadeusz Mozart – Aria L’amero 
„Dein bin ich” z opery „Król Pasterz”
Flor Peeters – Toccata, Fuga i Hymn „Ave Ma-
ris Stella” op. 28
Julian Gembalski – „Laudate Dominum” na 
trzech wykonawców improwizujących (2014)

Mamo, tato, chodźmy 
na koncert!   
„Dziadek do orzechów”
13 grudnia, godz. 16.00, studio koncertowe 
Polskiego Radia, ul. Ligonia 29

Alicja Lizer-Molitorys – flet
Larisa Czaban – fortepian
Damian Oleksiak – instrumenty perkusyjne
Paulina Pydych – tancerka
Daniel Szefler – tancerz
Program: Fragmenty suita z baletu „Dziadek 
do  orzechów” Piotra Czajkowskiego

„Środa Młodych" – Silesia 
przedstawia
16 grudnia, godz. 19.30, sala kameralna 
NOSPR, pl. W. Kilara 1

Janusz Wawrowski – skrzypce
Katarzyna Budnik-Gałązka – altówka
Piotr Kopczyński – fortepian
Program: 
Johannes Brahms – Sonata d-moll op. 108, 
Sonata Es-dur op. 120 nr 2
Max Bruch – „8 utworów” op. 83

camerata silesia
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ul. Mikołowska 26
tel. 32 251 85 93

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

WyStaWy

Niska emisja  
4 grudnia 2015–4 stycznia 2016, Sala 
Marmurowa (II p.)

Wystawa plakatu ekologicznego autorstwa stu-
dentów i wykładowców Zakładu Projektowania 
Graficznego Instytutu Sztuki w Cieszynie, Wy-
działu Artystycznego UŚ w Katowicach.

Mikołajkowe 
i bożonarodzeniowe tradycje 
14 grudnia 2015–15 stycznia 2016, Galeria 
Akwarela (parter). 

Wystawa świątecznej twórczości wychowan-
ków Pałacu Młodzieży.

KONKuRSy, tuRNiEJE, 
WyKłady

Z biologią za pan brat
1 grudnia, godz. 9.00–10.00, sala 
audiowizualna

Konkurs dla gimnazjum – półfinał i finał.

Co możemy odczytać 
o środowisku z rocznych 
przyrostów drzew?
3 grudnia, sala audiowizualna

Wykład dr inż. Barbary Sensuły (IF-CND) 
do konkursu na pracę „Fizyka a ekologia”.

Międzynarodowe Mistrzostwa 
Pałacu Młodzieży w Pływaniu – 
Mikołajki 2015
3–4 grudnia, pływalnia
Zawody: 3 grudnia, godz. 17.00 oraz 
4 grudnia, godz. 16.00

Filogeneza a współczesna 
klasyfikacja organizmów. 
Kryteria wyróżniania pięciu 
królestw 
8 grudnia, godz. 12.00–14.00, 
sala audiowizualna

Wykład dr Beaty Węgrzynek, pracownika na-
ukowego Uniwersytetu Śląskiego.

|    BiBlioteKi |  

ul. Kossutha 11 
tel. 32 254 60 98

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

Kiermasz Świąteczny
30 listopada–12 grudnia

Kiermasz ozdób świątecznych wykonanych 
przez podopiecznych Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla Niepełnosprawnych nr 2, 
prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinom Osób Niepełnosprawnych oraz Im 
Samym „Convivere”.

Kiermasz czynny w godzinach pracy bi-
blioteki.

Filia nr 3, ul. Gliwicka 93, Załęże

Spotkanie z Adamem 
Wajrakiem
1 grudnia, godz. 10.00, Filia nr 3, 
ul. Gliwicka 93, Załęże
1 grudnia, godz. 17.00, Filia nr 12, 
ul. Witosa 18b, os. Witosa

Adam Wajrak – działacz na rzecz ochrony 
przyrody, dziennikarz, autor artykułów i ksią-
żek poświęconych przyrodzie, m.in. „Kuna za 
kaloryferem, czyli nasze przygody ze zwierzę-
tami”, „To zwierzę mnie bierze”, „Przewodnik 
prawdziwych tropicieli” czy „Wilki”. 

Czerwone drogi Auroville
3 grudnia, godz. 17.00

Spotkanie z Pawłem Kowalczykiem, wolonta-
riuszem w indyjskiej wiosce, autorem książki 
„Czerwone drogi Auroville. Wolontariat w In-
diach i świat tamilskich wiosek”. 

Filia nr 27, ul. Szarych Szeregów 62, 
Kostuchna

Mikołajkowe granie
5 grudnia, godz. 12.00–20.00

W programie: możliwość zagrania w gry 
planszowe, pokazy gier o tematyce „Gwiezd-
nych wojen” (m.in. X-Wing), warsztaty eko-
logiczne przeprowadzone na podstawie gry 
„Osadnicy z Catanu”, turnieje i konkursy.

Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Bogucice

Bezpieczna Przystań
7 grudnia, godz. 17.00, Filia nr 25,  
ul. Bolesława Chrobrego 2, os. Tysiąclecia.
14 grudnia, godz. 15.00, Filia nr 23, 
ul. Paderewskiego 65, os. Paderewskiego

Spotkanie dla osób w wieku 60+. Przedstawi-
ciele Komendy Miejskiej Policji będą przestrze-
gać przed zagrożeniami, których ofiarami stają 
się osoby starsze – oszustwami i wyłudze-
niami w Internecie, kradzieżami, zdarzeniami 
drogowymi. 

W malowniczych zakątkach 
Pirenejów i miasta Gaudiego
9 grudnia, godz. 17.00

Relacja Michała Ciepłego, podróżnika, glacjo-
loga, amatora wypraw wysokogórskich, dok-
toranta Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Śląskiego, z wyprawy do Hiszpanii.  

Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Bogucice

Ciesz się zimą bez przeziębień
9 grudnia, godz. 17.00

Prelekcja o tematyce prozdrowotnej.
Filia nr 25, ul. Bolesława Chrobrego 2, 

os. Tysiąclecia

Cicha noc…
10 grudnia, godz. 17.00

Spotkanie opłatkowe z czytelnikami. Gościem 
honorowym będzie Sabina Waszut – związana 
z chorzowskim Portem Poetyckim propagator-
ka śląskiej kultury, autorka książek „Rozdroża” 
czy „W obcym domu”, laureatka nagrody Pióro 
na Festiwalu Literatury dla Kobiet „Pióro i Pa-
zur” dla najbardziej poruszającej polskiej po-
wieści roku 2014.
Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21b, 

Dąbrówka Mała

Emilia Richta – poezja
11 grudnia, godz. 17.00

Spotkanie poetyckie z laureatką II miejsca w 
konkursie „Słowa, dobrze że jesteście”. 
Filia nr 14, ul. Piastów 20, os. Tysiąclecia

Otwarcie Skweru Aktywności 
Fizycznej przy ulicy 
Modrzewiowej
12 grudnia, godz. 12.00

W programie: występ zespołu Akustyczne 
Historie, prelekcja na temat zdrowego trybu 

życia, prezentacja techniki nordic walking, uro-
czyste przecięcie wstęgi na skwerze przy ul. 
Modrzewiowej.

Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Bogucice

dla dziEci

Jak to jest z tym Świętym 
Mikołajem?
8 grudnia, godz. 17.00

Zajęcia dla dzieci prowadzone na podstawie 
książki Andrzeja Grabowskiego „List do Miko-
łaja” oraz opowiadania ks. Mieczysława Maliń-
skiego „Przeźroczystość”. 

Filia nr 6, ul. Bytomska 8a, Wełnowiec- 
-Józefowiec

Czarodziejska codzienność
1 grudnia 2015–5 stycznia 2016

Konkurs plastyczny na portret baśniowej postaci, 
dla dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Termin zgłasza-
nia prac: 23 grudnia br. Wyniki konkursu i wręcze-
nie nagród: 5 stycznia 2016 r., godz. 17.00.

Filia nr 6, ul. Bytomska 8a, Wełnowiec- 
-Józefowiec

WyStaWy

Forma i struktura w ubiorze 
– wystawa pracowni rękodzieła 
Zakamarek
1–18 grudnia

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

Dobre malarstwo – wystawa 
Ewy Waszut
1 grudnia 2015–8 stycznia 2016

Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Bogucice

Gruzja, Armenia. Światy 
alternatywne
1–31 grudnia

Wystawa fotografii Mileny Michałowskiej.
Filia nr 30, ul. Rybnicka 11, Śródmieście

wygłosi ks. dr Mikołaj Dziewiatowski (PAKP). 
Spotkanie odbywa się w ramach cyklu wykła-
dów zapoznających słuchaczy z Kościołami 
i wspólnotami chrześcijańskimi na Górnym 
Śląsku oraz z innymi religiami. Przedsięwzięcie 
objęli patronatem: ks. abp Wiktor Skworc – 
zwierzchnik archidiecezji katowickiej Kościoła 
Rzymskokatolickiego, ks. bp Paweł Anweiler 
– zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego i przewodniczący 
Polskiej Rady Ekumenicznej (oddział śląski), 
ks. bp Marian Niemiec – zwierzchnik diecezji 
katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego.

E-learningowe kursy językowe 
oraz specjalistyczne
Dział Integracyjno-Biblioterapeutyczny 
Biblioteki Śląskiej, ul. Ligonia 7

W ramach Konwersatorium Biblioteki Śląskiej 
można będzie ćwiczyć umiejętności lingwi-
styczne (języki: angielski, niemiecki, włoski 
i francuski), zgłębiać tajniki fotografii i trenować 
swoją pamięć. Biblioteka Śląska udostępnia 
sprzęt komputerowy, dzięki któremu uczestni-
cy mogą uczyć się samodzielnie, korzystając 
z multimediów zamieszczonych na platformie 
e-learningowej.
Zapisy pod numerem telefonu 32 251 42 21 

wew. 233, 234.
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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

Konsultacje z mieszkańcami 
poświęcone rewitalizacji stawów 
Borki, Morawa i Hubertus
3 grudnia, godz. 18.00

Warsztaty organizowane przez Wydział Kształ-
towania Środowiska Urzędu Miasta Katowice.

Angelo Kelly & Family „Irish 
Christmas”
4 grudnia, godz. 19.00

Współtwórca zespołu muzycznego Kelly Family 
– Angelo Kelly wraz ze swoją rodziną zaprasza 
na irlandzkie święta Bożego Narodzenia.
Bilety do kupienia na stronie: Eventim.pl.

III Ogólnopolski Mikołajkowy 
Kids Battle Katowice 2015
5 grudnia, godz. 13.00

Ogólnopolski turniej breakdance dla młodzieży 
do lat 18.

Wizyta Mikołaja
7 grudnia, godz. 17.00

Mikołajkowe warsztaty plastyczne, gry i zaba-
wy, pokazy tańca break dance.

ul. GliWicKa 214 

Sukcesy naszych 
wychowanków

W Pszczyńskim Centrum Kultury odbyła się 
XI edycja Konkursu Piosenki Poetyckiej „Sen-
tymenty”. W konkursie wzięła udział nasza 
podopieczna Adrianna Wójcikowska, przygo-
towana przez Aleksandrę Stano na zajęciach 
Studia Piosenki. Ada została zauważona przez 
jury, zdobywając wyróżnienie. Gratulujemy!

Udany debiut zespołu wokalnego„Na bis”! 
Zespół wokalny powstał we wrześniu tego 

roku, a jak owocne są spotkania tych dziew-
czyn, o tym mogliśmy się już przekonać. Po 
kilku tygodniach ćwiczeń podopieczne Beaty 
Duniec wyśpiewały drugie miejsce na II Bo-
gucickim Festiwalu Polskiej Piosenki Dzieci 
i Młodzieży. 

Inna uczestniczka Studia Piosenki – Wik-
toria Kuźnia wzięła udział w Festiwalu Piosenki 
Artystów. Wrażliwych pod honorowym patro-
natem Prezydenta Miasta Chorzowa. Wiktoria 
wystąpiła w programie zatytułowanym „Ulot-
ność kobiecej duszy”. Jury doceniło i zauwa-
żyło jej niezwykły talent – otrzymała wyróż-
nienie za indywidualność sceniczną. Program 
został przygotowany na zajęciach w MDK pod 
okiem Aleksandry Stano. 

Muzyczne prezenty pod 
choinkę. Kolędy polskie i obce, 
prezentacja muzyki oddającej 
świąteczny klimat
2 grudnia, godz. 9.00, 10.00, 11.00

Koncerty edukacyjne organizowane przy 
współpracy z IPiUM „Silesia” dla dzieci i mło-
dzieży z dzielnicy Załęże i os. Tysiąclecia.
              

Konkurs modeli plastikowych 
o Puchar Prezesa Aeoroklubu 
Śląskiego
5–6 grudnia

Ponadto...
Warsztaty dekoracji bożonarodzeniowych – 

podczas spotkania dzieci będą mogły przygo-
tować samodzielnie dekoracje bożonarodze-
niowe oraz ozdoby świąteczne.

Grudniowe czytania dla dzieci, czyli czytanie 
baśni i bajek krajów europejskich połączone z 
zabawami edukacyjnymi.

ul. tySiąclEcia 5

Znam Katowice jak własną 
kieszeń
7 grudnia, godz. 11.00

Konkurs wiedzy dla uczniów klas gimnazjal-
nych w ramach projektu edukacyjnego „Po-
znaję i odkrywam moje miasto na 150. uro-
dziny Katowic”

Zabawy z Mikołajem – 
występy, zabawy i konkursy  
8 grudnia, godz. 17.00

Warsztaty rękodzieła 
artystycznego dla dzieci 
i rodziców – origami 
12 grudnia, godz. 10.00

Konkursy plastyczne 
Prace można zgłaszać do 14 grudnia

„Katowice w moich marzeniach” dla uczniów 
klas I–III szkół podstawowych oraz „Mój 
ulubiony katowicki budynek” dla uczniów klas 
IV–VI (w ramach 150. urodzin Katowic).

Muzyczne prezenty pod 
choinkę
16 grudnia, godz. 8.15, 9.15, 10.15 i 11.15 

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

Koncerty dla dzieci szkół podstawowych 
i przedszkoli przy współpracy z IPiUM „Sile-
sia”.

Koncerty dla młodzieży 
licealnej i gimnazjalnej oraz 
mieszkańców os. Tysiąclecia 
przy współpracy z IPiUM 
„Silesia” 
17 grudnia, godz. 9.00 i 10.00

,,Z życzeniami świątecznymi” 
– koncert zespołów wokalnych 
i grup ZPiT ,,Tysiąclatki”
17 grudnia, godz. 17.00

Warsztaty tańców polskich 
z udziałem ZPiT ,,Tysiąclatki”
19 grudnia, godz. 9.30

„Bożonarodzeniowe ozdoby” 
– warsztaty rękodzieła 
artystycznego 
19 grudnia, godz. 10.00

Mistrzostwa Śląska Dzieci 
11- letnich
10 grudnia, godz. 9.00, pływalnia

XXXVIII Wojewódzki Drużynowy 
Turniej z Fizyki – I etap  
10 grudnia, godz. 10.00, sala audiowizualna

Przyroda wokół nas
15 grudnia, godz. 9.00–10.00, sala 
audiowizualna

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych – 
półfinał i finał.

Finał konkursu na pracę 
pisemną dla gimnazjalistów 
„Mam pomysł na swoje życie” 
i „Kolega przyjaciel czy wróg?”
16 grudnia, godz. 12.00, sala 303, III p.

Regionalny konkurs Młody 
Chemik
17 grudnia, godz. 10.00

 

Sala tEatRalNO-KiNOWa 
Pałacu MłOdziEŻy

Salon Kina Polskiego 
Środy, godz. 18.00

W grudniu zapraszamy na najnowsze filmy 
Krzysztofa Zanussiego z muzyką Wojciecha 
Kilara. Cykl otwiera i zamyka prelekcja Dobro-
miły Deluga.

2 grudnia, godz. 18.00 – film „Obce ciało” 
(reż. K. Zanussi, 2014)

9 grudnia, godz. 18.00 – film „Persona non 
grata” (reż. K. Zanussi, 2005)

Wstęp wolny

Monodram „Lena”
4 grudnia, godz. 19.00

Monodram w wykonaniu Piotra Warszawskie-
go na podstawie powieści Piotra Czakańskiego 
zatytułowanej „Zimno”.

Bohaterem jest samotny mężczyzna o sil-
nej osobowości. Opowiadając historię swojego 
życia, splecioną z losami dwóch zaprzyjaźnio-
nych rodzin – Polaków i Żydów – Zygmunt 
mówi: „Jestem jak te pomięte sreberka, tylko 
trochę mniej sam. Sreberka i fotografie są sym-
bolami strzępków pamięci ocalałego w grobie 
zamordowanej rodziny i sąsiadów”.

Bilety: 25 zł i 35 zł do nabycia na 
Ticketportal.pl, w kasie głównej 

Ticketportal – pl. Sejmu Śląskiego 2 
(budynek CKK) oraz na godzinę przed 
planowaną premierą w sali Teatralnej 

Pałacu Młodzieży.

Mikołajki z kabaretem Ani 
Mru-Mru
6 grudnia, godz. 19.00

Bilety w cenie 50 zł, 60 zł i 70 zł do nabycia: 
Biletynakabarety.pl, Kupbilecik.pl. Informacje 

i zamówienia grupowe – tel. 601 500 545

Spektakl dla dzieci 
„Calineczka”
9 grudnia, godz. 9.30

Spektakl w wykonaniu Dziecięco-
Młodzieżowego Teatru Muzycznego Protalent.
Informacje i bilety pod numerem telefonu 

– kom. 534 282 891.

Spektakl dla dzieci „Królowa 
Śniegu”
10 grudnia, godz. 9.30, 11.00

Spektakl w wykonaniu Dziecięco-Młodzieżowego 
Teatru Muzycznego Protalent.
Informacje i bilety pod numerem telefonu 

– kom. 534 282 891.

PONadtO...

Sylwestrowy kurs tańca
Expres taneczny dla młodzieży i dorosłych – 
lekcje tańca od podstaw

Pierwsze zajęcia: 1 grudnia, godz. 18.00–
19.00, Sala Marmurowa (II p.)

Osoby zapracowane zapraszamy na nie-
dzielne lekcje tańca od godz. 15.30.

W programie praktyczne tańce na imprezę 
sylwestrową i karnawałową. Można przyjść 
solo.

Cena za cały kurs (4 lekcje): 65 zł/os. 

Zajęcia prowadzą profesjonaliści: 
Katarzyna i Henryk Kosubkowie. 

Zgłoszenia udziału pod numerem tel. 
508 652 777 lub 501 49 77 lub e-mail: 

kosubek@wp.pl. Konieczne wcześniejsze 
zapisy. Więcej informacji na www.taniec-

kosubek.pl



21www.katowice.eu iNfORMatOR

|    MDK |  

MDK „Koszutka”

ul. Grażyńskiego 47, ul. Krzyżowa 1
tel. 32 258 99 77, 32 258 99 200, 

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

www.mdkkoszutka.pl

ul. GRaŻyńSKiEGO 47
tel. 32 258 99 77, 32 258 99 200

Akademia baśni dla 
przedszkolaków – warsztaty
1, 2, 8, 9 grudnia, godz. 9.00, 10.15

Czy Siwy naprawdę jest Siwy? – o przezwi-
skach, wyzwiskach i ich konsekwencjach na 
podstawie opowiadania Grzegorza Kasdepke 
pt. „Wódz Pokręcony Rozum”.

Zapisy. Bilety: 4 zł

Koncert klawesynowy 
„Od baroku do współczesności”
2 grudnia, godz. 17.00

Koncert w wykonaniu Darii Kubik – studentki 
Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach w klasie klawesynu prof. Marka 
Toporowskiego oraz dr. Marka Pilcha. Kształci-
ła się także we Włoszech w Conservatorio di 
Verona E.F. Dall'Abaco pod kierunkiem Marca 
Vincenzi. Za swe interpretacje otrzymała wiele 
nagród.

W programie:  Louis Couperin – Suita 
g-moll, Allemande, Courante, Passacaille; Jo-
hann Sebastian Bach – Suita angielska a-moll, 
Prelude Allemande, Sarabande; Domenico 
Scarlatti – Sonate in D major K224, L268; 
Marian Sawa – RAF (Risoluto, Amoroso, Fu-
rioso); Nicolas Pancrace Royer – La Marche 
des Scythes.

Sekret Świętego Mikołaja
3 grudnia, godz. 9.00 i 11.00 

Spektakl – w wykonaniu aktorów teatru Gry 
i Ludzie – opowiadający o przygodach pew-
nego rodzeństwa, które za wszelką cenę pró-
buje dowiedzieć się, skąd Święty Mikołaj bie-
rze prezenty dla wszystkich dzieci na świecie. 
Wyruszają oni więc w długą wędrówkę, a po 
drodze spotyka ich mnóstwo wspaniałych, ale 
też niebezpiecznych przygód, które przybliżają 
ich do upragnionego celu. Bajka jest kolorowa, 

interaktywna i ma walory edukacyjne.
Bilety: 4 zł. Zapisy w sekretariacie MDK 

„Koszutka”

Czas na muzykę – na polską 
nutę
3 grudnia, godz. 17.00

Krąg Barbar Śląskich przy Stowarzyszeniu 
Bractwa Gwarków Związku Górnośląskiego 
i MDK „Koszutka” zaprasza na koncert imieni-
nowy w wykonaniu artystów  IPiUM „Silesia”.

Świetlica Mieszkańców 
Koszutki
7, 14, 21 grudnia, godz. 10.00–12.00

Prowadzenie Małgorzata Domaradzka i Adrian 
Szymura.

Klub Podróżnika
7 grudnia, godz. 17.00 

Turcja azjatycka – podróż od miasta Antalya do 
Mezopotamii. O wyprawie, której trasa liczyła 
ponad 5 tys. kilometrów, będzie opowiadać Ja-
nina Pawleta-Potocka, podróżnik, stała uczest-
niczka spotkań w Domu Kultury „Koszutka”. 
Spotkanie poprowadzi Gabriela Łęcka.

Edukacja muzyczna dla dzieci 
szkolnych
9 grudnia, godz. 9.30, 10.30

Muzyczne prezenty pod choinkę.
Bilety: 2 zł, zapisy

Edukacja muzyczna dla 
przedszkolaków
11 grudnia, godz. 10.15

Bilety: 2 zł, zapisy

Twórczy zakątek
12 grudnia, godz. 10.30

„S jak szyszki” – interdyscyplinarne warsztaty 
dla rodziców z dziećmi.

Wstęp płatny

Spotkanie wigilijne 
„Idą święta…”
14 grudnia, godz. 17.00

W Salonie Artystycznym spotkamy się tym ra-
zem z Piotrem Grabowskim – znanym i lubia-
nym aktorem teatralnym i filmowym. Zaprosili-
śmy też zespół Góralska Hora oraz jak co roku 
ks. prałata Stanisława Puchałę z nieodłączną 
gitarą. Czekamy na życzenia księdza i wspól-
ne śpiewanie kolęd. Spotkanie prowadzi Rena 
Rolewicz.

Jasełka
Spektakl w wykonaniu uczniów SP 36

16 grudnia, godz. 16.00
Spektakl w wykonaniu uczniów Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszą-
cych i Słabo Słyszących 
22 grudnia, godz. 9.30

Spektakl w wykonaniu przedszkolaków z MP 
nr 48
22 grudnia, godz. 16.00

Eliminacje rejonowe 
Międzynarodowego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
im. ks. Kazimierza Szwarlika
9 grudnia

Koncert semestralny uczniów 
Szkoły Muzycznej Yamaha
19 grudnia

ul. OBR. WEStERPlattE 10 
tel. 32 256 99 77

Pan Antenka i Srebrny 
Kubraczek
1 grudnia, godz. 16.00

Bajka dla dzieci w wykonaniu Teatru Trip oraz 
spotkanie z Mikołajem. 

Na rogu ulic Szklanej i Różanej stoi niezwy-
kły sklep z zabawkami. Każdej nocy wszyscy 
mieszkańcy półek sklepowych ożywają i przy-
gotowują się do rannych zakupów – każda 
zabawka marzy o tym, by stać się prezentem 
mikołajkowym. Pewnego dnia do sklepu trafia 
Pan Antenka, który zakłóca sklepowy spokój za-
bawek. Kto pomoże rozwiązać przedświąteczny 
spór? I co się jeszcze w sklepie wydarzy?

Bilety: 8 zł

Południe z poezją
7 grudnia, godz. 11.00

Spotkanie z poetką Małgorzatą Kostępską, lau-
reatką XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego im. Marii Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej. Spotkanie poprowadzi Katarzyna 
Młynarczyk.

Choinki kontra jodły, świerki 
i sosny
9 grudnia, godz. 9.00, 10.15, 11.15

Warsztaty przyrodnicze dla przedszkolaków. 
Warsztaty organizowane wspólnie z Centrum 
Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Zajęcia 
poprowadzi Agata Kloczkowska.

Wystawa malarstwa Tomasza 
Benisiewicza
11 grudnia, godz. 17.00

Tomasz Benisiewicz – laureat Nagrody Publicz-
ności w 23. edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla Twórców Nieprofesjonalnych 
im. Pawła Wróbla w Katowicach. 

Muzyczne prezenty 
pod choinkę
15 grudnia, godz. 12.30

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

Zwyczaje bożonarodzeniowe 
w różnych krajach Europy
16 grudnia, godz. 10.00

Zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków popro-
wadzone przez Punkt Informacji Europejskiej 
Europe Direct – Katowice. 

Pl. POd liPaMi 1
tel. 32 206 46 42

Szkółka Gwary Śląskiej  
1, 15, 16, 17 grudnia, godz. 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00

Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym przybliżające gwarę i kulturę ślą-
ską. Istnieje możliwość uczestnictwa grup 
zorganizowanych. Obowiązuje wcześniejsza 
rezerwacja.

Gdzie jesteś, Święty Mikołaju?
5 grudnia, godz. 10.00

Spektakl w wykonaniu Duo Fix i spotkanie 
z Mikołajem.

Bilety: 13 zł

T.Etno
8 grudnia, godz. 10.00

Warsztaty muzyczne dla najmłodszych pro-
wadzone przez multiinstrumentalistę Tomasza 
Drozdka.

Bilety: 6 zł  

Koncerty umuzykalniające
9 grudnia, godz. 9.00, 10.00, 11.00

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

Szlakiem Gawlika
10 grudnia 

Event sieciowania trzech obiektów na Szlaku 
Zabytków Techniki leżących w Giszowcu i Ni-
kiszowcu.
W programie:

godz. 14.30 – prezentacja projektu w siedzi-
bie Muzeum Historii Katowic w Nikiszowcu

godz. 14.45 – możliwość przetestowania 
gry w terenie oraz zwiedzenia Muzeum Historii 
Katowic w Nikiszowcu, Szybu Wilson i Gaw-
likówki w Giszowcu, podróż Ewaldobusem 
przez Giszowiec i Nikiszowiec

godz. 16.00 – koncert zespołu Wiano we 
wnętrzach MHK.

Baśnią po mapie
10 grudnia, godz. 10.00

Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci. 

Mała Akademia Jazzu
14 grudnia, godz. 10.00

Warsztaty muzyczne dla uczniów szkół 
i przedszkolaków.

Bilety: 5 zł

Jasełka w wykonaniu 
przedszkolaków z MP nr 32
16 grudnia, godz. 15.30

Jasełka w wykonaniu 
podopiecznych Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
-Wychowawczego 
im. M. Trzcińskiej-Fajfrowskiej
17 grudnia, godz. 11.00

Jarmark bożonarodzeniowy
19 grudnia, godz. 10.00–18.00, pl. Pod 
Lipami.

Współorganizacja z Radą Jednostki Pomocni-
czej nr 17 w Giszowcu.

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

BOGucicE,   
ul. MaRKiEfKi 44a

Wystawa Przedszkolaków 
„Baśnie jesienne”
23 września–20 grudnia, godz. 8.00–20.00, 
Galeria „Młodego artysty”

Wystawa „Barwy Ziemi – 
Finlandia”
28 listopada–16 grudnia, godz. 8.00–20.00, 
Galeria „Na Antryju”

Zajęcia plastyczne 
współorganizowane z Fundacją 
Gniazdo
1, 8, 15 grudnia godz. 15.30, Garderoba nr 5

Spotkanie Barbórkowe Koła 
Seniorów „Bogucice”
2 grudnia, godz. 15.00–20.00, sala 
widowiskowa

Podczas spotkania zostanie odsłonięta wysta-
wa zdjęć z wycieczek organizowanych przez 
Koło Seniorów „Bogucice”. Impreza organizo-
wana przez Koło Seniorów „Bogucice”. 

Informacji udziela zarząd koła podczas 
spotkań w każdy wtorek w godzinach 13.00–
14.00.

VIII Bogucickie Prezentacje 
Barbórkowe i uroczyste 
podsumowanie konkursu 
plastycznego „Przedszkolaków 
Portret Własny”
3 grudnia, godz. 10.00, sala widowiskowa

MDK „Bogucice–Zawodzie” wraz z przedszko-
lakami z MP nr 14, MP nr 20, MP nr 22, MP 
nr 49, MP nr 97, MP nr 70 z ZSP nr 4 oraz 
Przedszkola Publicznego Parafii Rzymskokato-
lickiej pw. św. Szczepana w Katowicach zapra-
szają na występy z okazji obchodów tradycyj-
nej Barbórki. 

Spotkanie Barbórkowe Koła 
Seniorów NSZZ „Solidarność” 
KWK Katowice 
4 grudnia, godz. 16.00–22.00, sala 
widowiskowa 

Impreza organizowana przez Koło Seniorów 
NSZZ „Solidarność” KWK Katowice. 
Informacji udziela zarząd koła.

Spektakl teatralny dla 
przedszkolaków pt. „Fabryka 
śniegu” połączony ze 
spotkaniem z Mikołajem
7 grudnia, godz. 9.00, sala widowiskowa

Przedstawienie teatralne dla najmłodszych po-
łączone ze spotkaniem z Mikołajem.

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują 
wcześniejsze zapisy.

Koszt: 4 zł/os.

Kolorowe Bogucice – 
warsztaty twórczo-rozwojowe dla 
dzieci z SP nr 2 
8 grudnia, godz. 11.00, Galeria

Bajkowy Poranek dla Juniora
10 grudnia, godz. 10.00, sala widowiskowa

Kolejne spotkanie z bajkami w ramach projektu 
„Kulturowy Tygiel Filmowy”, współfinansowa-
nego ze środków Filmoteki Narodowej w War-
szawie.

Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Koncerty umuzykalniające dla 
szkół przygotowany przez IPIUM 
„Silesia” 
11 grudnia, godz. 8.30–9.15, 9.30–10.15, 
10.30–11.15, sala widowiskowa

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują wcze-
śniejsze zapisy.

Wstęp: 2 zł/os.

Minikoncert kolęd 
w wykonaniu uczniów sekcji 
pianina
11 grudnia, godz. 18.00–19.00, sala prób 
muzycznych

Art-akcja – warsztaty twórczo-
rozwojowe dla gimnazjalistów
14 grudnia, godz. 10.45, sala klubowa

„Rozmowy o sztuce” – 
wykład z zakresu historii sztuki 
dla gimnazjalistów
15 grudnia, godz. 10.00, Galeria

Kolorowe Bogucice – 
warsztaty twórczo-rozwojowe dla 
dzieci z ZSP nr 4 
15 grudnia, godz. 12.00, Galeria

655. urodziny Bogucic – 
koncert Śląskiej Orkiestry 
Filmowej
15 grudnia, godz. 17.00, sala widowiskowa

Uroczyste podsumowanie 
Konkursu plastycznego 
„Świąteczne inspiracje 
bożonarodzeniowe” 
połączone z otwarcie wystawy 
pokonkursowej w Galerii 
„Młodego Artysty”.
16 grudnia, godz. 10.00, sala widowiskowa

655. Urodziny Bogucic – dwa 
występy kabaretu „Nowaki”
16 grudnia, godz. 17.00 i 19.00, sala 
widowiskowa

Pierwsza wzmianka o naszej dzielnicy pocho-
dzi z 16 grudnia 1360 r., po raz trzeci zatem 
serdecznie zapraszamy mieszkańców – i nie 
tylko – na wspólne świętowanie „Urodzin 
Bogucic”. Tym razem uczcimy tę wspaniałą 
okazję występami  znanego i lubianego kaba-
retu „Nowaki”. Podczas imprezy zostanie także 
podsumowany konkurs fotograficzny, organi-
zowany przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 
13 w Bogucicach pn. „Bogucice w obiektywie 
2015” oraz zostanie otwarta wystawa prac 
laureatów konkursu. Występ kabaretu organi-
zowany jest we współpracy z Radą Jednostki 
Pomocniczej nr 13. 

Bilety dostępne w kasie MDK od 
1 grudnia w cenie 10 zł. Uwaga! Nie 

przyjmujemy rezerwacji telefonicznych. 

Spotkanie Koła Miłośników 
Historii Bogucic
17 grudnia, godz. 17.00 

Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, któ-
rych wielką pasją jest historia naszej dzielnicy, 
jej tradycja i tożsamość, na kolejne spotkanie 
Koła Miłośników Historii Bogucic. Tym razem 
na specjalne zaproszenie dyrektora Muzeum 
Historii Katowic – Jacka Siebla zwiedzimy wy-
stawy Muzeum Historii Katowic. 

Zbiórka uczestników o godz. 17.00 przed 
Muzeum Historii Katowic przy ul. Szafranka 9.

Twórcza Wyspa – „Idą Święta”
19 grudnia, godz. 10.00, sala klubowa

Zapraszamy rodziców z dziećmi na warsztaty 
twórcze pod hasłem „Idą Święta”. Podaruj swo-
jemu dziecku wspólnie spędzony czas i świetną 
zabawę. Podczas spotkania pokażemy, jak aktyw-
nie i twórczo spędzać czas ze swoimi dziećmi.
Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Koszt: 10 zł/rodzina

Wigilia sąsiedzka
17 grudnia, godz. 17.00 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz 
miłośników dzielnicy Koszutka na Wigilię Są-
siedzką przygotowaną przez Radę Jednostki 
Pomocniczej nr 12 Koszutka.

ul. KRzyŻOWa 1
tel. 608 549 089

Galeria za Szybą   
Wystawa Malarstwa Grupy Filar 
72 
4 grudnia, godz. 18.00

Wystawa prac mieszkańców Dębu oraz za-
przyjaźnionych dzielnic. Wystawa jest konty-
nuacją dawnych działań artystycznych „Grupy 
Filar 72” w nowym domu kultury. 
Wystawa potrwa do 31 grudnia.

Sekret Świętego Mikołaja
4 grudnia, godz. 9.30 

Spektakl w wykonaniu aktorów teatru Gry i Lu-
dzie.

Bilety: 4 zł. Zapisy w sekretariacie MDK 
„Koszutka” filia „Dąb”.

Konkurs recytatorski 
pt. „Wiersze po Śląsku”
7 grudnia

Konkurs adresowany do dzieci w wieku 4 i 5 lat. 
Jego celem jest zainteresowanie dzieci gwarą 
śląską, budzenie szacunku do mowy śląskiej 
i naszego regionu oraz rozwijanie umiejętności 
posługiwania się gwarą śląską.

Obowiązują zapisy. 

Kraina Muzyki Małego Księcia 
– edukacja muzyczna dla dzieci 
9 grudnia, godz. 12.00

Koncert IPiUM „Silesia” pt. „Muzyczne prezen-
ty pod choinkę”.

Bilety: 2 zł. Obowiązują zapisy.

W Obiektywie – spotkania 
z kulturą różnych regionów 
świata i Polski
9 grudnia, godz. 17.00 

Promocja publikacji pt. „Księgi sądowe wiej-
skie z Chorzowa i Dębu z lat 1534–1804”.  

Spotkanie pt. „Jak to drzewiej w wiejskim 
sądownictwie bywało, czyli zapiski z chorzow-
skich i dębowych rozpraw” z dr. Zdzisławem 
Jedynakiem – archiwistą i edytorem źródeł 
historycznych oraz Andrzejem Sośnierzem – 
dyrektorem Muzeum „Górnośląski Park Etno-
graficzny”. Prowadzenie: Hanna Grabowska-
Macioszek.

Taneczny pokaz mikołajkowy 
11 grudnia, godz. 18.00

W obiektywie „Piękno 
staropolskich dworów”
16 grudnia, godz. 17.00  

Wirtualna wycieczka po zagubionym świecie 
pięknych staropolskich dworów. Choć wiele 
z  nich spłonęło w czasie wojny, nadal mo-
żemy  podziwiać i zwiedzać te, które ocalały. 
Spotkanie połączone z prezentacją multime-
dialną i akcentem staropolskiej gościnności 
poprowadzi  Jolanta Mackiewicz – podróżnik, 
historyk sztuki, znawca turystyki kulturowej.
 

Koncert talentów 
18 grudnia, godz. 17.00 

Uroczystość rozdania nagród laureatom II Mię-
dzyszkolnego Festiwalu Talentów połączona 
z  prezentacjami  w kategoriach: śpiew, taniec i 
małe formy teatralne.
 

Cykl koncertów „Scena 
dla każdego”
19 grudnia, godz. 17.00

Koncert kolęd w wykonaniu Tercetu Pasjonata 
i Gości.
Zespół w składzie:
Irmina Barczewska-Garus – śpiew
Zbigniew Garus – śpiew
Danuta Rajchel – śpiew
Anita Sułkowska – akompaniament 
i Goście 

Jasełka w wykonaniu uczniów 
Gimnazjum nr 9 
22 grudnia, godz. 12.30
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KOStucHNa, 
ul. t.  ŻElEńSKiEGO 83

Obrazki z południa Katowic
Do 15 stycznia

Wystawa autorstwa grupy malarskiej „Poco-
idlakogo”, prowadzonej przez Sonię Pryszcz-
-Botor, działającej w piotrowickiej filii MDK 
„Południe”. Jest to pokłosie pleneru, którego 
tematem były południowe dzielnice Katowic. 
Na obrazach zobaczymy m.in. najciekawsze, 
najbardziej inspirujące zakątki Kostuchny, Pio-
trowic, Podlesia i Zarzecza.

Spotkanie ze św. Mikołajem
6 grudnia, godz. 17.00

Zapraszamy dzieci na spotkanie ze Świętym Mi-
kołajem, które odbędzie się w naszych placów-
kach w Kostuchnie, Piotrowicach i Zarzeczu. 
Prosimy o wcześniejsze zapisy w biurach 

MDK.

PiOtROWicE, 
ul. GEN. JaNKEGO 136

Święta bez zgagi
4 grudnia, godz. 18.00

Spotkanie medyczne z dr Katarzyną Olczak, 
która udzieli rad, jak przeżyć święta bez dole-
gliwości żołądkowych. 

Spotkanie ze św. Mikołajem
6 grudnia, godz. 17.00

Zapraszamy dzieci na spotkanie ze Świętym 
Mikołajem, które odbędzie się w naszych pla-
cówkach w Kostuchnie, Piotrowicach i Zarzeczu. 
Prosimy o wcześniejsze zapisy w biurach 

MDK.

Idą święta
7 grudnia, godz. 17.00

Opłatkowy koncert chóralny w wykonaniu pio-
trowickich chórów „Hejnał” i „Fermata”. 

Zapasy na zimę
10 grudnia, godz. 17.30

Zaprasza Otwarty Klub Przyrodnika. Spotkanie 
poprowadzi Łukasz Fuglewicz.

Koncert niedzielny
13 grudnia, godz. 17.00

Koncert muzyki kameralnej przygotowany 
wraz z IPiUM „Silesia”. Będziemy mogli posłu-
chać utworów mniej i bardziej znanych w wy-
konaniu absolwentów i studentów katowickiej 
Akademii Muzycznej. 

Wigilia z ks. Zdzisławem 
Brzezinką
21 grudnia, godz. 18.00

W programie spotkania: kolędy i pastorałki w 
wykonaniu Irminy Barczewskiej-Garus i Zbi-
gniewa Garusa, muzyczne niespodzianki autor-
stwa przyjaciół ks. Zdzisława, wigilijny poczę-
stunek przygotowany przez parafian. Gościem 
specjalnym spotkania będzie ks. Władysław 
Kolorz. 

Liczba miejsc ograniczona. Prosimy 
o wcześniejsze zapisy w biurze MDK „Połu-
dnie” w Piotrowicach. 

MuRcKi, 
ul. P.  KOłOdziEJa 42

Jarmark świąteczny
13 grudnia, godz. 10.00–19.00

Jarmark na placu Kasprowicza – rynek 
w Murckach. W programie: 13.00 – konkursy 

świąteczne, 13.30 – występ Szymona Wróbla, 
Ślązaka Roku, 14.30 – występ zespołu „Bel-
canto”, 15.30 – „Opowieść wigilijna”, przed-
stawienie teatralne w wykonaniu uczniów ZS nr 
2 w Katowicach, 16.00 – świąteczne czytanie 
baśni przy choince, 16.30 – wspólne kolę-
dowanie. Ponadto: piesze zwiedzanie Murcek 
z przewodnikiem (godz. 12.15 i 13.45), kier-
masz rękodzieła, spotkanie z Beatą Bywalec, 
laureatką Polskiego Turnieju Wypieków, świą-
teczne zdjęcia z Mikołajem i śnieżynkami, mała 
gastronomia przygotowana przez restaurację 
„Hubertus”.

Koncert niedzielny
13 grudnia, godz. 18.00

Koncert muzyki kameralnej przygotowany 
wraz z IPiUM „Silesia”. Będziemy mogli posłu-
chać utworów mniej i bardziej znanych w wy-
konaniu absolwentów i studentów katowickiej 
Akademii Muzycznej. 

zaRzEczE, 
ul. P.  StEllERa 4

Spotkanie ze św. Mikołajem
6 grudnia, godz. 17.00

Zapraszamy dzieci na spotkanie ze świętym 
Mikołajem, które odbędzie się w naszych pla-
cówkach w Kostuchnie, Piotrowicach i Zarze-
czu. 

Prosimy o wcześniejsze zapisy w biurach 
MDK.

Warsztaty świąteczne
7 grudnia, godz. 17.00

Podczas warsztatów będziemy mogli samo-
dzielnie wykonać ozdoby świąteczne, stroiki 
i piękne bombki, a wszystko w miłej i sympa-
tycznej atmosferze przy choince. 

Prosimy o wcześniejsze zapisy w biurze 
MDK.

POdlESiE, ul. SOłtySia 25

Elżbieta Piotrowska. 
Malarstwo
9 grudnia, godz. 17.00

Otwarcie wystawy prac Elżbiety Piotrowskiej, 
autorki związanej z grupą artystów intuicyj-
nych „Pocoidlakogo” działającą w piotrowic-
kim domu kultury. 

Klub Miłośników Pieśni i Godki 
Śląskiej
13 grudnia, godz. 17.00

Ostatnie w tym roku spotkanie miłośników ślą-
skiej godki, którzy pod opieką Lidii Gielniew-
skiej pielęgnują górnośląską tradycję i kulturę.

Koncert niedzielny
13 grudnia, godz. 18.00

Koncert muzyki kameralnej przygotowany 
wraz z IPiUM „Silesia”. Będziemy mogli posłu-
chać utworów mniej i bardziej znanych w wy-
konaniu absolwentów i studentów katowickiej 
Akademii Muzycznej. 

Wystawa Przedszkolaków 
„Baśnie zimowe”
22 grudnia–20 marca, godz. 8.00–20.00, 
Galeria „Młodego Artysty

zaWOdziE, 
ul. MaRciNKOWSKiEGO 13a

Wystawa prac Joanny Knapek
1–18 grudnia, godz. 9.00–19.00, Galeria 
na Piętrze

Miłośników malarstwa i sztuk plastycznych 
zapraszamy do zwiedzenia wystawy, której 
autorką jest laureatka konkursu plastyczno- 
-fotograficznego pt. „Moje Miasto Katowice”, 
organizowanego podczas I Dni Zawodzia.

Warsztaty komputerowe 
dla seniorów
3, 10, 17 grudnia, godz. 10.30–12.00, 
sala baletowa, sala komputerowa

Uczestnicy posiadający własne laptopy: 
wstęp wolny! Uczestnicy korzystający 
ze sprzętu MDK: 10 zł/spotkanie. Liczba 
miejsc ograniczona. Zgłoszenia pod nr. tel. 
32 255 32 44.

Bajkowy Poranek Filmowy 
4 grudnia, 9.30–11.00, sala widowiskowa

Najmłodszych mieszkańców Zawodzia zapra-
szamy do udziału w niezwykłej projekcji filmo-
wej realizowanej w ramach projektu „Kulturo-
wy tygiel filmowy” współfinansowanego przez 
Filmotekę Narodową. Tematem przewodnim 
będą przygody św. Mikołaja.

Spotkanie ze św. Mikołajem
7 grudnia, godz. 11.00–12.00, sala 
widowiskowa

Na zaproszenie zawodziańskich przedszko-
laków oraz uczniów szkoły podstawowej do 
domu kultury przybędzie św. Mikołaj! A wraz 
z nim grupa teatralna, która dla wszystkich 
widzów przygotuje widowiskowy spektakl te-
atralny pt. „Fabryka Śniegu”.

Wstęp: 4 zł/os.

Kreatywny Przedszkolak
8 grudnia, godz. 11.00–12.00, Sala nr 1

Najmłodszych mieszkańców Zawodzia zapra-
szamy do rozwijania swoich zdolności i two-
rzenia małych dzieł sztuki oraz praktycznych 
upominków podczas warsztatów plastycznych 
dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Wstęp: 4 zł/os.

Przaja mój Ślonsk, czyli 
tradycje bożonarodzeniowe 
na Śląsku
8 grudnia, godz. 12.00–13.00, sala 
widowiskowa

Warsztaty współorganizowane z MBP w Kato-
wicach – Filią nr 31. Zapraszamy seniorów.

Spotkanie autorskie 
z Bogumiłą Dmochowską
9 grudnia, godz. 19.00–20.30, Galeria na 
Piętrze

Miłośników poezji zapraszamy na spotkanie 
organizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Poetyckiego, którego bohaterką będzie ka-
towiczanka, laureatka konkursu poetyckiego 
„O Laur Zawodziański”.

Zawodziańskie gierki: 
Piłkarzyki, ping-pong, bierki – 
gry i zabawy dla najmłodszych
11 grudnia, godz. 17.00–19.00, sala nr 1

Edukacyjne koncerty 
solistyczno-kameralne 
współorganizowane z IPiUM 
„Silesia” 
14 grudnia, godz. 8.50, 9.50, 10.50, 
sala widowiskowa

Wstęp: 2 zł/os.

„Operetka wieczorową porą” 
– koncert kameralny IPiUM 
„Silesia” 
14 grudnia, godz. 17.30–19.00, sala nr 3

Warsztaty twórcze „Kram 
z pomysłami”
15 grudnia, godz. 17.30, sala nr 1

Młodzież i osoby dorosłe zapraszamy na 
warsztaty rękodzieła, artystyczne oraz zajęcia 
różnorakich technik (decupage, iris folding, 
filcowanie).

Wstęp: 20 zł/os.

Warsztaty dla dzieci „Origami 
dla małych rączek”
17 grudnia, godz. 16.00, sala nr 1

XX Zawodziańska Noc Gier 
Planszowych
19/20 grudnia, godz. 19.00–6.00, sala nr 10

Zapraszamy do udziału w niezwykle wciąga-
jącym nocnym maratonie gier planszowych. 
Wystarczy, że zaopatrzysz się w dużą ilość 
kawy lub napojów energetycznych, aby w do-
brej formie grać przez 11godzin!
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|hoKej Kobiet u18|

Reprezentacja Polski 
na turnieju w Sheffield

Lodowisko na katowickim 
Rynku!

Turniej Tenisa Stołowego 
Grand Prix MOSiR Katowice 
2015 
12–13 grudnia, sala gimnastyczna, Spodek

al. Korfantego 35 
tel. 32 253 76 54 (dział imprez)

e-mail: imprezy@mosir.katowice.pl
www.mosir.katowice.pl

Turniej EIHC Seniorów
16–19 grudnia, lodowisko, Spodek

SPOdEK

Wystawa i Giełda Minerałów, 
Skał, Skamieniałości i Wyrobów 
Jubilerskich „Skarby Ziemi”
5 grudnia

Kabaret Młodych Panów 
„Sami swoi: godej abo wylyź”
13 grudnia 

Lord Of the Dance
16 grudnia

Między 6 a 8 listopada reprezentacja 
Polski kobiet do lat 18 w hokeju wzięła 
udział w turnieju towarzyskim w brytyj-
skim Sheffield.

W skład zespołu weszły dwie zawodnicz-
ki Naprzód Janów: bramkarka Martyna Sass 
oraz napastniczka Olivia Tomczok, pełniąca 
również funkcję kapitana reprezentacji Polski 
kobiet U18.

Młode Polki w hali Ice Sheffield przegra-
ły tylko mecz inauguracyjny z reprezentacją 
Hiszpanii, która przywiozła na turniej kilka 
starszych zawodniczek. Hiszpanki wygrały to 
spotkanie 1:0 po rzutach karnych. 

W drugim dniu Polki pokonały wyżej no-
towane Węgierki 1:0. Zwycięskiego gola zdo-
była Sylwia Łaskawska po podaniu Olivii 
Tomczok. Zerowy wynik dla przeciwniczek 
zapewniła skuteczna postawa Martyny Sass, 
która nie przepuściła ani jednego krążka do 
polskiej bramki.

W trzecim dniu przeciwniczkami naszej 
reprezentacji była drużyna z Wielkiej Bryta-
nii. Gospodynie rozpoczęły mecz lepiej od  
biało-czerwonych zawodniczek i po pierw-
szej tercji prowadziły 2:0. Polki pokazały jed-
nak charakter i mecz zakończył się naszym 
zwycięstwem 4:2. Bramki zdobyły: Katarzy-
na Wybiral, Olivia Tomczok, Dominika So-
pata oraz Wiktoria Dziwok. 

Łącznie „Biało-Czerwone” zdoby-
ły w Sheffield siedem punktów i tylko o je-
den przegrały rywalizację o pierwsze miejsce 
w  turnieju z Hiszpankami.

Reprezentacja Wielkiej Brytanii to ze-
spół, z którym Polska zmierzy się w stycz-
niu na austriackim turnieju eliminacyjnym 
do dywizji I Mistrzostw Świata kobiet U18. 
W swojej grupie Polki będą wówczas rywa-
lizować także z reprezentacjami Australii 
i Włoch. 

 (anna rehlich)

|    MDK |  

Gala rozdania nagród 
w konkursie na kartkę 
bożonarodzeniową
3 grudnia, godz. 17.00, hol MDK „Ligota”

Wernisaż wystawy malarstwa 
Jerzego Brandysa
3 grudnia, godz. 18.30, Galeria pod Łukami 
do 21 grudnia, pon–pt. w godz. 12.00–19.00.

Mikołajkowe spotkanie dla 
małych dzieci w  Dziecięcym 
Studio Artystycznym 
„Sezamkowo”
4 grudnia, godz. 10.30, poddasze

Spektakl przygotowany przez Teatr Coctail pt. 
„Gwiazdkowe opowieści” oraz odwiedziny 
św. Mikołaja. Impreza organizowana wspólnie 
z Radą Jednostki Pomocniczej nr 6 „Ligota-Pa-
newniki”. 

Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Mikołajkowa zabawa 
organizowana przez Koło 
Miłośników Śląskiej Pieśni
5 grudnia, godz. 17.00, poddasze

Spotkanie ze św. Mikołajem 
dla ligocko-panewnickich dzieci
6 grudnia, godz. 11.00, aula św. Franciszka 
w Domu Parafialnym, ul. Związkowa 20

Spotkanie współorganizowane z Radą Jed-
nostki Pomocniczej nr 6 „Ligota-Panewniki” 
oraz parafią św. Ludwika Króla i Wniebowzię-
cia NMP. 

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

Popis uczniów z sekcji 
instrumentalnej
13 grudnia, godz. 15.30 i 17.00, sala 
kameralna im. prof. K. Szafranka

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

Spotkanie pt. „Historia panewnickiej Betlejki”.

Koncerty edukacyjne 
dla przedszkolaków oraz 
uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych 
16 grudnia, godz. 9.00, 10.00 i 11.00, sala 
kameralna im. prof. K. Szafranka

Koncerty organizowane we współpracy 
z IPiUM „Silesia” pt. „Muzyczne prezenty pod 
choinkę. Kolędy polskie i obce, prezentacja 
muzyki oddającej świąteczny klimat”.

Spotkanie Koła Miłośników 
Śląskiej Pieśni
16 grudnia, godz. 18.00, Galeria pod 
Łukami

Klub dyskusyjny 
21 grudnia, godz. 18.00, Galeria pod 
Łukami 

Spotkanie pt. „Święto Bożego Narodzenia 
w naszych domach”.

MDK „Ligota”

ul. franciszkańska 33 
tel. 32 252 32 34 

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

Listopad upłynął pod znakiem solidnej 
gry GKS-u. Pod wodzą nowego trenera 
Jerzego Brzęczka zespół mógł pochwa-
lić się serią siedmiu meczów bez poraż-
ki i znacznie zbliżył się do ligowej czo-
łówki. To daje nadzieję, że wiosna bę-
dzie obfitowała w dalsze sukcesy. Fanta-
styczną wizytówką klubu stała się także 
drużyna naszych piłkarek. Zawodniczki 
GKS-u odniosły komplet zwycięstw w III 
lidze i pewnie zmierzają po awans.

Co ważne, ożywienie trwa także w sfe-
rze biznesowej klubu, czego wynikiem jest 
wzrastanie w siłę Klubu Biznesu zrzeszające-
go sponsorów GKS-u Katowice. Wraz z koń-
cówką roku współpracę z katowickim klubem 
zdecydowały się rozwijać firmy, które zasiliły 
Klub Biznesu bardzo konkretną pomocą.

Przedstawiciele Denso, przedsiębiorstwa 
z branży motoryzacyjnej, po raz kolejny dali 
dowód na to, że są z klubem na dobre i na złe 
– wcześniej jako partner akcji społecznych 
i Złoty Sponsor, teraz jako Platynowy Partner 

Klubu Biznesu. Złota jesień nadeszła na Bu-
kową dzięki dwóm firmom, które postanowi-
ły wykupić Złoty Pakiet Klubu Biznesu. Mowa 
tu o przedsiębiorstwie ProCertiv z branży bez-
pieczeństwa informatycznego i informatyki 
śledczej, a także F1 Car Wash specjalizującej 
się w ofercie systemów bezdotykowych, samo-
obsługowych i automatycznych dla pojazdów. 

Końcówka roku to zatem nie tylko inte-
gracja szatni przez trenera Jerzego Brzęczka, 
który swoją osobą tchnął w drużynę z Buko-
wej pozytywnego ducha walki, ale również in-
tegracja środowiska biznesowego, które chce 
być blisko katowickiego klubu. Udane kolejne 
spotkania przedstawicieli sponsorów, właści-
cieli i zarządu klubu w ramach cyklu „Śniada-
nia z Klubem Biznesu GKS-u Katowice” były 
najlepszym dowodem na to, że ludzie sukcesu 
biznesowego chcą być blisko profesjonalnego 
klubu wielosekcyjnego i pomagają pchnąć go 
w stronę sukcesów sportowych. 

 (paWeł sWarliK)

Pozytywny duch walki


