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Na katowickim rynku powstało świą-
teczne miasteczko, gdzie zagościli 
wystawcy ze ląska i okolic oraz in-
nych regionów Polski. Tegoroczna 

edycja Jarmarku Bożonarodzeniowego po-
trwa aż do 23 grudnia. Przygotowano całe 
mnóstwo unikalnych wydarzeń, rozrywek 
i dekoracji – zarówno tych nowych, jak i ta-
kich, które zdążyły już zaskarbić sympatię 
mieszkańców naszego miasta podczas po-
przednich edycji jarmarku. Pojawiła się też 
zupełna nowość – koło młyńskie. Stoi cho-
inka. To 12-metrowy świerk, którego ilumi-
nację ma uruchomić na początku grudnia 
prezydent Marcin Krupa wraz z dziećmi. 
Dekoracje rozświetlają też rynek, Śródmie-
ście i dzielnice. 

Katowicki Jarmark Bożonarodzeniowy 
jest nie lada atrakcją. Nie dziwi więc fakt, 
że nie tylko mieszkańcy naszego miasta, ale 
i całej metropolii chętnie go odwiedzają, by 
poczuć atmosferę świąt czy też zrobić świą-
teczne zakupy. – Po roku przerwy każdy 
z nas jest spragniony spotkań, natomiast 

wciąż musimy brać pod uwagę obostrzenia 
epidemiologiczne. Dlatego każdą z atrakcji 
przygotowujemy, by z radością, ale i bez-
piecznie móc cieszyć się magią świąt w Ka-
towicach. Zapraszam na katowicki jarmark, 
który na naszym rynku potrwa do 23 
grudnia – mówi Marcin Krupa, prezy-
dent Katowic.

Na jarmarku pojawiają się niecodzienne 
atrakcje, dostępne dla widzów tylko raz 
w roku i tylko w Katowicach. Wykonane 
z wielkim zaangażowaniem drewniane 
domki z ożywionymi postaciami z bajek, 
antycznymi, świątecznymi ozdobami i mu-
zyką w tle rozkochują w sobie każdego, 
a w szczególności najmłodszych mieszkań-
ców naszego miasta. 

– Pojawiły się nowe, unikatowe scene-
rie, nad którymi organizatorzy pracują cały 
rok. W 2021 r. do świata magii prowadzi 
Jarmarkowa Brama. Po jej przekroczeniu 
ujrzymy gigantycznych Ołowianych Żoł-
nierzy, którzy czuwają nad odpowiednią 
atmosferą jarmarku. Gdy spojrzymy w górę, 

na dachu drewnianej piramidy zauważymy 
trzypiętrową wieżę, w której – jak w pozy-
tywce – kręcą się ręcznie rzeźbione figury 
świętych – opisuje najważniejsze tegoroczne 
atrakcje Marta Chmielewska, naczelnik 
Wydziału Promocji.

Niezapomnianą zabawę zapewnia prze-
jażdżka nostalgiczną karuzelą w stylu wik-
toriańskim, zaprojektowaną tak, aby można 
było odnaleźć w niej symbole nawiązujące 
do śląskich tradycji (jednym z siedzeń jest 
kopalniany wagonik na węgiel!). Jedną 
z większych, i to w sensie dosłownym, atrak-
cji jarmarku jest koło młyńskie. Na prze-
jażdżkę można się załapać aż do 16 stycznia 
codziennie (poniedziałek–piątek: 12.00– 
22.00, sobota–niedziela: 10.00–22.00). 
Na wycieczkę dookoła jarmarku zabierze 
nas polarny ekspres – elektryczna kolejka 
będzie wozić dzieci. Stanie tu też drewniany 
pociąg – do tej interaktywnej ozdoby można 
wejść pooglądać bajkowe scenografie.
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Katowice pełne świątecznej magii
Na stoiskach goszczą unikatowe wyroby 
i najróżniejsze pyszności, sporo nowo-
ści, ale również pozycje obowiązkowe 
na przedświątecznej liście zakupów!  Nie 
obejdzie się bez świątecznych smakoły-
ków – na stoiskach znajdziemy pierniki, 
lizaki, czekoladowe figurki, szeroki wybór 
kaw i herbat, domowe soki z malin, bzu 
czy mniszka lekarskiego, naturalne miody, 
wędliny polskie, litewskie i węgierskie. Nie 
zabrakło także szerokiego wyboru serów 
z Polski, Słowacji i Holandii. Pojawiły się 
również oleje tłoczone metodą tradycyjną. 

Szczepienia w trakcie jarmarku
Zapraszamy na szczepienia p/COVID 19 
realizowane w starym budynku Muzeum 
Śląskiego al. Korfantego 3. Rejestracja 
na szczepienia - codziennie od 7.30 do 
14.30. Można zaszczepić się bez wcześniej-
szego umawiania. Harmonogram szcze-
pień dostępny na katowice.eu.

Jarmarki w dzielnicach
Największym jarmarkiem, który swoim za-
sięgiem oraz niepowtarzalnym klimatem 
zyskał renomę jednego z najciekawszych 
takich wydarzeń w regionie, jest wracający 
po rocznej przerwie Jarmark na Nikiszu 
(3–5 grudnia). Swoje jarmarki będą mieli 
również mieszkańcy Zarzecza (5 grudnia), 
Giszowca (11–12 grudnia) oraz Bogucic 
(11 grudnia) – to dzięki ich głosom w Bu-
dżecie Obywatelskim oraz Inicjatywie Lo-
kalnej. Wszystkie te wydarzenia odbywać 
się będą zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami epidemicznymi.

Jarmark na Nikiszu
W tegorocznym trzydniowym Jarmarku 
na Nikiszu zaplanowano udział 170 wystaw-
ców, z czego aż 30 otworzy punkty gastrono-
miczne, a do wydarzenia przygotowują się 
także lokalne gastronomie.  

Aby dostać się na jarmark, polecamy 
skorzystać z darmowego transportu 
miejskiego. Specjalnie oznaczone jarmar-
kowo autobusy kursować będą od przy-
stanku Katowice Dworzec do przystanku 
Janów Zamkowa Skwer, zatrzymując się 
na przystanku Katowice Sądowa oraz 
Centrum Przesiadkowe Zawodzie , gdzie 
można zostawić samochód. Druga linia 
będzie kursować od przystanku Kato-
wice Cmentarz Komunalny do przy-
stanku Janów Zamkowa Skwer. Autobus 
będzie kursował w piątek co 30 minut, 
w sobotę co 15 minut, w niedzielę co 10–
15 minut.

Jak zwykle, największą część jarmarku 
tworzyć będzie wysokiej klasy rękodzieło. 

Czas spędzony na jarmarku urozma-
icać będą artyści. I chociaż w tym roku 
– także ze względów pandemicznych – 
zrezygnowano z tradycyjnej sceny, to nie 
zabraknie muzyki, także na żywo, a nawet 
zupełnie „bez prądu”.  

Jarmarkowa sobota (4 XII) to dzień 
szczególny dla Nikiszowca – osiedla o gór-
niczej historii. Tradycyjnie w Barbórkę 
mieszkańców obudzi przemarsz Orkie-
stry „Wieczorek”, kierowanej przez kapel-
mistrza Andrzeja Pisarzowskiego. Tego 
samego dnia o 17.00 w kościele św. Anny 
w Nikiszowcu orkiestra zagra specjalny 
barbórkowy koncert. Szczegóły na face-
book.com/JarmarkNaNikiszu.

Lodowisko
Podobnie jak w latach ubiegłych na tych, 
którzy chcą rozruszać się po zjedzonych 

piernikach, na rynku czeka lodowisko. Na se-
zonowej tafli o wymiarach 20 na 20 metrów 
z uwagi na obostrzenia epidemiczne obo-
wiązuje jednak 30-osobowy limit osób mo-
gących jednocześnie korzystać z lodowiska. 
– Podobnie jak w latach poprzednich udo-
stępniamy lodowisko bezpłatnie dla wszyst-
kich posiadających swoje łyżwy. Dla osób 
bez własnego sprzętu będzie działała płatna 
wypożyczalnia łyżew. Lodowisko planujemy 
utrzymać do końca lutego, chyba że warunki 
atmosferyczne pozwolą dłużej – mówi Daniel 
Muc, dyrektor MOSiR Katowice. Lodowi-
sko jest czynne od poniedziałku do piątku 

w godzinach 9.30–21.30, a w weekendy od 
godz. 8.00, obsługują je pracownicy MOSiR 
Katowice, którzy dbają o taflę, a także re-
żim sanitarny.

Lodowisko jest darmowe. Istnieje moż-
liwość wypożyczenia łyżew (10 zł), kasku 
(10 zł) oraz pingwinka do nauki jazdy  (15 zł).

4 grudnia otwarte ma zostać lodowisko 
w Murckach. Czynne w tygodniu w godz. 
8.00–22.00 i w weekendy 12.00–22.00. 
Firma zewnętrzna będzie prowadziła wy-
pożyczalnie. Parking dla przyjeżdżających 
jest zlokalizowany w odległości 100 m przy 
Przedszkolu nr 72. 
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Co łączy ostatnie rankingi maga-
zynu „Forbes”, „Rzeczpospolitej” 
czy Polskiej Agencji Prasowej? 
Wygrana Katowic! Koniec roku 
to czas podsumowań, raportów 
i rankingów. Ich analiza pokazuje 
jasno: Katowice to miasto, w któ-
rym dobrze się żyje. Stolica woje-
wództwa znalazła się w czołówce 
najważniejszych zestawień. Warto 
podkreślić, że miasto nie dało 
szans konkurentom w Rankingu 
Miast Przyjaznych Ludziom ma-
gazynu „Forbes”, zajęło drugie 
miejsce w Rankingu Samorzą-
dów „Rzeczpospolitej” i dostało 
bardzo dobrą notę w plebiscycie 
„Gmina dobra do życia” organizo-
wanym przez Polską Agencję Pra-
sową. Wśród największych atutów 
miasta wymienianych przez juro-
rów są np. rekordowo wysoki Bu-
dżet Obywatelski, Zielony Budżet 
i duża dbałość miasta o jakość ży-
cia mieszkańców. Doceniani są też 
sami katowiczanie.

– Katowice stanowią jaskrawy 
przykład sposobu, w jaki Śląsk 
przechodzi swoją transformację. 
Dziś Śląsk nie rozbrzmiewa już 
dźwiękami charakterystycznymi 
dla ciężkiego przemysłu. Katowice 
otworzyły się szeroko na światowy 
biznes i sektor nowoczesnych 
usług biznesowych, nie zapomi-
nając o działaniach budujących 
rozwój zrównoważony, takich jak 
walka o czyste powietrze, elektro-
mobilność i dbanie o miejską zieleń 
– mówi Marcin Krupa, prezydent 
Katowic. – Cieszę się, że działania 
miasta przekładają się na podno-
szenie jakości życia jego mieszkań-
ców – dodaje prezydent.

KA O ICE Z CI  
W RANKINGU MIAST 
PRZYJAZNYCH LUDZIOM

Ranking Miast Przyjaznych Lu-
dziom to coroczny konkurs pro-
wadzony przez magazyn „Forbes”. 
Najnowsza edycja rankingu jest 
wyjątkowa, ponieważ po raz 
pierwszy punktację ustalono nie 
tylko za sprawą odpowiedzi an-
kietowych, ale również poprzez 
obiektywne wyliczenia, jaką część 
środków ze swoich budżetów 
miasta wydają na obszary, które 
wpływają na poprawę jakości ży-
cia mieszkańców, m.in. bezpie-
czeństwo, zaplecze mieszkaniowe, 
wsparcie społeczne.

Na pierwszą lokatę Kato-
wic złożyło się 57 punktów an-
kietowych przyznanych za opis 
działań sprzyjających mieszkań-
com, a także wyliczenia „Forbes” 
w trzech kategoriach: wydatki 
na zaplecze mieszkaniowe i bezpie-
czeństwo – 15 punktów; wydatki 
na wsparcie społeczne (m.in. dla ro-
dzin) i na edukację – 15 punktów 
oraz wydatki na kulturę i zaplecze 
rekreacyjne – 13 punktów. Łącznie 
Katowice jako jedyne miasto brane 
pod uwagę otrzymało trzycyfrową 
notę – 100 punktów. Kolejne lokaty 
w pierwszej piątce zajęły: Łódź, Lu-
blin, Gdynia, Poznań.

Kapituła konkursu zwróciła 
szczególną uwagę na „wyjątkowo 
wysoki Budżet Obywatelski” Ka-
towic stanowiący ok. 1% całego 
budżetu miasta, gdy standar-
dem wśród miast wojewódzkich 
jest ok. 0,5%, a także stworzenie 

dedykowanego Zielonego Budżetu 
w kwocie aż 3 milionów złotych. 
Doceniono też aktywność spo-
łeczną mieszkańców, którzy co 
roku aktywnie uczestniczą w gło-
sowaniu do BO.

II MIEJSCE W RANKINGU 
SAMORZ  
„RZECZPOSPOLITEJ”

Zestawienie Ranking Samorządów 
jest przygotowywane odrębnie dla 
miast na prawach powiatu, gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich oraz 
gmin wiejskich. W rankingu nie 
jest uwzględniane miasto stołeczne 
Warszawa, ze względu na inny 
ustrój prawny oraz jego wielkość. 
Źródłem danych podlegających 
ocenie są informacje udostępniane 
przez Główny Urząd Statystyczny, 
Ministerstwo Finansów oraz infor-
macje podane przez władze lokalne 
w specjalnej ankiecie. Ostatecznie 
ranking ustala niezależna kapituła, 
na której czele stoi były premier 
RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład 
wchodzą także przedstawiciele or-
ganizacji samorządowych i poza-
rządowych, władz publicznych oraz 
dziennikarze „Rzeczpospolitej”.

Zgodnie z przyjętą metodolo-
gią, ranking weryfikuje skutecz-
ność działań władz samorządu 
w kształtowaniu zrównoważo-
nego rozwoju wspólnoty lokalnej, 
ujmowanego w strategicznych ka-
tegoriach: trwałości ekonomicznej, 
trwałości środowiskowej, trwało-
ści społecznej oraz w zakresie ja-
kości zarządzania. 

Jak wskazuje w uzasadnieniu wy-
ników redakcja „Rzeczpospolitej”, 

Katowice wyróżniły się w obszarze 
dbałości o jakość życia mieszkań-
ców, uzyskując najwyższą liczbę 
punktów. To zasługa m.in. wysokich 
wydatków na edukację, kulturę czy 
sport i rekreację.

Pierwsza nagroda w kategorii 
miast na prawach powiatu przypa-
dła Gliwicom, trzecie miejsce zajął 
Kraków, czwarte Gdańsk, a piątą 
nagrodę zdobyło Opole. 

WYSOKO W RANKINGU 
MI A O RA O CIA  

W ogólnopolskim rankingu Ser-
wisu Samorządowego Polskiej 
Agencji Prasowej Katowice zajęły 
13. miejsce w zestawieniu w kate-
gorii miast na prawach powiatu 
(w całym kraju jest ich 66). W tej 
kategorii najwyższą jakością ży-
cia mieszkańców mogą pochwalić 
się Warszawa (67,65 pkt), Wrocław 
(64,63 pkt) i Poznań (64,51 pkt). 
Katowice osiągnęły wskaźnik 
jakości życia na poziomie 59,69, 
co pozwoliło na zajęcie najwyż-
szej pozycji w rankingu spośród 
wszystkich miast i gmin woje-
wództwa śląskiego (2. miejsce 
Krzanowice, a 3. Bielsko-Biała), 
a tym samym Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii. 

Chociaż to dopiero pierwsza 
edycja rankingu, ten zdecydo-
wanie wyróżnia się formą wska-
zywania zwycięzców. Na rynku 
jest wiele zestawień podsumo-
wujących formę samorządów 
w wybranych – często wąskich 
– dziedzinach, dotyczących fi-
nansów, ochrony środowiska 
czy oświaty. PAP postawił sobie 

ambitny cel stworzenia ogólno-
polskiego rankingu, który będzie 
pokazywał jakość życia w gmi-
nach przez pryzmat całego wa-
chlarza czynników. 

Ranking opracowany został 
przez prof. dr. hab. Przemysława 
Śleszyńskiego z Instytutu Geogra-
fii i Przestrzennego Zagospoda-
rowania Polskiej Akademii Nauk 
(PAN). Na potrzeby zestawienia 
autor opracował Wskaźnik Jako-
ści Życia, będący sumą 48 wskaź-
ników cząstkowych. Pod uwagę 
wzięte zostały m.in. wydatki in-
westycyjne gmin, ich atrakcyjność 
migracyjno-osadnicza, jakość 
oświaty na ich terenie, ale także 
dostęp do opieki zdrowotnej, re-
kreacji czy zieleni. Autor rankingu 
przyjrzał się ponadto obciążeniu 
demograficznemu w samorządach, 
infrastrukturze kulturalnej i do-
stępowi do internetu.  

(KAMIL KALKOWSKI)

K      
RANKINGI

ZDANIEM MIESZKANKI

KATARZYNA 
KALEMBA
Do Katowic prze-
niosłam si  w 2017 
roku, aby podją  
studia. Katowice 

oferują mo liwoś  wszechstronnego 
rozwoju  zarówno w kontekście edu-
kacji wy szej, jak i przyszłych perspek-
tyw zawodowych. Dodatkowo  dzi ki 
organizowanym licznym wydarzeniom 
kulturalnym  mieszkańcy mają wspa-
niały wachlarz mo liwości sp dzania 
wolnego czasu. 
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Trwają konsultacje ws. przedłużenia ul. Bocheńskiego
rząd Miasta czeka na głosy miesz-

kańców w sprawie przedłużenia ul. Bo-
cheńskiego. Do 10 grudnia mieszkańcy 
swoje opinie mogą wyrazić za pomocą 
ankiety konsultacyjnej oraz przesyłając 
uwagi na dedykowany adres mailowy.
– Podjąłem decyzję, że kwestię prze-
dłużenia ulicy Bocheńskiego będziemy 
konsultować z możliwie jak najszerszym 
gronem mieszkańców. Proponowany 
przebieg nowego śladu tej drogi w kie-
runku południowym stanowić będzie ko-
lejny krok do usprawnienia transportu 
w tej części miasta – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. – Przedłużenie tej 
drogi od lat znajduje się w Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Katowice, choć 
zmieniały się jego koncepcje. Inwestycję 
uwzględniłem także w mojej „Umowie 
z mieszkańcami”. Ostatni czas poświęci-
liśmy na wypracowanie najlepszych wa-
riantów przedłużenia ul. Bocheńskiego, 
które teraz chcemy pokazać mieszkań-
com w ramach konsultacji społecznych 
– dodaje prezydent.

Inwestycja pozwoli na stworze-
nie układu drogowego zapewniającego 
wzmocnienie przepustowości ruchu, 
poprawę bezpieczeństwa oraz kom-
fortu kierujących w ruchu lokalnym. 
Stworzy możliwości do usprawnienia 

komunikacji pieszej, rowerowej i trans-
portu publicznego, a także podniesie 
atrakcyjność okolicznych terenów, a to 
dzięki usprawnieniu komunikacji z in-
nymi częściami miasta. Proponowane są 
trzy warianty: pierwszy w kierunku po-
łudniowym równolegle do ul. Dobrego 
Urobku wzdłuż terenów dawnej linii 
kolejowej do ul. Hadyny, drugi i trzeci 
są przesunięte na zachód od pierwszego, 
w wariancie drugim do ul. Kijowskiej, 
natomiast w wariancie trzecim do ul. Ha-
dyny. Analizowane koncepcje uwzględ-
niają pełną infrastrukturę drogową, 
m.in. wiadukt drogowy nad linią kole-
jową, rozwiązania dla rowerzystów i pie-
szych oraz transportu publicznego.

– Od lat mieszkańcy Panewnik i Li-
goty, ale też miejscy radni, wskazywali 
na korkowanie się ciągu ulic Piotro-
wickiej i Ligockiej. Przedłużenie ulicy 
Bocheńskiego stanowić będzie kom-
pleksowe rozwiązanie tego problemu, 
da alternatywę dojazdu do dzielnic 
w tej części miasta z jego centrum. Pod-
czas prac koncepcyjnych skupiliśmy się 
na wypracowaniu wariantów, które mi-
nimalizują ingerencję w zieleń, oraz wy-
korzystaniu śladu kolei piaskowej czy 
nieużytków w tym rejonie – argumen-
tuje Bogusław Lowak, naczelnik Wy-
działu Transportu. 

INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTOWY

ITS pomoże zarządzać ruchem
Katowice będą miały system zarządza-
nia transportem. Miejski arząd lic 
i Mostów podpisał umowę na zaprojek-
towanie, budowę i wdrożenie Inteligent-
nego Systemu Transportowego, który 
ma wspierać sterowanie ruchem w Ka-
towicach. System będzie kompatybilny 
z działającym już Katowickim Inteligent-
nym Systemem Monitoringu i Analizy, co 
dodatkowo zwiększy funkcjonalność tego 
systemu poprzez przekazywanie większej 
ilości danych do analizy.
– Powstanie ITS będzie kolejnym krokiem 
w zakresie komunikacyjnej rewolucji w Ka-
towicach. Ten system doskonale wpisuje się 
w inne nasze działania w zakresie trans-
portu zrównoważonego – takie jak bu-
dowa centrów przesiadkowych czy zakup 
nowych autobusów – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. 

ITS zostanie wdrożony na terenie Ka-
towic na wybranych ciągach ulic i skrzy-
żowaniach. Jego działanie w praktyce 
oznaczać będzie m.in.: automatyczne stero-
wanie sygnalizacją, co zapewni optymalną 
płynność ruchu, bieżące informowanie 
o zatorach ulicznych czy wprowadzenie 

priorytetu – tj. zielonego światła – dla 
tramwajów na skrzyżowaniach. Pojawi 
się również internetowa platforma ko-
munikacyjna, która ułatwi znalezienie 
wolnych miejsc parkingowych w Strefie 

Płatnego Parkowania czy na terenie cen-
trów przesiadkowych. Informacja ta będzie 
uzupełniona 12 tablicami stacjonarnymi 
pokazującymi stan zajętości miejsc w da-
nym rejonie miasta.

– Podpisaliśmy umowę z firmą 
Sprint S.A. z Olsztyna, która w ciągu 
22 miesięcy zaprojektuje i wdroży sys-
tem mający zdecydowanie wpłynąć 
na komfort podróżowania po Kato-
wicach. W ramach inwestycji jednym 
z głównych zadań jest modernizacja 
112 sygnalizacji świetlnych oraz po-
wstanie Centrum Sterowania Ruchem, 
które będzie podlegało bezpośrednio 
pod Centrum Monitoringu Miejskiego, 
gdzie będzie prowadzony nad nim bie-
żący nadzór. CSR obsługiwać będą 
osoby z wykształceniem w zakresie in-
żynierii ruchu. Dużym udogodnieniem 
dla kierowców ma być pojawienie się 
tablic informacyjnych VMS, tzw. zna-
ków zmiennej treści, w liczbie 17 szt. 
Zostaną one zamontowane w newral-
gicznych punktach miasta, co umożliwi 
kierowcom decyzję o zmianie wyboru 
trasy dojazdu do przestrzeni miejskiej 
– informuje Piotr Handwerker, dyrektor 
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. 

System o wartości ok. 88,6 mln zł jest 
dofinansowany ze środków unijnych kwotą 
ponad 67,2 mln zł.    (MM)

Ankietę można wypełnić 
na www.katowice.
eu konsultacje. 

a pośrednictwem 
poczty elektronicznej 
na adres 
konsultacje@katowice.eu 
możliwe jest przesłanie 
własnych uwag 
i sugestii. 

Wydział Komunikacji 
Społecznej zapewnia 
wsparcie w wypełnieniu 
ankiety osobom 
wykluczonym cyfrowo 
w budynku rzędu 
Miasta Katowice 
przy Rynku 13 
– w tym celu prosimy 
o kontakt telefoniczny 
pod numerem 
32 259 31 44. 

We  udział 
w ankiecie internetowej:
ankietabochenskiego.
katowice.pl

lica Chorzowska w Katowicach
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MIS A EC ICZ A PRZE  Ś IA O M ORUM MIE SKIM U

„Kiedy przemysł się kończy, 
miasto może nadal się rozwijać”
„Tym, co zrobiliście w Katowicach, uczy-
cie świat, że kiedy przemysł się kończy, 
miasto może nadal się rozwijać. Wiem 
teraz, że decyzja o organizacji wiato-
wego Forum Miejskiego w Katowicach 
była strzałem w dziesiątkę” – tak swoją 
listopadową wizytę w naszym mieście 
podsumował Chris Mensah, sekretarz 
Rady arządzającej w ON -Habitat. 
Światowe Forum Miejskie (World Urban Fo-
rum) to prestiżowa międzynarodowa kon-
ferencja organizowana przez ONZ-Habitat 
w celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli 
ludzkich. Jest to najważniejsze globalne wy-
darzenie dotyczące polityki, transformacji 
i rozwoju miast. Odbywa się co dwa lata i go-
ści ponad 20 000 uczestników reprezentu-
jących rządy, regiony, miasta, organizacje 
pozarządowe i instytucje finansowe.

Misja UN-Habitat, czyli agendy ONZ 
zajmującej się kwestiami urbanizacji i osiedli 
ludzkich i promocją zrównoważonego roz-
woju ośrodków miejskich, gościła pod ko-
niec listopada w Katowicach.  W delegacji 
brały udział również służby ONZ odpowia-
dające za bezpieczeństwo. Szefem delegacji 
był nasz rozmówca Chris Mensah, sekretarz 
Rady Zarządzającej w ONZ-Habitat.

Nasze Katowice: Czy słyszał pan o Katowi-
cach przed W F11
Chris Mensah: Tak. Macie swojego przedsta-
wiciela w UN-Habitat, byłego dziennikarza. 
Marek powiedział mi dużo o waszym kraju 
i wielu jego miastach, również Katowicach. 
Oczywiście jednak nazwa „Katowice” 

znalazła się na ustach wszystkich, gdy roz-
poczęły się wybory gospodarza WUF11.
Czego dowiedział się pan o Katowicach przed 
przyjazdem tutaj
W UN-Habitat zajmujemy się kwestiami 
urbanizacji i osiedli ludzkich, więc Marek 
z podziwem opowiadał nam o koncepcji 
regeneracji urbanistycznej, jaką przyjęły 
Katowice. Był bardzo dumny z postępów, 
jakich dokonały Katowice. Oczywiście, 
kiedy miasto zostało wybrane na gospo-
darza WUF11, kolega opowiadał nam co-
raz więcej i więcej nowych rzeczy, które 
sprawiły, że staliśmy się bardzo zaintere-
sowani miastem.
Jakie są mocne strony Katowic
Przed przyjazdem do miasta moje wyobra-
żenia były zupełnie różne od rzeczywi-
stości. Byłem przekonany, że to typowe, 
niewielkie centralno-wschodnie europej-
skie miasto. Myślałem, że będą to tereny 
głównie rolnicze. Kiedy wylądowałem, 

spytałem się nawet mojego kolegi Krzysz-
tofa, czy jest tutaj dużo krów – odpowie-
dział mi ze zdziwieniem, lecz bardzo 
dyplomatycznie. Już w drodze zrozu-
miałem, w jak wielkim byłem błędzie. 
Katowice to wspaniała mieszanka wiel-
komiejskości i leśnych terenów zielonych. 
Kiedy sprawdziłem szacunek terenów zie-
lonych w stosunku do populacji i zabudo-
wań, okazało się, że przynajmniej 44–50% 
powierzchni Katowic to lasy. Musi to wy-
glądać świetnie w lecie!

Po podróży samochodem dotarliśmy 
do hotelu. Bardzo profesjonalny, wszyscy 
są tam przyzwyczajeni do osób z zagra-
nicy. Widać, że często przyjmujecie tu go-
ści z innych krajów. I uwierzcie mi lub nie, 
ale zjadłem tam najlepsze danie z kaczki 
w moim życiu.

Poszliśmy potem na spacer wokół 
miasta i muszę przyznać, że to jedno 
z najbardziej imponujących miejsc, jakie 

widziałem. Dlaczego? Ponieważ jest za-
projektowane do chodzenia. To oznacza, 
że dynamizm społeczny przychodzi wam 
z łatwością. Kiedy chodziłem ulicami mia-
sta, myślałem sobie, jakim jest świetnym 
miejscem na organizację WUF11. Jego 
uczestnicy wolą spacerować po mieście, 
niż próbować przedostać się dokądś sa-
mochodem czy komunikacją miejską. My-
ślę, że charakterystyka Katowic sprawi, 
że ludzie będą chętnie chcieli je poznawać 
i w konsekwencji również doceniać.

Widziałem Muzeum Śląskie, Między-
narodowe Centrum Kongresowe, Spodek, 
NOSPR i dowiedziałem się, że wszystkie te 
budynki są wzniesione na terenach byłej ko-
palni. To coś, z czego powinniście być nie-
zwykle dumni. Oczywiście, są w waszym 
mieście jeszcze ciągle rzeczy do zrobienia, 
jednak tym, co zrobiliście w Katowicach, 
uczycie świat, że kiedy przemysł się kończy, 
miasto może nadal się rozwijać. Wiem teraz, 
że decyzja o organizacji WUF była strzałem 
w dziesiątkę. Trzeba opowiedzieć wszyst-
kim, czego dokonaliście z waszym miastem.

Spodobali mi się też sami katowiczanie. 
Kiedy ludzie mówią „dzień dobry”, to zna-
czy bardzo wiele o kulturze kraju. Witali 
mnie nawet w windzie! Bardzo zauważam 
takie szczegóły, są bardzo ważne. Dodają 
dynamizmu społecznego, uczestnicy WUF 
to pokochają.
Był pan na koncercie w NOSPR. Jakie wrażenia
Poszedłem na koncert młodego hiszpań-
skiego pianisty, Martina Garcia Garcia. 
Nie można o nim powiedzieć, że tylko grał 
na pianinie – on nim żył. Nie widzieliśmy 
wtedy pospolitej gry, widzieliśmy fuzję mu-
zyka z instrumentem. Akustyka NOSPR 
bardzo w tym pomagała, była wyśmienita. 
Nieważne nawet, gdzie się siedzi, wszystko 
brzmi wspaniale.
Kiedy ponownie można spodziewać się pana 
w Katowicach

Kocham Polskę i Katowice. Mogę za-
pewnić, że wcześniej czy później znów się 
zobaczymy.  

(ROZMAWIALI: KAMIL KALKOWSKI, 
JOANNA GÓRSKA)

SPO ECZ  ORA CA S  R E O RAK O A IA

Katowice będą mieć doradcę ds. równego traktowania
Prezydent Katowic zdecydował, że dr 
Ewa Piaskowska będzie pełniła funkcję 
społecznego doradcy ds. równego trak-
towania. Jej głównym zadaniem będzie 
współdziałanie w realizowaniu polityki 
Katowic w zakresie równego traktowa-
nia w sferach takich jak płeć, wiek, nie-
pełnosprawność, orientacja seksualna, 
pochodzenie etniczne i narodowe, religia 
oraz status społeczno-ekonomiczny. 
– Katowice zawsze były miastem otwar-
tym i tolerancyjnym. Wielokulturowość 
jest wpisana w naszą tożsamość, co wynika 
z trudnej, ale pięknej historii Górnego Ślą-
ska. Dlatego, aby zapobiegać ewentualnym 
aktom dyskryminacji w przyszłości, pod-
jąłem decyzję o powierzeniu dr Ewie Pia-
skowskiej funkcji społecznego doradcy ds. 
równego traktowania – powiedział Marcin 

Krupa, prezydent Katowic. – Jestem prze-
konany, że jej kompetencje będą stanowiły 
gwarancję otwartości na różne środowiska, 
a każdy głos z nich płynący zostanie przez 
doradczynię wysłuchany – dodaje prezydent.

Do zadań doradcy należeć będą, m.in.: 
współpraca z komórkami organizacyjnymi 
Urzędu Miasta oraz miejskimi jednostkami 
w zakresie inicjatyw mających na celu pro-
mowanie wiedzy i wspieranie rozwoju ak-
tywności społecznej w obszarze równego 
traktowania, ocena działań miasta z punktu 
widzenia problematyki równościowej czy 
podejmowanie działań zmierzających do eli-
minacji lub ograniczenia skutków powsta-
łych w wyniku naruszeń zasady równego 
traktowania oraz wykluczeń społecznych.

– Mam nadzieję na aktywną współpracę ze 
środowiskami kobiecymi w celu zapewnienia 

kobietom właściwego udziału w życiu miasta. 
Oczekuję dobrej współpracy z pozostałymi or-
ganizacjami społecznymi w Katowicach działa-
jącymi w obszarze sprawiedliwości społecznej, 
równości szans, wykluczenia społecznego, 
tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji 
– mówi dr Ewa Piaskowska, społeczna do-
radczyni ds. równego traktowania. – Pla-
nuję także konsultacje z przedstawicielkami 
i przedstawicielami organizacji pozarządo-
wych działających w Katowicach, aby poznać 
ich oczekiwania. Chciałabym, żeby Katowice 
stały się miastem równych szans i gościnnym 
dla wszystkich ludzi – dodaje doradczyni.

Dr Ewa Piaskowska rozpocznie 
pracę na stanowisku od stycznia 2022 r. 
W jednym z kolejnych numerów „Naszych 
Katowic” opublikowany zostanie wywiad 
z panią pełnomocnik. (MM2)

FO
T.

 K
. K

AL
KO

W
SK

I

Chris Mensah

FO
T.

 Ł
. 

UN
GT

O

Dr Ewa Piaskowska, społeczna doradczyni 
ds. równego traktowania
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Miliony na wsparcie seniorów
Prezydent Marcin Krupa przekazał kato-
wickim radnym projekt uchwały w spra-
wie przyjęcia Programu „Katowicki 
Senior w Mieście” na lata 2022–2027. 
Wysokość środków finansowych jedy-
nie na pierwszy rok trwania programu to 
aż ok. 52,3 miliona złotych
– Zmiany demograficzne w całej Polsce 
to fakt. Nasze społeczeństwo się starzeje 
i dotyczy to także Katowic. To ważne, by 
ludzie starsi, pomimo zakończenia aktyw-
ności zawodowej, nadal odgrywali aktywną 
rolę w naszym społeczeństwie, uczestni-
czyli w życiu społecznym i mieli możliwość 
w ciekawy sposób spędzać swój wolny czas. 
Dlatego w ostatnich latach podejmujemy 
coraz większe wysiłki, by działać na rzecz 
seniorów. Naszym głównym celem jest zak-
tywizowanie osób starszych. Chcemy, by se-
niorzy wychodzili z domów – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. – Jako miasto 
podejmujemy wiele inicjatyw, które zdecy-
dowanie ułatwiają życie naszych seniorów, 
jak np. oferta „Złotej rączki”. Mamy także 
książkobus w ramach projektu „Srebrna 
Książka” oraz szereg inicjatyw w naszych 
centrach seniora – dodaje prezydent.

Jako odpowiedź na wyzwania związane 
z prowadzeniem przez miasto polityki senio-
ralnej już w 2015 roku zaproponowano pro-
gram „Katowicki Senior w Mieście” na lata 
2016–2021. – Program okazał się na tyle 

dużym sukcesem, że zdecydowano się na jego 
kontynuację w latach 2022–2027 w nowej, 
jeszcze bardziej rozwiniętej odsłonie. Pro-
gram „Katowicki Senior w Mieście” na lata 
2022–2027 to kompleksowe rozwiązanie 
wykorzystujące szeroki wachlarz narzędzi 
do działania na rzecz naszych seniorów – 
podkreśla Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, 
naczelnik Wydziału Polityki Społecznej. 

Głównym celem programu jest podnie-
sienie oraz poprawa jakości życia miesz-
kańców, którzy ukończyli 60. rok życia, 
poprzez zapewnienie dostępu do  odpo-
wiednich form wsparcia. Jako cele szczegó-
łowe programu wymienia się wspomaganie 
realizacji potrzeb: zdrowotnych, miesz-
kaniowych, socjalnych oraz ułatwianie 
udziału w życiu społecznym.

Realizacja zadań wynikających z pro-
gramu będzie finansowana z budżetu mia-
sta, a jej łączny koszt tylko w roku 2022 
wyniesie 52 278 884 zł. Realizatorami 
programu są: wydziały Urzędu Miasta, 
MOPS, instytucje kultury, MOSiR, Rada 
Seniorów, Dom Pomocy Społecznej, Uni-
wersytet Trzeciego Wieku, a także organi-
zacje pozarządowe.   (KK)

RUSZA Ś I ECZ A AKC A OMU A IO  S R

Podaruj dzieciom radość na święta! 
„Drogi Aniołku  Proszę Cię pod cho-
inkę o taką lalkę, co płacze i można ją 
przewijać. I o przyjaciółkę, żebym mia-
ła się z kim bawić. I żeby moi rodzice 
byli szczęśliwi...”
Są dzieci, których listy do Aniołka właśnie 
tak się zaczynają. Ich marzenia to nie tylko 
zabawki, ale także prawdziwa rozmowa, 
rodzinne ciepło i wspólnie spędzony czas. 
Właśnie w tym okresie Dom Aniołów Stró-
żów rusza ze świąteczną kampanią. Jej celem 
jest zebranie środków na funkcjonowanie 
bezpiecznych miejsc dla dzieci. „Drugie 
Domy” prowadzone przez stowarzyszenie 
funkcjonują już w pogórniczych i pohut-
niczych dzielnicach Katowic, Chorzowa 
i Sosnowca.

– To miejsca, w których dzieci dostają 
ciepło, troskę, bezpieczeństwo, opiekę i zro-
zumienie. To tu poznają świat, zawierają 
przyjaźnie, mogą zobaczyć, że w czymś są 
dobre, dzięki nim wyjeżdżają na wyma-
rzone wakacje. Tu mogą się rozwijać, stając 
się szczęśliwymi dziećmi, a w przyszłości – 
odpowiedzialnymi i samodzielnymi, szczę-
śliwymi dorosłymi – wyjaśnia Monika Bajka, 
prezeska Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”. 

Obecnie pod skrzydłami „Aniołów” 
znajduje się blisko 700 dzieci z poprzemy-
słowych dzielnic Śląska i Zagłębia, które po-
trzebują wsparcia. Stowarzyszenie wspiera 
także całe rodziny, świadcząc m.in. pomoc 
psychologiczną i prawną. 

Świąteczna akcja ma w tym wyjątko-
wym okresie zwrócić uwagę na potrzeby 
dzieci. – Wszyscy pragniemy przygotowy-
wać się do świąt w rodzinnej atmosferze: 
wspólnie lepić pierogi czy zdobić pierniki.

I właśnie tu, w Domu Aniołów Stróżów 
dzieci mogą poczuć magię świąt. Wspólnie 
ubieramy choinkę, przygotowujemy świą-
teczne potrawy, pieczemy pierniki, razem 
nakrywamy do stołu i śpiewamy kolędy, 
a dzieci otrzymują wymarzone prezenty 
– mówi Monika Bajka z Domu Anio-
łów Stróżów.

– Jesteśmy wdzięczni za każdą prze-
kazaną kwotę. Dzięki wsparciu miesz-
kańców Śląska i Zagłębia możemy realnie 
pomagać dzieciom. Jesteśmy również dla 
tych, którzy bardzo często nie potrafią 
sami prosić o pomoc – podkreśla prezeska 
stowarzyszenia. – Razem możemy zapew-
nić drugi dom dzieciom, które bardzo go 
potrzebują – dodaje.

Hasło tegorocznej kampanii brzmi: „Po-
daruj dzieciom radość na święta!”. 

Mieszkańcy aglomeracji mogą wes-
przeć dzieci, biorąc również udział w gru-
dniowych akcjach stowarzyszenia. Już 
wkrótce w knajpkach, restauracjach i ka-
wiarniach będzie można nabyć specjalne 
anielskie pierniczki. Datki przekazane 
do puszek w punktach gastronomicz-
nych zostaną przeznaczone na pomoc 
podopiecznym DAS. Na ten sam cel trafią 
środki ze sprzedaży wyjątkowego kalen-
darza. Anielski Kalendarz Charytatywny 
„Dodajmy Dzieciom Skrzydeł” będzie do-
stępny w grudniu w sieci salonów Em-
pik. Uznani artyści, graficy i ilustratorzy 
książek podjęli wyzwanie uwiecznienia 
aniołów w codziennym, „ziemskim” ży-
ciu. „Anioły” będzie można spotkać także 
na Jarmarku na Nikiszu. Uruchomią tam 
słodką Fabrykę Pierników, gdzie za da-
tek do puszki będzie można udekorować 
słodkości, wyprodukować przypinkę 
i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie ze 
skrzydłami. 

Więcej: 
www.anio 2 . wieta. 

Ambasadorką anielskiej kampanii została 
Alżbeta Lenska, lązaczka, katowiczanka. 
Aktorka, znana m.in. z seriali „M jak miłość” 
i „Ojca Mateusza”, od wielu lat wspiera 
stowarzyszenie. Tym razem jej głos będzie 
można usłyszeć w spocie promującym akcję. 

Na program składają się 
m.in projekty
1. „Siedemdziesiąt Plus” – Miejski Program 

Pomocy dla sób Starszych i Starszych 
Niepełnosprawnych

2. Program „Słonecznik – Wolontariat na rzecz 
osób starszych i niepełnosprawnych”

3. Program  „Radość ycia – Wszystko Mogę”
4. Miejski System Powiadamiania Ratunko-

wego „Sygnał życia”
5. „Bezpieczna Przystań” – program 

profilaktyczno-edukacyjny
6. ziałalność Rady Seniorów miasta Katowice
7. Pełnomocnik prezydenta ds. seniorów 

miasta Katowice
8. Profilaktyka i promocja zdrowia dla osób 

starszych
9. „Złota Rączka”
10. „Katowicka Srebrna Książka dla Seniorów”
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Z KR S  PIERO KIE ICZ PIECZKO ROZMA IA KAMI  KA KO SKI

Jest w makówkach śląskich jakaś siła…
Dlaczego prezenty na ląsku przyno-
si Dzieciątko  Kim byli poła nicy  Jak 
smakowały szulki   Dowiedz się wszyst-
kiego o śląskich świętach z rozmowy Ka-
mila Kalkowskiego z Krystyną Pieron-
kiewicz-Pieczko, kierownikiem Działu 
Etnologii Muzeum ląskiego i badaczką 
dziedzictwa Górnego ląska.

Kamil Kalkowski: Jak zmieniało się dawniej 
życie lązaków w zimie
Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko: Trady-
cyjnie, kilkadziesiąt lat temu na śląskich 
wsiach, w dzielnicach o charakterze rol-
niczym, ale i w rodzinach robotniczych 
późną jesienią i zimą życie zdecydowanie 
spowalniało. W przyrodzie – wiadomo – 
był to czas najkrótszych dni, zaniechania 
prac w polu, w ogrodach, na pastwiskach. 
Ziemia odpoczywała, wegetacja oczekiwała 
na wiosenne przebudzenie, a ludzie robili 
porządki, na które nie było czasu w in-
tensywnym okresie prac rolnych. Kobiety 
w tym czasie, jeszcze do lat 70., a nawet 80. 
XX w., bo potem „pierzyny już były nie-
modne”, szkubały pierze. Przez około dwa 
tygodnie po dwie–trzy godziny w powsze-
dnie dni darły je w jednym domu, by po-
tem pójść do następnego. Przygotowywały 
pierzyny dla swoich córek, a przy tym ga-
worzyły, śpiewały, dzieliły się wieściami ze 
świata lub zwyczajnie plotkowały. 

A od początku adwentu przygotowy-
wano na świętowanie dom, obejście. Ko-
biety czyściły okna, szpanowały gardiny, 
biglowały lśniące bielą kuchenne makatki. 
Gromadzono produkty do przygotowania 
potraw wigilijnych, wykonywano ozdoby 
choinkowe. Bliżej świąt, chociaż zdarzało 
się, że nawet przed Barbórką, odbywały się 
świniobicia, popularne jeszcze w latach 80. 
XX w. Miały miejsce nie tylko na wsiach, 
ale i w domach robotniczych, jeśli tylko 
były warunki, by coś hodować.

Co wyróżniało śląskie święta
Na Górnym Śląsku Boże Narodzenie ce-
lebrowano zawsze niezwykle uroczyście. 
Bliskość tych świąt pozwalała zresztą 
ludziom przetrwać ponure listopadowo-
-grudniowe dni. Cieszyli się na nie wszy-
scy – dorośli i dzieci. Zaradne śląskie 
gospodynie miały na czas przygotowany 
dom, zgromadzone niezbędne produkty 
na wigilijny i świąteczny czas. A Wigi-
lia to najważniejszy dzień w roku, pełen 
symboliki i działań rzutujących na cały 
przyszły rok. 

Chyba trzeba wymienić grupy ob-
rzędowe mikołajów (przebranych, za-
maskowanych postaci – adwentowych 
kolędników, swego rodzaju akwizytorów 
szczęścia, odwiedzających domy w Łące 
k. Pszczyny i we wsiach Beskidu Ślą-
skiego). Należy koniecznie wspomnieć 
o połaźnikach w Beskidzie Śląskim – ma-
łych dzieciach, które rankiem w dzień św. 
Szczepana odwiedzają domy sąsiadów 

i krewnych z połaźnicą, czyli gałązką jo-
dłową ustrojoną bibułą, przynosząc do-
bre życzenia na cały nowy rok. Gałązki 
(bo czasem przychodzi wielu połaźników, 
z czego bardzo cieszą się gospodynie) pozo-
stają nad drzwiami kuchni do następnego 
roku. 

Należy wspomnieć o nabożeństwach 
zwanych jutrznią, na które w bożonaro-
dzeniowy wczesny poranek podążała nie-
gdyś w wielogodzinnym nieraz marszu 
społeczność ewangelicka Górnego Śląska, 
o czym wciąż krążą opowieści. Nie wolno 
zapomnieć o słodkich rurkach szulkach 
z delikatnego ciasta z dodatkiem miodu 
i cynamonu przygotowywanych w rodzi-
nach ewangelickich na wigilię. Ani o tym, 
że prezenty pod choinkę przynosi śląskim 
dzieciom tajemniczy wigilijny darczyńca – 
Dzieciątko. A to już jest najwyższym stop-
niem sakralizacji daru. 

No i koniecznie trzeba powiedzieć 
o makówkach – tradycyjnej potrawie wigi-
lijnej spożywanej jako deser na zakończenie 

wieczerzy. Mak spożywa się podczas wigilii 
w całej Polsce, ale tylko na Śląsku przygoto-
wany z niego przekładaniec łączy wszystkie 
rodziny niezależnie od pochodzenia, stanu 
społecznego, konfesji. Pojawia się w rodzi-
nach z dziada pradziada tu zamieszkałych, 
w tych przybyłych tu za pracą z innych re-
gionów Polski, mieszanych, gdzie jeden 
z małżonków jest ze Śląska, a drugi spoza 
tego obszaru, a także wśród rodzin re-
patriantów z Kresów. Makówki smakują 
wszystkim, są niesamowitym specjałem, 
cudownym maszketem. Jest w makówkach 
śląskich jakaś siła...

Ile w śląskich świętach było religii, a ile ludo-
wości  Który aspekt był ważniejszy
Sposób świętowania Bożego Narodzenia 
jest podobny w całej Polsce. Te same treści 
religijne obrosły jednak nieco innymi zwy-
czajami regionalnymi. Dawne elementy ma-
giczne, pogańskie mieszały się z religijnymi. 
Przez lata się nawarstwiały, trudno je zatem 
dziś oddzielić. Wiele wieków chrześcijań-
stwa spowodowało, że dziś najważniejszy 
jest walor religijny tych świąt, przeżywanie 
narodzin Zbawiciela. I wszystko, co towa-
rzyszy tym świętom, jest na cześć Naro-
dzonego. Wigilię spożywa się, oczekując 
jego narodzin, choinkę stroi się na przy-
witanie Jezusa, uczestniczy się w nabożeń-
stwie zwanym pasterką. W świętowaniu tego 
czasu nadal jest jednak pełno symboliczno-
-magicznych elementów, choć nie znamy 
już ich sensu ani znaczenia. Przecież wciąż 
na wigilijnym stole są potrawy z tradycyj-
nych produktów – maku, zboża, grzybów, 
grochu – odwiecznych. To symbole płodno-
ści, obfitości. Choinka, jako zielone drzewko, 
jest z kolei od dawien dawna symbolem ży-
cia. Wolimy, by nie zgasła świeca na wigilij-
nym stole, wkładamy pod talerz monety, by 
ich nie zabrakło w następnym roku. Czasem 

wkładamy do portfela łuskę karpia na szczę-
ście i pomnożenie jego zawartości. A jako 
że jest to też czas końca roku, to mamy wiele 
oczekiwań, życzeń i pragnień na rok przy-
szły i spodziewamy się ich spełnienia.

yjemy w czasach, gdy odchodzi się od wie-
lu tradycji śląskich. Czy są jednak zwycza-
je świąteczne lub zimowe, które przetrwały 
do dzisiaj
Od wielu tradycji zapewne się odchodzi. 
Wszak laicyzacja życia, globalizacja, komer-
cjalizacja dosięga nas wszystkich. Jednak 
tradycja i nowoczesność wcale nie muszą 
się wykluczać. A siła tradycji sprzyja świę-
towaniu dorocznemu, zwłaszcza Bożego 
Narodzenia. Święta te uważane są za naj-
piękniejsze, najbardziej rodzinne spośród 
wszystkich. Pojawia się odmienna dekora-
cja domu, charakterystyczne potrawy i pie-
śni, panuje szczególna atmosfera. Kiedyś to 
najstarsi byli strażnikami tradycji, a dziś 
chętnie ją pielęgnują młodzi ludzie, zwłasz-
cza ci, którzy mają dzieci i którzy pamiętają 
różne tradycje z rodzinnych domów. 

Prowadziłam ostatnio badania wśród 
społeczności górnośląskich miast i obser-
wuję, że wiele młodych ludzi przystraja 
na święta żywą choinkę, by „pachniało” 
świętami, dba o tradycyjne dania na wigilij-
nym stole, spotkania pokoleń. Nie przyjmują 
wszystkiego bezrefleksyjnie, wybierają z tra-
dycji to, co im odpowiada, z czym się iden-
tyfikują, ale są też otwarci na to, co nowe, 
uniwersalne. Wzbogacają więc wigilijne 
menu o różne inne potrawy. To dzięki mło-
dym, wykształconym, świadomym wartości 
dziedzictwa małej ojczyzny do dziś, co jest 
ewenementem w skali kraju, kultywuje się 
na Śląsku tradycyjne zwyczaje kolędnicze 
w okresie adwentu – „mikołaje” w Łące czy 
w beskidzkiej Trójwsi. 

Czy jest jakiś świąteczny zwyczaj, tradycja, 
a nawet tylko pewien element, który chętnie 
przywróciłaby pani do żywych
Przed kilkudziesięcioma, a nawet jeszcze 
kilkunastoma laty umieliśmy budować at-
mosferę tajemniczości świąt, przygotowywa-
liśmy się cały adwent, by potem prawdziwie 
świętować. Choinkę przystrajaliśmy dopiero 
w dzień wigilijny i od wigilijnej wieczerzy 
byliśmy razem z rodziną. Potrafiliśmy się 
zatrzymać, oderwać od codzienności... Tego 
zapewne wszyscy byśmy dziś pragnęli. Ale 
nie jest to już takie proste. Już przed pierw-
szym listopada ogólnopolskie media emitują 
reklamy świąteczne. Choinka do świąt zdąży 
się nam już opatrzyć, a w pamięci zapada in-
formacja, że prezenty pod choinkę przynosi 
Mikołaj w czerwonym kostiumie i z długą 
brodą. A przecież na Śląsku dostajemy je od 
Dzieciątka, w Zagłębiu od Aniołka, a w Wiel-
kopolsce od Gwiazdora i ta różnorodność 
jest ciekawa oraz piękna. Ponadto zapędzeni 
i zapracowani często na ostatnią chwilę ro-
bimy zakupy i niestety czasem brakuje nam 
już sił na świętowanie.

Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko, 
kierownik Działu Etnologii Muzeum ląskiego
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Prace Miejskiego
Zarządu Ulic i Mostów

adania własne 
Czeczota – remont nawierzchni jezdni
Murckowska – remont nawierzchni 
asfaltobetonowej
Gierymskiego – remont nawierzchni z frezem
Dekerta – remont nawierzchni 
asfaltobetonowej
Raciborska – budowa przejść dla pieszych
Łubinowa – budowa progów zwalniających
Sportowa – remont nawierzchni jezdni
Cegielnia Murcki – remont nawierzchni jezdni
Sołtysia – utrwalanie powierzchniowe 
nawierzchni
Porcelanowa – utrwalanie powierzchniowe 
nawierzchni
Milowicka – utrwalanie powierzchniowe 
nawierzchni
Jana Pawła  – utrwalanie powierzchniowe 
nawierzchni
Rondo Tesli – utrwalanie powierzchniowe 
nawierzchni
Załęska – utrwalanie powierzchniowe 
nawierzchni
Sputników – remont nawierzchni parkingów
Szczygłów – remont jezdni
Marzanny – remont jezdni
Sędzimira – naprawa nawierzchni z frezu
Kombajnistów – naprawa nawierzchni z frezu
Brygadzistów – naprawa nawierzchni z frezu
Upadowa – naprawa nawierzchni z frezu
Sputników – korekta parkingów

Naprawy wykonane 
na podstawie 
zgłoszeń mieszkańców 

Naprawy nawierzchni chodników:
Francuska/ Mariacka, Panewnicka, Piotrowicka 2, 
Grzyśki, amrota, Józefowska 94, Lompy, Sta-
bika, 7 , Siwka, Koszalińska, Powstańców, Rataja, 
Trzech Stawów, Wiązowa, Jankego 221, Jor-
dana 18, Floriana 8, Jagiellońska, Grażyńskiego, 
3 Maja, Mickiewicza, Stawowa, Leśnego Potoku

Naprawa nawierzchni jezdni:
Brynowska, Norwida, Katowicka, Leśnego Po-
toku, Rolna, Różana, Załęska 7, Kołodzieja 85, 
Mickiewicza 22, Mieroszewskiego, Zamkowa 9, 
Sobańskiego, Ryszarda, Koników Polnych, Fredry, 
Agnieszki, Książęca, arcerska, Sowińskiego, 
al. Niepodległości, Lotnisko 81, Głogowska, War-
szawska, Chorzowska, Szabelniana.

Rusza budowa zjazdu pod rondo  zejście od 
strony Koszutki zostanie zamkni te.  Inwe-
stycja jest wa nym elementem infrastruktury 
rowerowej. decydowanie poprawi płynnoś  
przejazdu jednośladów przez katowickie 
rondo. Wykonawca wykona ciąg pieszo-ro-
werowy łączący istniejącą drog  rowerową 
wzdłu  ul. horzowskiej z przejściem pod-
ziemnym pod rondem im. gen. J. i tka  
mówi Paweł Sucheta, zast pca naczelnika 
Wydziału ransportu i oficer rowerowy. 
Długoś  ciągu b dzie wynosi  ok. 60 m, 
a szerokoś  zaprojektowanej drogi rowero-
wej to 2 m, natomiast ciągu pieszego 1,5 m, 
co sprawi, e przejazd b dzie komfortowy dla 
rowerzystów oraz bezpieczny dla wszystkich 
u ytkowników zjazdu.
Przebudowa zjazdu pod rondo od strony Ko-
szutki to kolejna inwestycja w infrastruktur  
rowerową w Katowicach. ylko w tym roku 
do u ytku oddano drog  rowerową wzdłu  
ul. otnisko. Ma ona długoś  1,1 km i ułatwia 

rowerzystom dojazd do Doliny rzech Sta-
wów. W kolejnych latach stanie si  ona 
fragmentem znacznie wi kszej drogi rowe-
rowej, która połączy os. Paderewskiego z i-
kiszowcem. W okolicy owego ikiszowca 
powstała droga rowerowa o długości ok. 1,4 
km. W czerwcu bie ącego roku oddane zo-
stało do u ytkowania połączenie rowerowe 
na odcinku od ul. elewizyjnej do ul. Kon-
duktorskiej  trasa ta ma 1,3 km długości 
i na p tli lfreda łączy si  z ju  istniejącym 
700-metrowym odcinkiem drogi rowero-
wej prowadzącej wzdłu  ul. elewizyjnej do 
Parku ląskiego. akończyła si  te  budowa 

drogi rowerowej przez Podlesie, która po-
łączyła istniejącą tras  na ulicy aopusta 
i tras  w biegu ul. rmii Krajowej z granicą 
dzielnicy przy ulicy ortensji. Powstała tam 
infrastruktura na odcinku od ul. ortensji do 
ul. rojoka. Dodatkowo wykonano przejazd 
rowerowy przez ulic  rmii Krajowej na wy-
sokości ulicy Sołtysiej oraz połączenie ist-
niejącej trasy w ciągu ul. aopusta z trasą 
w ciągu ul. rmii Krajowej. Długoś  ście ki 
wynosi około 500 m. Inwestycja kosztowała 
ponad 700 tys. zł i została zrealizowana 
w ramach projektu z ud etu Obywatel-
skiego.  MM2

Prace na budowie basenu są coraz bardziej 
zaawansowane. akończono ju  rozbiórk  
budynku technicznego i odtworzono elewa-
cj  budynku MOSiR oraz przeprowadzono 
monta  stolarki okiennej, drzwi stalowych 
w pomieszczeniach technicznych, monta  

ścian niecek ze stali nierdzewnej, świetli-
ków dachowych. Wykonywane są prace 
dekarskie pokrycie zakończono, trwają 
prace przy obróbkach , ukończono tynko-
wanie ścian wewn trznych, uło ono te  wy-
lewki cementowe. Obecnie montowana jest 

konstrukcja pod obudowy ścian i sufitów 
z płyt heradesign sala gimnastyczna  su-
fit , na finiszu jest układanie płytek w strefie 
podbasenia, wykonywane są tak e funda-
menty zewn trzne pod zje d alni  rurową. 
Pracownicy montują instalacje sanitarne, 
wentylacyjne i elektryczne.
W toku są ponadto prace związane z tech-
nologią wody basenowej: przeprowadzono 
monta  ścian niecki  basen rekreacyjny, 
wanny jacuzzi, trwa produkcja zbiorników fil-
tracyjnych i monta  wanien spa.

Inwestycja: Budowa basenu w adolu
Lokalizacja: ul. Wczasowa, adole
Planowany termin zakończenia prac: lipiec 2022 r.
Koszt: 41,7 mln zł 

Inwestycja: Budowa zjazdu 
pod rondo im. gen. J. iętka
Lokalizacja: rondo gen. iętka, 
u zbiegu ul. Korfantego 
i Chorzowskiej
Termin rozpoczęcia prac: 
listopad 2021 r.
Planowany termin zakończenia prac: 
wrzesień 2022 r.
Koszt: 3,4 mln zł 
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE
Proekologiczne technologie 
przy dworcu
W ostatnich tygodniach w ścisłym centrum 
Katowic rozpoczął działalność nowoczesny 
biurowiec. Obiekt jest częścią kompleksu 
usługowego, który zwieńczył zabudowę 
przy Dworcu Głównym. W inwestycji po-
stawiono na rozwiązania proekologiczne, 
co przejawia się nie tylko w zielonych ele-
mentach elewacji.

Młyńska.6 to jednocześnie nazwa i ad-
res budynku. Biurowiec ma osiem kondy-
gnacji, oferuje 2,6 tys. mkw. powierzchni 
biurowej do wynajęcia i przylega wschod-
nią ścianą do gmachu Urzędu Miasta Ka-
towice. Z punktu widzenia biznesowego 
jego atutem jest lokalizacja, a także bez-
pośrednie sąsiedztwo hotelu Mercure Ka-
towice City Center, gdzie znajdują się sale 
konferencyjne i restauracja. Całość tworzy 
kompleks usługowy wybudowany przez 
jednego inwestora.

Z kolei z punktu wizerunkowego bu-
dynki wypełniły przestrzeń przez lata 
stanowiącą wyrwę w tkance Śródmieścia. 
W drugiej połowie XIX w. powstały w tym 
miejscu młyny parowe, od których wzięła 
się nazwa ulicy. Obiekty wyburzono w la-
tach 60. ub. wieku w związku z planami bu-
dowy biurowca dla kolejowych spółek. 
Ostatecznie budynek powstał przy al. Roź-
dzieńskiego 1, a teren przy ul. Młyńskiej 
przez lata pozostawał niezagospodarowany. 
Teraz nowa zabudowa poprawiła estetykę 
i powinna pozytywnie wpłynąć na odbiór 
tej części miasta u podróżnych wycho-
dzących z dworca, szczególnie że fasada 
strefy hotelowej we fragmentach pokryta 
jest roślinnością.

Zielona instalacja zawiera blisko 7 tys. 
sadzonek zakorzenionych w kieszeniach, 
które są nakładane na tekstylne panele wy-
konane z materiałów pochodzących z recy-
klingu. Ogród wertykalny nawadnia woda 
deszczowa gromadzona w piwnicy, nato-
miast energia do uruchamiania systemu po-
chodzi z własnego sprzętu fotowoltaicznego 
lub jest odzyskiwana podczas ruchu wind.

Inwestor podaje, że umieszczona na da-
chu instalacja fotowoltaiczna gwarantuje 
blisko 31 tys. kilowatogodzin (kWh) energii 
rocznie, co pozwala na oszczędność blisko 
10 tys. kg CO₂ w perspektywie roku, od-
powiadając emisji wychwyconej przez 342 
drzewa. Inne nowoczesne rozwiązania to 
przekształcanie energii wytwarzanej z cie-
pła wentylatorów wyciągowych w kuchni.

Zrównoważone i ekologiczne roz-
wiązania i materiały współdziałają 
w całym budynku. Ich lista obejmuje m.in. 
odtworzone włókno nylonowe wykonane 
z odpadów z tworzyw sztucznych i resztek 
tkanin pochodzących z oceanicznych wy-
sypisk śmieci. Ponadto w procesie budowy 
i wykończenia wykorzystano filc, korek 
i drewno. Front baru został zaprojektowany 
ze zużytych szklanych butelek. Wspomóc 
ochronę środowiska ma także wykorzysta-
nie metalowych słomek do picia i unikanie 
plastikowych opakowań. Inwestor przeko-
nuje również, że w potrawach serwowanych 

w restauracji dominują produkty regionalne 
od lokalnych, sprawdzonych dostawców.

Także biurowiec Młyńska.6 został wy-
posażony w nowoczesne, proekologiczne 
i energooszczędne rozwiązania, takie jak 
system zarządzania budynkiem, kable świa-
tłowodowe czy system kontroli dostępu. 
Ponadto posiada udogodnienia dla osób 
z niepełnosprawnością.

Biurowiec został otwarty w paździer-
niku br. Miesiąc wcześniej przyjmowanie 
gości rozpoczął hotel z 268 pokojami.

Praca w IT. Star Trek, 
mnisi i perfumy
Katowice pozyskały nowego inwestora 
z branży IT. W mieście oddział otworzyła 
polska spółka STX Next specjalizująca się 
w tworzeniu oprogramowania w języku 
Python. Wśród jej klientów są firmy z ca-
łego świata, a nawet buddyjscy mnisi.

STX Next zatrudnia już ponad 400 osób, 
działając w biurach w Poznaniu, Gdań-
sku, Wrocławiu, Łodzi, Pile, a teraz także 
w Katowicach. Poza kodowaniem w języku 
Python firma świadczy usługi z zakresu 
opracowania i projektowania stron inter-
netowych, tworzenia aplikacji mobilnych, 
uczenia maszynowego, a także testowa-
nia oprogramowania.

STX Next to tzw. software house ob-
sługujący wiele branż i klientów. – Pracując 
w software house, można spotkać się z bar-
dzo różnymi projektami realizowanymi 
dla klientów z czasem mocno nietypowych 
branż czy odległych zakątków świata. Tym 
sposobem nasi programiści wsparli swoim 
kodem np. zakon buddyjski, producenta 
personalizowanych perfum, studio gamin-
gowe, platformę do obrotu kryptowalutami 
czy też firmę walczącą z cyberprzestępczo-
ścią – wymienia STX Next.

Dla organizacji pozarządowej bud-
dyjskich mnichów firma stworzyła nową 
stronę internetową. Celem projektu było 
umożliwienie dostępu do elektronicznej 
biblioteki, zawierającej około 20 tys. staro-
żytnych tekstów buddyjskich w 41 językach.

Firmę z branży gamingowej STX 
Next wspierało w końcowej fazie przy-
gotowań do światowej premiery mobilnej 
gry strategicznej osadzonej w bogatym 
świecie fantastycznonaukowej opowieści 
„Star Trek”.

Z kolei dla klienta z Arabii Saudyjskiej 
spółka współtworzyła aplikację do komu-
nikowania się z urządzeniem produkują-
cym perfumy spersonalizowane. Aplikacja 
umożliwia zaprojektowanie własnej kom-
pozycji zapachowej. Następnie urządzenie 
dawkuje proporcje poszczególnych bazo-
wych zapachów, miesza je i przelewa do 
osobnego flakonu.

Katowicki oddział firmy znajduje się 
w budynku C kompleksu Global Office 
Park przy ul. Dąbrówki. Biuro ma ponad 160 
mkw. – STX Next to kolejny najemca Glo-
bal Office Park wyspecjalizowany w nowych 
technologiach – mówi Tomasz Zydorek, dy-
rektor ds. wynajmu w firmie Cavatina Hol-
ding, która realizuje inwestycję. – To tylko 
potwierdza, jak prężnie w Katowicach roz-
wijają się sektory IT i usług. Widzimy poten-
cjał tego miasta, siłę przyciągania nowych 
inwestorów i, jak widać, umiemy dobrze od-
powiedzieć na ich oczekiwania.

Na razie firma zapowiada utworzenie 
19 stanowisk pracy, ale docelowo ma być ich 
kilka razy więcej. W ciągu najbliższych kil-
kudziesięciu miesięcy spółka chce nawiązać 
współpracę z około setką osób.

Wyższy standard 
przy Strefie Kultury
Przy Strefie Kultury ruszyła realizacja bu-
dynków mieszkalnych. Pokopalniany teren 
zmieni się w przestrzeń do życia z zielenią 
i terenami rekreacji. W ramach rozpoczę-
tych robót w dwóch inwestycjach powstanie 
ponad pół tysiąca mieszkań o podwyższo-
nym standardzie.

Większy z projektów to Pierwsza Dziel-
nica przy ul. Góreckiego, którą łącznie two-
rzyć będzie dziewięć budynków. Osiedle 
zaprojektowała znana pracownia Medusa 
Group z Bytomia. Najpierw w połowie 

tego roku ukończono trzy 12-kondygna-
cyjne budynki z 265 mieszkaniami. Drugą 
fazę inwestycji, w ramach której powstaną 
cztery wieżowce, podzielono na dwa pode-
tapy. Realizację pierwszego z nich zainau-
gurowano w ostatnich tygodniach. Prace 
obejmują budowę dwóch bloków – tym 
razem 17-kondygnacyjnych z 256 miesz-
kaniami i o wysokości ok. 55 m. Pod nimi 
zaprojektowano dwa poziomy parkin-
gów podziemnych.

– Pierwsza Dzielnica, jako całość, 
ma w założeniu stworzyć nową, otwartą 
na otoczenie przestrzeń i ożywić dzielnicę 
Bogucice, która pozostawała dotychczas 
na uboczu. Uhonorowaliśmy dawny prze-
bieg ul. Bogucickiej, by mieszkańcy, przez 
powstający park, mogli łatwo przejść do 
centrum miasta i korzystać z komunika-
cji miejskiej. Budynki zaprojektowaliśmy 
jako punktowe, aby nie tworzyły formy 
ekranu i nie przyjęły formy wydzielającego 
muru – mówi o koncepcji Pierwszej Dziel-
nicy jej współautor, Przemo Łukasik z Me-
dusa Group.

Pomiędzy wieżowcami zaplanowano 
biologicznie czynną strefę z trasą space-
rową oraz pętlą do biegania i rolkostradą. 
Elewacje budynków to grafitowy tynk oraz 
aluminiowa konstrukcja balkonów i loggii 
uzupełnionych szklanymi, przesuwnymi 
panelami. Lokale na najwyższych kondy-
gnacjach zostaną wyposażone w klimaty-
zację oraz ogrzewanie podłogowe. Dzięki 
aplikacji na telefon będzie można otworzyć 
drzwi do budynku, bezdotykowo przy-
wołać windę, a w mieszkaniu sterować 
oświetleniem, ogrzewaniem, alarmem oraz 
innymi urządzeniami.

Tuż obok Pierwszej Dzielnicy powstaje 
inwestycja Nadgórników 14. W dwóch bu-
dynkach, 11- i 12-kondygnacyjnych, znaj-
dzie się 286 mieszkań. Na najwyższych 
poziomach zaplanowano piętrowe pentho-
use’y z dużymi taflami szkła tworzącymi 
ściany zewnętrzne i prywatnym wyjściem 
na dach. W tym przypadku inwestor na-
cisk kładzie na eleganckie przestrzenie 
wspólne. To lobby z poczekalnią dla gości, 
sauna, strefa dla dzieci, sale: jogi, fitness, 
kinowa oraz pokoje: klubowy, do majster-
kowania, gier, masażu. Zarządzanie m.in. 
rezerwacjami przestrzeni wspólnych umoż-
liwi aplikacja.

– Apartamentowce Nadgórników 14 
to architektura nowoczesna, przyjazna dla 
człowieka i środowiska, wzbogacająca układ 
urbanistyczny przestrzeni, w której powstaje. 
Estetyka, jakość i użyteczność to nieroz-
łączne trio w naszych projektach. Opieramy 
się na sprawdzonych rozwiązaniach materia-
łowych, gwarantujących nie tylko doskonały 
efekt, ale i wieloletnią trwałość zrealizowa-
nych obiektów przy zapewnieniu ich opty-
malnej funkcjonalności – mówi Wojciech 
Wojciechowski, którego pracownia zapro-
jektowała Nadgórników 14.

Obie inwestycje są na wczesnym eta-
pie prac budowlanych, nieco bardziej za-
awansowane są roboty na terenie Pierwszej 
Dzielnicy. Ich efekt końcowy powinniśmy 
zobaczyć na początku 2024 roku.   (ZIT)

Wizualizacja Pierwszej Dzielnicy
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Z KA ARZ  ZAR  REK OR KA O ICKIE O O ZIA U KE OR S S U IOS  ROZMA IA OA A RSKA

Branża gamingowa na fali: do Katowic 
trafiają kolejne ciekawe projekty
Joanna Górska: Jest pani związana ze lą-
skiem od lat. Jak ocenia Pani rozwój gospo-
darczy Katowic
Katarzyna aręba: To prawda, ścieżka mojej 
edukacji i kariery zawodowej jest ściśle po-
wiązana z Zagłębiem, z którego pochodzę, 
i oczywiście ze Śląskiem. To region wielu 
możliwości. Katowice rozwijają się w impo-
nującym tempie i przeszły naprawdę długą 
drogę – od miasta kojarzonego głównie 
z górnictwem po stolicę nowoczesnej me-
tropolii. W tej chwili to bardzo atrakcyjne 
miejsce pod inwestycje międzynarodowe 
w Polsce. Każdego roku powstają kolejne 
tysiące metrów kwadratowych przestrzeni 
biurowej. Śląsk, dzięki mnogości uczelni 
wyższych, ma świetną bazę potencjalnych 
pracowników, w tym – tak bardzo pożąda-
nych przez zagraniczne firmy – językow-
ców. Katowice kompleksowo wspierają 
inwestorów. Współpraca Keywords Stu-
dios z Urzędem Miasta przebiega wzor-
cowo i bardzo ją sobie cenimy. COP24, 
Europejski Kongres Gospodarczy czy Intel 
Extreme Masters zwróciły uwagę całego 
świata na stolicę Śląska, co na pewno będzie 
procentować jeszcze przez lata.
Jako dyrektor katowickiego oddziału Key-
words Studios jak postrzega pani przyszłość 
branży gier
To ogromna branża. Szacuje się, że na świe-
cie niemal 3 miliardy osób gra w gry wideo. 
W samej Polsce mamy ok. 470 producentów 
i wydawców gier wideo, którzy rokrocznie 
wypuszczają ponad 600 tytułów, generując 
przy tym dochody na poziomie 969 milio-
nów euro w ubiegłym roku (za raportem 
„�e Game Industry of Poland 2021”). Od 
kwietnia 2020 r., kiedy dołączyłam do 

Keywords Studios, zatrudnienie w kato-
wickim oddziale wzrosło trzykrotnie. Glo-
balnie zatrudniamy już ponad 10 000 osób 
i niemal co dziesiąta z nich pracuje w Ka-
towicach. Te liczby mówią same za siebie.
Decyzja o rozszerzeniu inwestycji w Katowi-
cach została podjęta w czasach pandemii. 
Jak według pani ta sytuacja będzie wpływać 
na tempo realizacji inwestycji w Katowicach

Pandemia COVID-19 nie zaszkodziła 
branży gamingowej. Wprost przeciwnie, 
wiele osób – w trosce o bezpieczeństwo 
swoje i swoich bliskich – ograniczyła fi-
zyczny kontakt z drugim człowiekiem 
i przeniosła swoją aktywność do świata 
wirtualnego. Do Katowic trafiają kolejne 
ciekawe projekty, co bardzo nas cieszy. 
Każdego miesiąca nasze trzy linie serwi-

sowe – Player Support (wsparcie gracza), 
Functionality Quality Assurance (testy 

funkcjonalne) i Localization Quality 
Assurance (dział zapewnienia jakości 

lokalizacji) – zatrudniają dziesiątki 
nowych osób i szacujemy, że w naj-
bliższych tygodniach nasze szeregi 

zasili tysięczny współpracownik. 
Rozwijamy też działy wsparcia.

Co pani jako pracodawca ma do zaoferowa-
nia katowiczanom  Jak chce pani przycią-
gnąć i utrzymać nowych pracowników
Keywords Studios to idealne miejsce dla 
osób, które chcą połączyć pracę ze swoją 
pasją. Stawiamy na interkulturowość – 
zatrudniamy osoby z 52 krajów, które 
w swojej codziennej pracy posługują się 
14 językami. Umożliwiamy rozwój za-
równo w ścieżce specjalistycznej, jak 
i w liderskiej czy menedżerskiej. Języ-
kowcy świetnie odnajdą się w dziale LQA, 
gdzie będą mieli okazję szlifować tłuma-
czenia nowych gier komputerowych. Za-
paleni gracze mają niepowtarzalną szansę 
przetestować nowe tytuły (jeszcze zanim 
trafią do oficjalnej sprzedaży!) w dziale 
FQA. Natomiast osoby znające języki obce 
i zainteresowane pracą w obsłudze klienta 
doskonale sprawdzą się w dziale PS, gdzie 
nasi pracownicy pomagają graczom roz-
wiązać problemy natury technicznej. 
Wiele dzieje się też w naszych globalnych 
projektach związanych z obszarami IT czy 
finansami. Stawiamy na rozwój kompe-
tencji i sukcesywnie poszerzamy ofertę 
szkoleniową. Keywords Studios oferuje 
przy tym elastyczne formy zatrudnienia, 
co pomaga połączyć pracę z nauką czy 
rodzicielstwem. Nieustannie pracujemy 
nad tym, by oferta Keywords Studios 
była atrakcyjna na lokalnym rynku. An-
gażujemy się w CSR, akcje charytatywne, 
współpracę ze szkołami średnimi i uni-
wersytetami i zawsze jesteśmy otwarci 
na pomysły naszych współpracowników. 
Cały czas aktywnie rekrutujemy i serdecz-
nie zapraszam wszystkich chętnych do do-
łączenia do Keywords Studios! 

A REA OCE I A O C O AC   ROCZ IC  PRO A ZE IA S A U O E E O
Koncert Andrei Bocellego 
z Narodową Orkiestrą 
Symfoniczną Polskiego Radia 
w Katowicach był niezwykłym 
wydarzeniem. roczystość miała 
charakter zamknięty, otwierała 
regionalne obchody 40. rocznicy 
wprowadzenia stanu wojennego. 
Włoski śpiewak zgodził się 
wystąpić, kiedy dowiedział się, że 
koncert dedykowany jest pamięci 
poległych 16 grudnia 1981 roku 
górników kopalni „Wujek”. Na 
scenie NOSPR artysta wystąpił 
wraz z Chórem Polskiego 
Radia, muzykami NOSPR oraz 
z espołem piewaków Miasta 
Katowice „Camerata Silesia”.

Katowice rozwijają się
w imponującym
tempie i przeszły 
naprawdę długą
drogę
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Bezpłatne porady prawne 
w „Spichlerz Caffe”!

apraszamy wszystkich potrzebujących 
pomocy prawnej do punktu kawiarnianego 
„Spichlerz Caffe” przy sklepie socjalnym 
przy ul. ysiąclecia 82. ieodpłatnych porad 
udziela Klaudia rz simiech, wpisana na list  
adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach. 
W ramach wykonywanej praktyki zawodowej 
zajmuje si  w głównej mierze prowadzeniem 
spraw z zakresu prawa karnego, prawa pracy, 
a tak e spraw związanych z dochodzeniem 
roszczeń odszkodowawczych i uzyskiwa-
niem zadoś uczynień w sporach z ubez-
pieczycielami. Podczas organizowanych 
spotkań w ka dą środ  w godzinach 17-18.00 
uzyska  b dzie mo na informacje o obowią-
zującym stanie. Kontakt: ktrzesimiech@
gmail.com. Zapraszamy! 
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KATOWICE W OBIEKTYWIE 2021

Tak katowiczanie widzą swoje miasto
Tegoroczna edycja konkursu „Katowi-
ce w obiektywie” spotkała się z bardzo 
przyjaznym przyjęciem. Temat „50 lat 
Spodka” zainteresował wielu miłośników 
fotografowania, a autorem zwycięskiego 
zdjęcia okazał się Artur Migdał.
Dwunasta edycja konkursu spotkała się 
z niezwykle przychylnym odbiorem. – 
Otrzymaliśmy czterysta zdjęć. To najwięcej 
zgłoszeń w całej historii konkursu – mówi 
Marta Chmielewska, naczelnik Wydziału 
Promocji katowickiego magistratu. 

Jury, składające się z przedstawi-
cieli Wydziału Promocji Urzędu Miasta 
i Okręgu Śląskiego Związku Polskich Ar-
tystów Fotografików, wybrało 30 foto-
grafii, które znalazły się na grudniowej 
wystawie w należącej do ZPAF-u Galerii 
Katowice. Komisja wybrała również prace, 
które zostały opublikowane w kalendarzu 
na przyszły rok, oraz trzy zdjęcia zwycię-
skie, których autorzy otrzymają nagrody 
finansowe (dwa pierwsze miejsca) oraz 
zaproszenie do udziału w kursie foto-
graficznym organizowanym przez ZPAF 
(trzecie miejsce).

– Nasza praca, jako członków jury, 
nie była łatwa. Trudno nam było wybrać 
najciekawsze prace spośród tak wielu na-
desłanych fotografii. Postawiliśmy więc 
na oryginalność – mówi Arkadiusz Ławry-
wianiec, prezes Okręgu Śląskiego Związku 
Polskich Artystów Fotografików. – Pozwo-
liliśmy się zaskoczyć. Zdjęcia, które wy-
braliśmy, zwróciły naszą uwagę sposobem 
wykonania, grą kolorów, niespotykanym 
ujęciem Spodka czy jakimś szczegółem 
uchwyconym w kadrze – dodaje.  

Wystawę można oglądać do 30 grudnia 
w galerii ZPAF przy ul. Dąbrowskiego 2, 
od poniedziałku do piątku w godz. 17.00–
20.00.  (MH)

IE  MIKO A KO

Zwiastun świąt: 1500 mikołajów w Dolinie Trzech Stawów
Ponad 1500 mikołajów opanuje 5 grud-
nia katowicką Dolinę Trzech Stawów 
podczas ósmego Biegu Mikołajkowe-
go organizowanego przez MK team. 
W pierwszą grudniową niedzielę na te-
renie Parku Leśnego w Katowicach wy-
startują mikołaje i mikołajki, pokonując 
wybrane dystanse. 
Zarówno panie, jak i panowie będą walczyć 
o podium w biegu na 5 km i 10 km. W kate-
gorii nordic walking do przemaszerowania 
będzie 5 km. W szranki z grudniową tempe-
raturą i odległością staną również dzieci. Naj-
młodsi mikołaje przebiegną od 50 do 800 m. 
Na wszystkich czekają atrakcyjne nagrody. 

– Niezależnie od pogody biegamy, 
chodzimy, a przede wszystkim doskonale 
się bawimy. Po rocznej przerwie i biegach 

wirtualnych wracamy, żeby świetnie spędzić 
czas w gronie innych biegaczy. Gwarantu-
jemy mnóstwo niespodzianek i atrakcyjnych 
nagród. W pakiecie startowym, tradycyj-
nie już, znajdą się czapki mikołajkowe, 
w których wszyscy bez wyjątku startujemy 
– mówi Klaudia Witor, MK Team.  

Harmonogram
4 grudnia, godz. 13.00–15.00 – biegi dla 

dzieci 
5 grudnia, godz. 10.00 – start biegu 

na 10 km, godz. 12.00 – start biegu na 5 km, 
godz. 13.30 – start marszu nordic walking.

Więcej in o acji o  a e e : 
www. ktea e ent . iko aj.

Zwycięzcy

Zwycięzcą  edycji konkursu „Katowice w obiektywie” został Artur Migdał za ujęcie Spodka 
we mgle. Drugą nagrod  otrzymał ntoni Michalski, a trzecie miejsce zaj ła Wiktoria iegun. W te-
gorocznej edycji konkursu w gronie osób, których zdj cia zostały wybrane przez jury, znale li si  
równie : Marcin awiec, Piotr ieślak, Olga Dybała, Grzegorz Dyga, Jakub Dyl, Michał Gurgul, Julia 
Gwi d , Patryk Janota, Ireneusz Ka mierczak, ilianna ig za-Jasik, Grzegorz Maciąg, Iza Makowska, 

uzanna May, Martyna owak, ukasz Pajor, Michał Pietrzak, Krzysztof Podlejski, Robert Sobczak, 
Krzysztof cigała, ikola Szyndler, ukasz adla, Damian Wis, Marian Wróbel.
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SZCZYT CYFROWY ONZ

Katowice centrum światowej dyskusji 
o przyszłości Internetu
ON  docenił starania Katowic na arenie 
międzynarodowej – 16. Szczyt Cyfrowy 
ON  – IGF 2021 odbędzie się w naszym 
mieście już w grudniu.
Kilka tysięcy gości – ministrowie i szefo-
wie organizacji międzynarodowych, przed-
stawiciele biznesu, w tym największych 
i najbardziej znanych firm internetowych 
z różnych kontynentów, działacze orga-
nizacji pozarządowych i środowiska na-
ukowego, teoretycy i praktycy – od 6 do 10 
grudnia całe międzynarodowe środowisko 
internetowe spotka się w Katowicach. 

– Szczyt Cyfrowy ONZ będzie miej-
scem debaty m.in. o przyszłości platform 
internetowych. Hasło tegorocznej edycji 
konferencji to Internet United, czyli wolny, 
niepodzielny, otwarty Internet. To właśnie 
tu omawiane będą globalne tematy i najlep-
sze praktyki związane z przestrzenią cy-
frową. To, czym tegoroczny IGF różnić się 
będzie od poprzednich edycji, to zaangażo-
wanie w dyskusje i podejmowanie decyzji 

młodych użytkowników Internetu. W Ka-
towicach znajdziemy miejsce i czas na to, by 
ich wysłuchać. Chcemy, aby Szczyt Cyfrowy 
był ważnym wydarzeniem dla młodych 
ludzi z całego świata, którzy w znacznej 
mierze tworzą globalne środowisko interne-
towe. Jednym z wydarzeń towarzyszących 
IGF 2021 będzie Młodzieżowy Szczyt IGF 
(Youth IGF Summit) – podkreśla Krzysztof 
Szubert, pełnomocnik Prezesa Rady Mini-
strów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej, 
pełnomocnik RP ds. Szczytu Cyfrowego 
ONZ – IGF 2021.

Wstęp jest bezpłatny. Każdy może 
wziąć w nim udział, zadać pytanie i zabrać 
głos w dyskusji. Program Szczytu Cyfro-
wego to ponad 300 różnych aktywności, 
a wśród nich warsztaty, otwarte fora dys-
kusyjne, sesje grupowe i networkingowe. 
To także sesje wysokiego szczebla z udzia-
łem przedstawicieli państw i organizacji 
międzynarodowych, a także sesja parla-
mentarna. (ORG)

BAJKA PANA KLEKSA W KATOWICACH NAJLEPSZYM PRODUKTEM TURYSTYCZNYM ROKU 2021

Po raz osiemnasty zostały przyznane Certyfi-
katy Polskiej Organizacji Turystycznej – naj-
ważniejsze nagrody w branży turystycznej. 
Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny 
– Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej 
to szczególny projekt wyłaniający najlepsze 
produkty turystyczne oraz rekomendujący je 
turystom z kraju i z zagranicy. Jest stałym ele-
mentem promocji Polski jako państwa atrak-
cyjnego turystycznie.
Certyfikaty POT są przyznawane przez kapitułę 
powołaną przez prezesa Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej. W jej skład wchodzą wybitni eksperci 
z zakresu turystyki, marketingu, budowy i promo-
cji produktów turystycznych, a także przedstawi-
ciele środowisk akademickich oraz mediów.

Kapituła kierowała się ideą, że produkty certyfi-
kowane mają być swoistym drogowskazem dla 
turystów. Dokonując wyboru oferty turystycz-
nej, każdy chce być pewny, że dobrze inwestuje 
swój czas i pieniądze. Do konkursu zgłoszono 
zgodnie z regulaminem 49 produktów tury-
stycznych, dziewięć do łotego Certyfikatu i 14 
do Certyfikatu Specjalnego. ącznie odnotowa-
no 72 zgłoszenia do etapu ogólnopolskiego.
Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej 
dla Najlepszego Produktu Turystycznego 
w 2021 roku otrzymała „Bajka Pana Kleksa” 
w Katowicach. – To wspaniałe wyróżnienie 
zbiega się z naszymi 2. urodzinami, które 
świętujemy w grudniu. Ostatnie dwa lata były 
bardzo trudne i wymagające dla całej branży 

turystycznej. Dla zespołu Bajki Pana Klek-
sa Certyfikat POT to znak, że idea Bajki jako 
miejsca rodzinnego, inspirowanego legendar-
nym bohaterem i łączącego naukę z rozrywką 
jest naprawdę ważna nie tylko na ląsku, ale 
i w całej Polsce. Wyróżnienie to dedykujemy 
wszystkim naszym gościom, którzy każdego 
dnia pomagają tworzyć Bajkę Pana Kleksa. To 
również motywacja do dalszej pracy i tworze-
nia zupełnie nowych atrakcji dla dzieci, o któ-
rych z pewnością będzie głośno w najbliższym 
czasie.  Jeśli ktoś jeszcze nie był w Bajce, to 
w grudniu jest doskonała okazja – zagości 
u nas więty Mikołaj i świąteczny program 
rozrywek dla całej rodziny – mówi Grzegorz 
Pietraszewski, twórca Bajki Pana Kleksa.

ŚWIĘTY MIKOŁAJ 
Z MARIACKIEJ  

e tau ato   u ic  a iackiej ie aj  
o ki na iko ajkowe e ent  a ieci 

 o u iecka  u ic  e i c towej 
o a  inn c  ac wek. c nie iko aje 
 a iackiej  w a cicie e k u w  u w 

i e tau acji aj  o a owa  0 ieci.
  kcja ta o e a na t  i  awie ka  
 w a cicie i oka u a t ono ic ne o 
 u ic  a iackiej w atowicac  o a uje 
ewn  kwotę  kt a ę ie e nac ona 
a ieci w o taci wi tec n c  o a-

unk w o a  ouc e w w atowickiej 
a e ii. Więk o  oka i  a iackiej 
a o c ętnie ie e w tej akcji u ia . 
ie c ce  ek a  jako e tau ato  

c ce  t ko  a  na e e ięw ięcie 
ac ęci o inn c   o i w na e a  
 wi e  ę iak  o o awca  e-
tau ato  a ito  u . 

W ęc enie e ent w e  a iackic  
iko aj w w a   aw iw  w. i-

ko aje  o ę ie ię  u nia w o u 
iecka  u . e i c towej.  (RED)
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KA O ICE O O E A ZIM

Zima drogowcom niestraszna 
500 ton piasku i aż 5700 ton soli, a także 
75 specjalistycznych pojazdów na dro-
gach – pracownicy miejskich jednostek 
odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie 
dróg, chodników, parków są już gotowi 
do działania.
– O to, by drogi w Katowicach były prze-
jezdne, a chodniki w centrum miasta od-
śnieżone, dba blisko setka pracowników. 
Dodatnie temperatury i brak opadów 
śniegu od początku listopada nie oznaczają 
biernego czekania na nadejście zimy. Bry-
gady oddelegowane do akcji „Zima” zajmują 
się w tym czasie m.in. zamiataniem ulic, 
wywozem liści i innymi pracami związa-
nymi z bieżącym utrzymaniem czystości 
w mieście – mówi Czesław Kopiec, kierow-
nik Wydziału Oczyszczania katowickiego 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej. Jeśli temperatury są dodatnie 
i nie ma opadów śniegu, to na ulice wyjeż-
dżają zamiatarki, które na bieżąco sprzątają 
miasto. 

Dyspozytorzy śledzą prognozy pogody, 
monitorują warunki atmosferyczne i dro-
gowe przy użyciu kamer oraz stacji meteo, 
a także podejmują bieżące interwencje zgła-
szane przez inne służby, w tym Straż Miej-
ską oraz samych katowiczan. Wyzwanie 
stwarzają zawsze opady występujące w go-
dzinach porannego lub popołudniowego 
szczytu komunikacyjnego. 

Koordynacją prac zajmuje się Cen-
tralna Dyspozytornia Zimowego Utrzy-
mania Dróg w MPGK, która pracuje 
24 godziny na dobę przez cały tydzień. 
W przypadku intensywnych opadów 

śniegu lub gołoledzi w pierwszej kolej-
ności odśnieżane są główne arterie ko-
munikacyjne, centrum i drogi krajowe 
przebiegające przez miasto, a dopiero 
po ich udrożnieniu drogi o mniejszym 

natężeniu ruchu. Obsługiwane są też 
centra przesiadkowe i Międzynarodowy 
Dworzec Autobusowy. 

W akcję „Zima” zaangażowane 
są również inne miejskie jednostki: 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Zakład 
Zieleni Miejskiej, Komunalny Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej czy Ka-
towickie Cmentarze Komunalne. – 
W zapasie MZUiM znajduje się 200 
ton piasku i 200 ton grysu bazalto-
wego z opcją natychmiastowego uzu-
pełnienia w wypadku wykorzystania. 
Dodatkowo mamy podpisaną umowę 
z firmą zewnętrzną, która odpowiada 
za prawidłowe utrzymanie przystan-
ków i węzłów przesiadkowych – in-
formuje Piotr Handwerker, dyrektor 
MZUiM. 

Straż Miejska w ramach akcji „Zima” 
przekazuje informacje o zagrożeniach 
na terenie miasta do wszystkich pod-
miotów odpowiedzialnych za zimowe 
utrzymanie miasta. Dodatkowo kontro-
luje realizację wydawanych zaleceń oraz 
na bieżąco kontroluje stan nawierzchni 
jezdni i chodników. 

Szacunkowy koszt akcji „Zima” to ok. 
10 mln zł. Sama akcja potrwa do 31 marca, 
jednak sprzęt pozostanie w gotowości 
na wypadek wystąpienia opadów śniegu 
również w kwietniu.  (SR)

METROPOLITALNA WIGILIA DLA SAMOTNYCH 

Wigilia z dowozem do domu 
Katowice wraz fundacją Wolne Miejsce 
po raz kolejny łączą siły rąk i serc wo-
lontariuszy oraz darczyńców w organi-
zacji Wigilii dla Samotnych. Oczywiście 
z powodu pandemii w tym roku formuła 
musiała ponownie zostać zmieniona. 
Zamiast spotkania w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym, gdzie przy wspól-
nym stole przed pandemią zasiadało ponad 
trzy tysiące osób, organizatorzy proponują 
formę mobilną. To wolontariusze wypełnią 
wolne miejsca w życiu odwiedzanych, sa-
motnych ludzi, dostarczając im kolację wi-
gilijną bezpośrednio do domów. – Święta 
Bożego Narodzenia to piękny czas, niestety 
dla wielu osób trudny, a my – jak co roku 
– wspólnymi siłami chcemy to zmienić. Za-
praszamy każdą potrzebującą osobę, która 
z powodu sytuacji życiowej, materialnej, ro-
dzinnej nie może pozwolić sobie na organi-
zację wigilii, do spędzenia jej razem z nami 
– mówi prezydent Marcin Krupa. 

Akcja odbędzie się 24 grudnia w godz. 
od 7 do 15. Wszystko po to, by pomimo 
trudnych dla nas wszystkich obostrzeń po-
czuć prawdziwe święta i podzielić się z sa-
motnymi osobami nie tylko posiłkiem, ale 
też dobrym słowem i życzeniami. 

Każda samotna osoba, której sytu-
acja życiowa nie pozwala spędzić Wigilii 
w gronie najbliższych, może zgłosić chęć 
przyjęcia paczki z wigilijnymi potrawami. 
Wystarczy skontaktować się z infolinią fun-
dacji Wolne Miejsce, która będzie czynna 
od 15 do 20 grudnia przez całą dobę pod nr. 

tel. 514 045 416. – Zapraszamy również do 
wypełnienia wolnego miejsca wolontaryj-
nego. Pragnę zapewnić, że wszyscy, którzy 
czują chęć uczynienia czegoś autentycznego 
i dobrego dla drugiego człowieka, odnajdą 
się w naszym fundacyjnym gronie. Wiem 
o tym, bo każdy z wielkanocnych kierow-
ców, zawożąc świąteczne śniadania wielka-
nocne, wracał z wiosennej akcji poruszony 
tym, jak wiele radości dawał, wręczając 
paczki – mówi Mikołaj Rykowski, prezes 
i założyciel fundacji.

W hali MCM już tydzień przed Wigilią 
rozpocznie się „Wielkie Świąteczne Gotowa-
nie z Gwiazdami”. Ponieważ zadanie będzie 
trwało siedem dni, organizatorzy zaprosili 
kulinarne gwiazdy, by w jeden wybrany 
dzień objęły funkcję szefa i wraz z wolon-
tariuszami, uczniami szkół gastronomicz-
nych, przygotowywały świąteczne specjały: 
barszcz z uszkami, smażone karpie, sałatki 
śledziowe oraz pierogi.

Świąteczne dania po spakowaniu roz-
jadą się z Katowic po całej Polsce, m.in. do 
Warszawy, Łodzi, Kołobrzegu, Olsztyna, 
Lublina i wielu innych, skąd sztaby lokal-
nych wolontariuszy rozwiozą je do potrze-
bujących i samotnych.  (SR)

Wszystkich chętnych do wolontariatu 
i wsparcia działań fundacji 
zapraszamy na stronę:
www.facebook.com wolnemiejsce

Ważnym elementem akcji „ ima” jest praca akładu ieleni Miejskiej, który dba o tereny zielone 
także zimą. Jednostka odśnieża bąd  posypuje piaskiem ścieżki w najpopularniejszych katowickich 
parkach, dzięki czemu magiczne zimowe spacery w tych miejscach są bezpieczne. 
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Wigilia odbywa się dzięki ciężkiej pracy wolontariuszy
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Z A EKSA REM A KIEM  MRO KIEM  KOMPOZ OREM I I ARZ S  ROZMA IA MACIE  SZCZA I SKI

Zagęszczenie talentów na metr kwadratowy…
Maciej Szczawiński: rodziłeś się 
w Katowicach…
Aleksander „Alek” Mrożek: Tak, na Ko-
szutce. Rocznik 1950. 
No to jesteśmy w domu. Pokolenie
Kto się w tym miejscu wtedy urodził  i miał 
przynajmniej jakiś elementarny talent mu-
zyczny, dostawał niezłą zaliczkę od losu. 
Tu było zawsze muzyczne mocarstwo, jakiś 
niesamowity klimat. I on przyciągał, bez 
względu na takie czy inne pomysły, cha-
raktery itp.
Miałeś muzyczne tradycje rodzinne
W domu dwie mandoliny były, jak pamię-
tam, ale mnie pochłonęła muzyka gitarowa 
już we wczesnej podstawówce.
Do której chodziłeś
Podstawówka nr 59, potem IX LO im. J. Ka-
walca, wszystko obok legendarnej „Aszy”. 
Szkoły już nie istnieją, budynki oczywi-
ście pozostały.
Moment przełomowy  Kiedy „poczułeś 
bluesa”
Chyba angielski film „Zabawa na 102”. 
Obejrzałem go kilka razy w słynnym kinie 
„Elektron” przy placu Grunwaldzkim i wie-
działem: jeśli gitara, to tylko elektryczna. 
Nic innego. Oczywiście instrument był 
wtedy w Polsce właściwie nieosiągalny. 
Miałem 10 lat, zacząłem chodzić na lekcje. 
Twoi mistrzowie
Och, było ich jeszcze tu, w Katowicach 
kilku. Przede wszystkim wspaniały Artur 
Konwiński,  wirtuoz steel metal guitar. On 
mnie zaraził tym instrumentem, nauczył 
grać, rozumieć jego tajemnice. A potem? 
Potem to już cała plejada muzyków, których 
słuchałem z płyt czy z radia. No i te postaci 
związane z Katowicami, koledzy z tamtych 
lat. Wszyscy nieprzeciętnie zdolni, osobo-
wości. Miasto było dosłownie przepełnione 
muzyką naszego pokolenia, zresztą tu za-
wsze było i jest dokąd pójść, żeby posłuchać 
czy pograć. Ja nie byłem jeszcze pełnoletni, 
ale większość czasu spędzałem, co tu dużo 
gadać, w studenckich klubach. Na przy-
kład w słynnym „Ciapku” na Kościuszki – 
to był pierwszy klub w Katowicach z żywą 
muzyką. Takich miejsc wymieniać można 
jeszcze wiele, cały archipelag niekończą-
cych się dżemów, „Bipromet”, „Akant”, 
„Straszny Dwór”…
Ale, pozwól, że się wtrącę, my z Koszutki ni-
gdy nie zapomnimy „Santosu”. Kawiarnia 
pokolenia.
No takiego zagęszczenia megatalentów 
na metr kwadratowy nie było chyba ni-
gdzie: Anthimos, Skrzek, Piotrowski, Du-
dek, Chryniewicz… Albo taki przykład: 
przechodzisz na drugą stronę ulicy, wtedy 
Zawadzkiego, i tam naprzeciw, dosłownie 
na jednym podwórku mieszkają Jan Błę-
dowski z grupy „Krzak”, Apostolis Anthi-
mos i Jacek Gazda, świetny basista. No więc 
takie były te moje pierwsze uniwersytety. 
Oni już wtedy grali Yardbirdsów i McLau-
ghlina. I to jak! Ale skoro mówimy o funda-
mentach i tych wszystkich pokoleniowych 

przeżyciach, jak nie 
wspomnieć „Animal-
sów” w Hali Parkowej 
na Kościuszki w 1965 
roku? Legenda! Że coś ta-
kiego można było wtedy 
przeżyć… Zdobyłem 
wejściówkę, byłem, wi-
działem, słyszałem. A pół 
wieku później, wzruszony, 
miałem zaszczyt i szczęście 
zagrać z Erikiem Burdonem 
we Wrocławiu. Więc kiedy 
po maturze (1968) wyjeż-
dżałem, żeby studiować do 
Wrocławia właśnie, to wio-
złem tam ze sobą naprawdę 
niezłą podbudowę.

Wrocław na początku lat 70. to był artystycz-
ny kosmos.
Wiesz, bo tam się wytworzyła bardzo 
specyficzna aura, ściągali dosłownie 
z całego świata różni ciekawi ludzie, 
a przyciągali ich przede wszystkim Gro-
towski ze swoim teatrem „Laboratorium” 
i „Pantomima” Tomaszewskiego. Niektó-
rzy znali osobiście Hendrixa albo byli 
na Woodstock i opowiadali to ze szcze-
gółami. Wyobrażasz sobie, jakie to ro-
biło wrażenie. Ja już w 1969 roku grałem 
na spektaklach Grotowskiego m.in. na si-
tar i robiłem muzykę dla „Pantomimy”,  
poznawałem psychodelię, funky, hard 
rocka i to wszystko, co później dało po-
czątek grupie „Nurt”.
Tu już znowu chciałoby się porozmawiać 
„kodem pokoleniowym”, bo twoja  muzy-
ka np. „Syn strachu”, niezapomniane  była 
i jest do dziś jakimś znakiem rozpoznaw-
czym tamtej młodej sztuki. I w ogóle mło-
dej wrażliwości
Ale to dzieje się jednak jakby mimowol-
nie, trochę w biegu. Dopiero po czasie 
ustawiasz wszystko w jakiejś kolejności, 
znajdujesz nazwy, kategorie itp. Ja jestem 
zresztą wolny strzelec. Zawsze wybieram 
instynktownie i, jak wiesz, gram różną 
muzykę. Najlepiej to widać, kiedy wymie-
nia się zespoły, bo po „Nurcie” było „2+1” 
i „Porter Band”, Iza Trojanowska i Grze-
gorz Markowski. Gienek Loska… Poza 
tym piszę też muzykę dla teatru i filmu. 
Ortodoksji u mnie nie znajdziesz.
Słyszałem, że kochasz swoje gitary. Masz 
niezłą kolekcję.

A powiedz, który muzyk nie kocha 
swojego instrumentu? To jest czuły, in-

tymny kontakt, coś najbardziej osobi-
stego. Poza tym każda z nich jest też 

znakiem jakiegoś etapu w moim 
życiu. Na przykład pierwsza 
to akustyczna gitara włoska 

z lat 30. – przepiękne brzmie-
nie, a pierwsza elektryczna 
(przeżycie!) Jolana Futu-
rama, rocznik 1962. Na niej 
zresztą nagrałem pierw-
szą płytę „Nurtu” i „Syna 
strachu”. A teraz mam 
białego Fendera Strato-
castera 72. Wybierałem 

go tydzień, próbując go-
dzinami. Jest rewelacyjny. 

Jak często bywasz 
w Katowicach

Dopóki żyła moja mama, przyjeż-
dżałem dość często i nieraz prze-

cierałem oczy, widząc te wszystkie 
niesamowite zmiany. Jak stare miejsca, 

które pamiętam z dzieciństwa i wczesnej 
młodości, już z trudem przyznają się do 
dawnych obrazów. Jak wiesz, poza muzyką 
zajmuję się też malarstwem. W przyszłym 
roku, czyli niebawem, szykuje się w Kato-
wicach wystawa moich prac. Z pewnością 
też coś zagram. Aleksander „Alek” Mrożek
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O ZIRE  SE IORZ   ZIA A  A RZECZ I C  SE IOR
Wychodzenie ze skutków pandemii osób 60 plus 
to cel programu „Wodzirej”, który miasto realizuje 
we współpracy z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej 
„Porozumienie bez Barier”. Projekt „Wodzirej” 
ma na celu pomoc osobom borykającym się ze 
skutkami izolacji społecznej wynikającej z pan-
demii. Osoby te często podupadły na zdrowiu, nie 
kontaktują się z rodziną, sąsiadami, odczuwają 
zniechęcenie i apatię. Nie mają motywacji i po-
mysłu na powrót do aktywnego uczestniczenia 
w życiu rodziny czy społeczności, ale jednocze-
śnie bardzo boleśnie odczuwają konsekwencje 
życia poza nawiasem.
Projekt „Wodzirej” jest innowacją społeczną, która 
ma na celu inspirowanie i wyposażenie jego uczest-
ników w praktyczną wiedzę i ćwiczenia, którymi 
będą mogli dzielić się dalej z innymi, już po spotka-
niach. Po zakończonym projekcie jego uczestnicy 
dzięki zdobytej wiedzy będą służyć radą i pomocą 
bezpośrednio w swoim środowisku.   (WPS/RED)

 czestnikami projektu są katowiccy senio-
rzy, którzy zostali wyłonieni w ramach współ-
pracy z Radą Seniorów Miasta Katowice oraz 
organizacjami pozarządowymi. W listopadzie 
spotkali się z Jolantą Kwaśniewską.

KA O ICE A SE IORA

Wernisaż wystawy 
malarstwa Dietera Nowaka
W październiku w klubie osiedlowym 
„PLUS” S.M. „Załęska Hałda” odbył się 
wernisaż wystawy malarstwa Dietera No-
waka – mieszkańca  osiedla Witosa. Wy-
stawę prac zorganizowano z okazji 20-lecia 
przynależności artysty do Grupy Janow-
skiej – malarzy amatorów. Autor wystawy 
jest emerytowanym pracownikiem kopalni 
Kleofas, gdzie pracował jako ślusarz, a za-
razem twórcą dojrzałych prac malarskich, 
z których duża część znajduje się w posia-
daniu osób prywatnych, a także muzeów.  

Po powitaniu odbyła się projekcja filmu 
pt. „Dieter Niebieski”, który w ciekawy 
sposób zaprezentował sylwetkę malarza, 
trudne dzieciństwo, problemy życia doro-
słego, a przede wszystkim realizację  jego 
talentu malarskiego. Nie zabrakło części ar-
tystycznej w wykonaniu Grzegorza Płonki 
z jego nieodłączną gitarą oraz smacznego 
okolicznościowego tortu. Obrazy zgroma-
dzone na wystawie przedstawiały przede 
wszystkim fragmenty miasta Katowice, jak 
i innych miast śląskich. 

Z racji pełnienia swojej funkcji chciałam 
podzielić się pewną refleksją, która nasunęła 
mi się w trakcie obecności na wernisażu: jak 
ważną rzeczą dla każdego człowieka jest posia-
danie zainteresowań, które można wypracować 
w ciągu życia, a nawet pasji, których realizacja 
nadaje życiu sens. Dla wielu osób przejście 
na emeryturę, utrata celu, jakim jest praca za-
wodowa, jest ogromnym stresem, z którym 
trudno sobie poradzić. Do emerytury trzeba 
więc przygotowywać się na wiele lat przed jej 
rozpoczęciem. Nie każdy z nas ma zdolności 

malarskie jak pan Dieter, nie każdy będzie ma-
larzem, artystą. Jednak świat wokół nas jest tak 
bogaty, tak ciekawy, że każdy może znaleźć dla 
siebie coś, co zajmie jego umysł czy serce i stanie 
się przedmiotem aktywności w czasie wolnym 
od pracy zawodowej, a w konsekwencji przy-
czyną  godnego życia.

Nikogo nie trzeba przekonywać o tym, 
jak trudną sytuacją dla człowieka jest samot-
ność. Izolacja, wymuszona przez pandemię, 
szczególnie w przypadku seniorów, ale nie 

tylko wśród nich, stała się przyczyną ich de-
presji, która tak bardzo utrudnia życie. W fil-
mie oglądanym w trakcie wernisażu artysta 
mówił, jak wielkim wsparciem dla niego była 
żona. Nie każda z osób starszych posiada ro-
dzinę, czas powoduje odejścia, jednak każdy 
może posiadać grono dobrych znajomych czy 
przyjaciół, ale tylko wtedy, gdy jest otwarty 
na drugiego człowieka, odnosi się do niego 
życzliwie i z szacunkiem. I o tym należy pa-
miętać, spotykając się z drugim człowiekiem.

Na terenie Katowic funkcjonuje kilka-
dziesiąt klubów seniora, gdzie spotykają się 
osoby starsze, by pobyć ze sobą, porozma-
wiać, ale i wysłuchać ciekawych wykładów, 
pogadanek, poznać ciekawych ludzi. Klub 
osiedlowy „Plus” jest miejscem tętniącym 
życiem i w nim spotykają się grupy osób 
w różnym wieku, o różnych zainteresowa-
niach, które czują się tu dobrze.  

(HELENA HRAPKIEWICZ, 
P OMO IK PR D  DS. S IOR W   
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Dieter Nowak i Grzegorz Płonka
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REMO O A A Ś IE ICA

Dagma Bezpieczeństwo IT wyremontowała siedzibę fundacji „Gniazdo”
W listopadzie oddano do użytku świe-
żo wyremontowaną świetlicę, z której 
na co dzień korzystają podopieczni 
fundacji „Gniazdo” z Katowic. W ra-
mach inwestycji odnowiono wszystkie 
pomieszczenia, zakupiono nowe me-
ble oraz wyposażenie, w tym laptopy. 
Wszystko to dzięki wsparciu katowickiej 
fi rmy Dagma Bezpieczeństwo IT, będą-
cej dystrybutorem popularnych w Pol-
sce antywirusów fi rmy ESET.
Fundacja „Gniazdo” działa od 1992 roku. 
Powstała z inicjatywy Katarzyny Cho-
lewy, która współtworzyła ją z innymi 
prekursorami socjoterapii w Polsce: Ma-
rią John-Borys i Ryszardem Borysem. 
Od samego początku ściśle współpracuje 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej, a od 1997 roku nieustannie wspiera 
ją Urząd Miasta w Katowicach. Głównym 
celem działania fundacji jest zapewnienie 
dzieciom z rodzin potrzebujących miej-
sca oraz dogodnych warunków do nauki 
i odpoczynku.

Po latach użytkowania budynek, 
w którym działa obecnie fundacja, wy-
magał gruntownego remontu. Mimo fi-
nansowego wsparcia, jakie otrzymuje 
fundacja, na taki remont brakowało 

środków. Z pomocą przyszła firma 
DAGMA Bezpieczeństwo IT, która zde-
cydowała się wyremontować pokoje, gdzie 
podopieczni fundacji odrabiają lekcje, 
uczą się, bawią i odpoczywają.

Jak podkreśla Agnieszka Czajak, wi-
ceprezes fundacji „Gniazdo”: – Dzieci są 
zachwycone, podobnie jak my, opiekuno-
wie. Bardzo się cieszę, że Dagma zaintere-
sowała się nami i w tak znacznym stopniu 
nam pomogła. Świat się zmienia, a my 
chcemy dotrzymać mu kroku, dlatego za-
stanawiamy się, w jaki sposób pracować 
z naszymi podopiecznymi. Ten remont to 
nowe otwarcie, które pomoże nam w dal-
szej działalności.

– Cieszymy się, że nasza pomoc w po-
staci remontu pomieszczeń fundacji spra-
wiła dzieciom tak wiele radości. O samej 
pomocy zdecydowaliśmy w momencie, 
kiedy w Polsce i na świecie wybuchła pan-
demia koronawirusa. Dzisiaj widzimy, 
że warto było zaryzykować to spore przed-
sięwzięcie dla dzieci i ich uśmiechu. To dla 
nas obecnie największa nagroda za całą 
udzieloną przez nas fundacji pomoc – ko-
mentuje Mikołaj Sikorski z Dagma Bezpie-
czeństwo IT. 

(MM)

KA O ICE  SKR CIE

Wygaszenie platformy 
SEKAP
Na początku grudnia wyłączona została 
możliwość przesyłania wniosków przy 
użyciu platformy SEKAP do Urzędu Mia-
sta Katowice. Od 23 grudnia platforma 
SEKAP będzie niedostępna. Cała komu-
nikacja zostanie przerwana, nie będzie 
możliwości zalogowania się na skrzynkę 
ani pobrania dokumentów. Dane zostaną 
nieodwracalnie usunięte ze wszystkich 
skrzynek kontaktowych.

Dla użytkowników platformy SEKAP 
została przygotowana instrukcja, w jaki 
sposób pobrać korespondencję znajdującą 
się w skrzynce kontaktowej. Dostępna jest 
na stronie SEKAP w miejscu – do pobra-
nia oraz na stronie e.slaskie.pl w zakładce 
„SEKAP”.

Usługi udostępniane przez Urząd Mia-
sta Katowice znajdują się w Biuletynie In-
formacji Publicznej pod adresem https://
bit.ly/3r5tVeh. Bezpośrednio z usług znaj-
dujących się w Biuletynie można przejść do 
usług elektronicznych świadczonych przez 
Urząd na platformie ePUAP lub do innych 
platform rządowych. 

Bezpłatne szczepienia 
przeciw grypie
Do 31 marca 2022 r. każda osoba pełno-
letnia będzie mogła zaszczepić się prze-
ciw grypie w jednym z 3 tysięcy punktów 
szczepień w całej Polsce, również Ka-
towicach. Dokładna lista miejsc, gdzie 
można się zaszczepić, znajduje się pod ad-
resem: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/

szczepienia-na-grype. Dotychczas szcze-
pionkę refundowano 13 grupom osób 
szczególnie narażonych na zakażenie 
wirusem tej choroby ze względu na wy-
konywane obowiązki zawodowe, miejsce 
ich pobytu lub wiek. Obecnie refundację 
rozszerzono na wszystkich pełnoletnich 
mieszkańców Polski. To rozwiązanie ogól-
nopolskie. Warto natomiast wspomnieć, 
że już wcześniej posiadacze Katowickiej 
Karty Mieszkańca mogli zaszczepić się 
bezpłatnie przeciw grypie niezależnie od 
wieku. W ramach tego projektu pozostały 
jeszcze wolne szczepionki w trzech przy-
chodniach SPZLA „Moja Przychodnia” 
na terenie naszego miasta. Więcej infor-
macji: bit.ly/3FI2lrx

Stare opony – do punktu 
zbiórki odpadów
W związku ze zmianą aury i konieczno-
ścią wymiany opon na zimowe przypomi-
namy o możliwości oddania wysłużonego 
ogumienia do warsztatów, zakładów wul-
kanizacyjnych czy punktów zbiórki od-
padów – pozostawienie zużytych opon 
w tych miejscach gwarantuje, że zostaną 
one wykorzystane ponownie w procesie 
recyklingu z korzyścią dla środowiska. 
– Zbiórka zużytych opon w wyspecjalizo-
wanych punktach jest szczególnie istotna 
dla środowiska naturalnego, dla którego 
ten rodzaj odpadów jest bardzo szkodliwy 
– mówi Krzysztof Król, kierownik Działu 
Transportu MPGK Katowice.

Na terenie Katowic funkcjonują obecnie 
cztery punkty (przy ul. Milowickiej 7A, ul. 
Obroki 140, ul. Zaopusta 70, ul. Bankowej 

10), do których można przekazać odpady 
wytwarzane nieregularnie w gospodar-
stwach domowych, w tym także opony sa-
mochodów osobowych. W ramach opłaty 
śmieciowej mieszkańcy Katowic mają 
możliwość bezpłatnego oddania zużytych 
opon (rocznie maks. 4 szt. opon samocho-
dów osobowych).

Nowe dowody osobiste
Od 7 listopada 2021 r. zmienił się wygląd do-
wodu osobistego. Najważniejszą zmianą jest 
wprowadzenie drugiej obok fotografii cechy 
biometrycznej, czyli odcisków palców. Nie 
ma już możliwości złożenia wniosku przez 
internet dla osób powyżej 12. roku życia. Ko-
nieczna jest osobista wizyta w urzędzie przy 
składaniu wniosku i odbiorze dowodu. Od  li-
stopada można złożyć wniosek elektronicznie 
wyłącznie dla dzieci do 12. roku życia. Wdro-
żenie nowego wzoru dowodu osobistego nie 
oznacza konieczności wymiany wszystkich 
dokumentów. W pierwszej kolejności wy-
miana dotyczy dowodów, którym upływa 
termin ważności. Nowy dokument otrzy-
mają też osoby osiągające pełnoletniość. Do-
wody osobiste wydane przed dniem wejścia 
w życie nowej ustawy (tj. 7 listopada 2021 r.) 
zachowują ważność do upływu terminu, 
na jaki zostały wydane.

MIE SKI RZECZ IK 
KO SUME  RA ZI 

E EK A 
— CIC  ZA CA

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, 
to „cichy zabójca” ponieważ jest bezwonny 
i bezbarwny; a przez to trudny do wykry-
cia. W pomieszczeniach mieszkalnych, 
w stężeniu zagrażającym zdrowiu lub życiu 
człowieka, najczęściej pojawia się na sku-
tek pożaru, ale także z powodu wadliwego 
działania przewodów kominowych podczas 
użytkowania urządzeń grzewczych spalają-
cych drewno, węgiel, olej opałowy lub gaz. 
Osoby wystawione na działanie tlenku węgla 
w niebezpiecznym stężeniu najczęściej ulegają 
ciężkiemu zatruciu. W najgorszym wypadku 
toksyczny gaz może doprowadzić do śmierci. 

Z pomocą mogą przyjść domowe elek-
tryczne wykrywacze trującego gazu nazy-
wane: czujnik czadu, czujnik tlenku węgla 
lub detektor tlenku węgla.

Detektory tlenku węgla to urządzenia 
do użytku domowego, które zaalarmują, gdy 
w pomieszczeniu pojawi się czad. 

Przy zakupie czujnika zwróć uwagę na:
Typ czujnika. Typ A – emituje alarm wi-

zualny i dźwiękowy, a także może dopro-
wadzić do uruchomienia wentylacji. Typ B 
– tylko emituje alarm wizualny i dźwiękowy.

Rodzaj zasilania. Detektory czadu mogą 
być zasilane na baterie lub z domowej sieci 
elektrycznej. 

Normę. Czujnik powinien być oznako-
wany nazwą normy PN-EN 50291-1:2010/
A1:2013-05. Przedsiębiorca poświadcza 
w ten sposób, że przeprowadził badania czuj-
nika pod kątem wymagań bezpieczeństwa.

Instrukcję użytkowania.  
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LISTY DO REDAKCJI
Franciszkański akon 

wieckich
4 października obchodzona była w Panewni-
kach, w bazylice św. Ludwika, 800. rocznica po-
wstania świeckiego zakonu franciszkańskiego. 
Franciszkański Zakon Świeckich  często nazy-
wany jest III zakonem franciszkańskim.

Historia franciszkanów w Panewnikach 
sięga początków XX wieku i ma związek 
z rozwojem górnictwa i hutnictwa na Górnym 
Śląsku. Napływ osób do pracy w przemyśle od 
II połowy XIX w. stał się powodem angażo-
wania do pracy duszpasterskiej zakonników, 
zwłaszcza znanych i popularnych franciszka-
nów. W odpowiedzi na propozycję ks. Ludwika 
Skowronka, miejscowego proboszcza, postano-
wiono osiedlić franciszkanów w Panewnikach, 
miejscowości oddalonej od kościoła parafial-
nego w Mikołowie o ok. 8 km.  Od razu za-
kupiono większą ilość gruntu, jakby z myślą 
o przyszłym rozwoju placówki.

Na początku grudnia 1902 roku pierwsi 
bracia – Tacjan Hante i Ubald Miera – 
zajęli tymczasowe lokum: jednopiętrowy 
dom w Starych Panewnikach, który z po-
mocą mieszkańców zaadaptowali na klasz-
tor. Urządzili też kaplicę mogącą pomieścić 
300 osób. Uroczyste wprowadzenie zakon-
ników do klasztoru nastąpiło 22 grudnia 
1902 roku. W 1906 roku położono kamień 
węgielny pod budowę kościoła, a we wrze-
śniu 1907 roku zakonnicy przenieśli się do 
pomieszczeń przy kościele. Uroczystej kon-
sekracji kościoła dokonał bp Jerzy kardy-
nał Kopp w 1908 roku w obecności około 80 
tys. osób. Z czasem z pracy duszpasterskiej 

franciszkanów zaczęli korzystać coraz licz-
niejsi wierni, nie tylko z Panewnik, ale 
i dalszej okolicy.

O  K RKOS K  O S

Do ogrodu lawendowego 
z psem

Byłam z wnuczkami w przepięknym ogrodzie 
lawendowym. Cudowne miejsce dla osób, które 
chcą sobie wypocząć, oraz dla dzieci. Niestety 
w czasie naszej ostatniej wizyty były też tam 
osoby z dużymi niebezpiecznymi psami. Zwró-
ciłam im uwagę. Sytuacja zrobiła się nieprzy-
jemna. Psy stworzyły zagrożenie dla dzieci, 
ponadto mogą przecież zniszczyć to, co zostało 
tak pieczołowicie wykonane. Czy w tym miejscu 
można wyprowadzać psy? Czy może mogłaby 
stanąć tam tabliczka zakazująca tego?

Odpowied  redakcji: Szanowna Pani, nie 
ma aktu prawnego, który zabraniałby 
przyprowadzania psów w publiczne miej-
sca rekreacji, takie jak lawendowy ogród. 
Zwierzęta nie mają też obowiązku chodze-
nia na smyczy ani założenia kagańca (z wy-
jątkiem 11 ras wymienionych w „Wykazie 
ras psów agresywnych”). Uchwała Rady 
Miasta Katowice w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta Katowice stanowi jednak: „utrzy-
mujący zwierzęta domowe zobowiązani 
są do zachowania środków ostrożności 
zapewniających ochronę zdrowia i życia 
ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia sta-
rań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla 
otoczenia. Utrzymujący zwierzęta domowe 

zobowiązani są do sprawowania nad nimi 
właściwej opieki, a w szczególności niepo-
zostawiania ich bez dozoru”.

Do obowiązków osób utrzymujących 
zwierzęta domowe, a w szczególności psy, 
należy: sprawowanie skutecznego dozoru 
nad psami i innymi zwierzętami domowymi 
oraz usuwanie zanieczyszczeń pozostawio-
nych przez psy i inne zwierzęta na terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego.

Według Kodeksu wykroczeń i Kodeksu 
cywilnego, jeśli właściciel zwierzęcia nie 
stosuje się do zaleceń, zagrożony jest karą 
finansową, a także odpowiedzialnością 
względem ewentualnych szkód wyrządzo-
nych ludziom bądź mieniu. Osoba zabie-
rająca swojego pupila w publiczne miejsce 
rekreacji odpowiada więc całkowicie za bez-
pieczeństwo osób w odniesieniu do swojego 
zwierzęcia. Jeśli uznamy, że zwierzę może 
stanowić zagrożenie dla innych, w pierwszej 
kolejności warto na zasadach wzajemnego 
szacunku upomnieć jego pana, a gdyby to 
nie działało, skontaktować się ze służbami 
porządkowymi. Trzeba jednak przy tym pa-
miętać, że czworonogi tak samo jak i dzieci 
potrzebują kontaktu z naturą, ruchu i świe-
żego powietrza.

Po naszej konsultacji z inicjatorami po-
wstania ogrodu lawendowego otrzymaliśmy 
informacje, że w ramach możliwości finan-
sowych postawione zostaną w tym miejscu 
tabliczki zachęcające właścicieli psów do od-
powiedzialnego zachowania. Pomysłodawcy 
zachęcają również do korzystania z łąki obok 
placu, w którym warunki do wyprowadzania 
psów są o wiele lepsze. 

HISTORIA

Beatyfikacja ks. Jana Machy 
– świadectwo pamięci i umiłowania bliźniego
Błogosławiony ks. Jan Macha swoimi 
wyborami moralnymi pokazał, jak nale-
ży interpretować i wprowadzać w życie 
przykazanie miłości. nał doskonale 
wartość dobra, zaangażowania, bezin-
teresownej pomocy. 
Przez całe życie działał na rzecz tych, któ-
rzy najbardziej tego potrzebowali. W liście 
napisanym na kilka godzin przed śmier-
cią ks. Jan Macha podsumował swoje życie 
słowami: „Umieram z czystym sumieniem. 
Żyłem krótko, lecz uważam, że cel swój 
osiągnąłem. Nie rozpaczajcie!”. Teraz, 
niemal 80 lat po śmierci, ks. Jan Macha 
doczekał się beatyfikacji. Odbyła się ona 
w listopadzie w archikatedrze Chrystusa 
Króla w Katowicach. Kapłan był zasłużo-
nym działaczem konspiracyjnym i spo-
łecznym, który zginął w wyniku egzekucji 

przeprowadzonej w więzieniu gestapo 
w Katowicach w 1942 r. 

Ksiądz urodził się w 1914 r. w Chorzowie 
Starym. Należał do pierwszego pokolenia 
Górnoślązaków wychowanych już w niepod-
ległej Polsce. W 1939 r. otrzymał święcenia 
kapłańskie i zajął się posługą – na początku 
w Chorzowie Starym, później w Rudzie Ślą-
skiej. Szybko przekonał się o tym, jaki terror 
wobec lokalnej ludności polskiej spowodo-
wała niemiecka okupacja. Widząc drama-
tyczne warunki bytowe, z jakimi zmagali 
się mieszkańcy, zorganizował charyta-
tywną akcję wsparcia potrzebujących. Wraz 
z rozrostem inicjatywy organizacja bł. ks. 
Machy dołączyła do struktur konspiracyj-
nych, otrzymując kryptonim „Konwalia”. 
W podziemiu organizacja ta nie zajmowała 
się jednak działaniami zbrojnymi, tylko nadal 

niosła pomoc humanitarną mieszkańcom 
Śląska. Ks. Macha i członkowie „Konwalii”, 
głównie harcerze, w szczytowym momen-
cie objęli opieką kilka tysięcy ludzi na terenie 
Bielszowic, Chropaczowa, Goduli, Kończyc, 
Lipin, Makoszów, Orzegowa, Pawłowa, Rudy 
Śląskiej i Łagiewnik.

W październiku 1940 r. torturowany 
przez gestapo szef sztabu śląskiej organizacji 
Związku Walki Zbrojnej Karol Kornas wyja-
wił Niemcom informacje nt. działań ks. Jana 
Machy. Po kilku miesiącach rozpracowywa-
nia przez służby, 5 września 1941 r. ks. Macha 
i jego najbliżsi konspiracyjni współpracow-
nicy zostali umieszczeni w katowickim wię-
zieniu niemieckiej tajnej policji państwowej 
i skazani na śmierć. Mimo apeli władz ko-
ścielnych wyrok wykonano 2 grudnia 1942 r. 
poprzez ścięcie.  K MI K KOWSKI
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askoczyły cię zmiany w ruchu  Spó niłeś 
się na ciekawe wydarzenie  Przegapiłeś ko-
lejny konkurs
A może po prostu chcesz otrzymywać na bie-
żąco najważniejsze informacje o swoim mie-
ście  apisz się do oficjalnego newslettera 
miasta Katowice i już zawsze bąd  poinfor-
mowany.
Wystarczy kilka kliknięć, a raz w tygodniu 
wyślemy ci e-mail ze skrótem najważniej-
szych wiadomości na temat Katowic. Obie-
cujemy, że będą ciekawe, ale jeśli zmienisz 
zdanie, będziesz mógł się wypisać w każ-
dym momencie.

Nie zwlekaj, wejdź na stronę 
bit.ly/newskato  i zapisz się do oficjalnego 
newslettera miasta Katowice!
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Od 2011 r. w Pracowni Teatralno-Fil-
mowej Muzeum Historii Katowic 
przy ul. Kopernika 11 jest czynna 
ekspozycja stała pt. „Muzeum 

Barbary i Stanisława Ptaków”. Wystawa 
znajdująca się w byłym mieszkaniu tej nie-
zwykłej pary ukazuje ich życie zarówno ar-
tystyczne, jak i prywatne. Można tu oglądać 
projekty wybitnej scenograf i kostiumolog 
Barbary Ptak oraz same kostiumy i doku-
mentację fotograficzną z realizacji przedsta-
wień. Oprócz tego ekspozycja ukazuje drogę 
twórczą Stanisława Ptaka – znakomitego 
aktora i śpiewaka, człowieka o wielkim ta-
lencie, sercu i charyzmie. Całości dopełniają 
liczne fotografie i pamiątki z ich życia pry-
watnego i rodzinnego, otrzymane nagrody 
i wyróżnienia oraz wiele innych ciekawo-
stek zgromadzonych przez lata przez tę parę 
wybitnych artystów. 

W tym roku Dział Teatralno-Filmowy 
Muzeum Historii Katowic obchodzi 10-le-
cie istnienia. Dokładnie 19 listopada 2011 r. 
po raz pierwszy otwarto dla zwiedzających 
wystawę stałą „Muzeum Barbary i Stani-
sława Ptaków”.

Muzeum Historii Katowic z okazji jubile-
uszu dokonało metamorfozy wystawy stałej, 
którą można oglądać w Dziale Teatralno-Fil-
mowym do 29 stycznia 2022 r. Muzealnicy 
zaanektowali Galerię pod 11 i prezentują 
w niej niepokazywane dotąd projekty Bar-
bary Ptak, znajdujące się w zbiorach muzeum 
oraz oczywiście gotowe kostiumy. Uzupeł-
niają je nagrane wspomnienia „O Basi, Stasiu 
i ich mieszkaniu” dostępne w formie filmu 
– to ponad dwie godziny niezwykłych opo-
wieści, anegdot, wspomnień i ciekawostek 
o artystycznym małżeństwie opowiedzia-
nych przed kamerą przez gości. 
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Barbara Ptak
urodziła się w 1930 r. w Chorzowie. W 1951 r. 
zdała maturę w Liceum Sztuk Plastycznych 
w Katowicach. Studiowała na ASP w Krako-
wie i w Warszawie, gdzie uzyskała dyplom 
Wydziału Grafi ki Artystycznej. Studiowała ma-
larstwo u prof. Wojciecha Fangora. Jeszcze 
jako studentka rozpoczęła współpracę kostiu-
mografi czną, współpracowała z wytwórniami 
fi lmowymi w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu 
jako projektantka kostiumów. Zaprojekto-
wała kostiumy do ponad 80 fi lmów polskich 
i zagranicznych. Jej kostiumy możemy podzi-
wiać m.in. w fi lmach: „Nóż w wodzie”, „Kró-
lowa Bona”, „Noce i dnie”, „Faraon”, „Ziemia 
obiecana”, „Wielka miłość Balzaka”, „Perła 
w koronie”, „Zmory”. Barbara Ptak projekto-
wała również scenografi ę i kostiumy w teatrach 

dramatycznych, muzycznych, operowych i do 
spektakli telewizyjnych, a stworzyła oprawę 
plastyczną dla około 140.

Stanisław Ptak
urodził się w 1927 r. w Wągrowcu. Karierę ak-
torską rozpoczął pod koniec lat 40 ubiegłego 
wieku. W latach 1949–1950 zadebiutował tytu-
łową rolą w „Amfi trionie” Plauta w gnieźnień-
skim Teatrze Miejskim. Występował w teatrach 
w Gnieźnie, Poznaniu, Teatrze Muzycznym 
w Gdyni, a pod koniec życia związał się z Te-
atrem Rozrywki w Chorzowie. Jako śpiewak 
operetkowy (baryton) występował w operetkach 
w Gliwicach i Szczecinie. Uznawany za jednego 
z najlepszych śpiewaków operetkowych w Pol-
sce.



19www.katowice.eu INFORMATOR

Katowice Miasto Ogrodów
Instytucja Kultury 

im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu ląskiego 2

tel. 32 609 03 00
e-mail: sekretariat@miasto-ogrodow.eu

www.miasto-ogrodow.eu

Nowe wydawnictwo katowic-
kiego Medialabu: Spacerownik 
po południowym śródmieściu
Spacerownik jest częścią serii „Promenada na po
łudnie”. Publikacja dostępna jest w sklepach Bik
sa, Gryfnie, a także w kasie KMO (parter budynku 
przy pl. Sejmu Śląskiego 2) w cenie 2  zł.

ARS INDEPENDENT 2021 #3

Porozmawiajmy o potworach
11–12 grudnia, Katowice + online
Podczas ostatniej w tym roku odsłony festiwalu 
Ars ndependent przeniesiemy się do lat 0. i zwa
riowanych światów z „monster mo ies” – mieszan
ki kina katastrofi cznego, horroru i s.f.  Szczegóło
wy program na: arsindependent.pl

WYSTAWY W GALERIACH MIASTA 
OGRODÓW

Galerie Miasta Ogrodów czynne: 
wtorek niedziela    w t p woln

„5 TAK” – wystawa zbioro-
wa Katedry Grafi ki Wydziału 
Sztuk Pięknych niwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu
do 12 grudnia, Galeria Pusta

Grupa Malarska awodzie 
– wystawa zbiorowa

erni a   rudnia  odz   
Galeria Korez

„Pola widzenia” – wystawa 
zbiorowa PAP w Katowicach

erni a   rudnia  odz   
Galeria Miasta Ogrodów

Daniel Dymitriew, „ ląska 
Fotografi a Prasowa 2020”

erni a   rudnia  odz   
Galeria Pusta

WYDARZENIA ONLINE

Katowicki Chór Wirtualny 
– edycja jesienna
11 grudnia 
Premiera online kolędy nagranej przez Katowicki 
Chór Wirtualny wraz z Miejską Szkołą Chóralną we 
Frutillar (Chile) w grudniu 2020 roku z okazji le
cia Katowic jako Miasta Muzyki ESCO.

15, 22, 29 grudnia 
Premiery online pieśni powstańczych w wykonaniu 
chórzystów „Katowickiego Chóru Wirtualnego”

Facebook / YouTube Miasta Ogrodów. Dostęp bez-
płatny.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Medialab Katowice
9 i 14 grudnia
Wykłady o Katowicach: cz. 1 (9.12), cz. 2 (1 .12).
Szczegółowe informacje, zapisy: medialabkatowice.eu

Muzykodrom
4 i 11 grudnia, sala Muzykodromu
Wstęp: 5 zł/uczestnik. Informacje, zapisy: anna.
czubak@miasto-ogrodow.eu

Szwendania okoliczne
11 grudnia 
Udział bezpłatny. Zapisy: pawel.graja@miasto-
-ogrodow.eu

PRZESTRZENIE SZTUKI: 
TANIEC – KATOWICE 

Dodatkowe informacje: katowice.ps.taniec@gmail.com

Więcej lat to więcej życia
 rudnia  odz   

Warsztaty taneczne dla osób 0 .
Koszt: 10 zł 

Warsztat tańca współczesnego
 rudnia  odz   

Koszt: 10 zł/1 warsztat, 30 zł – karnet miesięczny. 
Bilety dostępne w budynku KMO oraz na intertic-
ket.pl

HACOCOKI, czyli lekcje 
tańca tradycyjnego

  rudnia  odz   
Dla osób dorosłych (1 – ).
Koszt: 10 zł. Bilety dostępne w budynku KMO oraz 
na interticket.pl

Kino Tańca: Merce Cunningham. 
A lifetime of dance 60’
2 grudnia, godz. 19.00, Strefa Centralna
Filmowy portret nieżyjącego już geniusza amerykań
skiego tańca współczesnego Merce a Cunninghama.
Wstęp wolny

Jam taneczny
 rudnia  odz   

Otwarte spotkanie taneczne.
Wstęp wolny

HACOCOKI IMSPACE
 rudnia  odz   

Potańcówka z muzyką na żywo
Wstęp wolny

„Wieczór młodych 
choreografów”
4 grudnia, godz. 19.00, KMO
Spektakl taneczny.
Wstęp wolny

„Anamneza – przebłyski”
10 grudnia, godz. 19.00, KMO
Spektakl taneczny w choreografi i Jacka umińskiego. 
Wstęp wolny

SPEKTAKLE GOŚCINNE

„In side” konc., wyk. Aleksandra 
aba, Beata Mysiak

„Cornerstone” konc., chor., 
taniec: Mikołaj Karczewski

 rudnia  odz   

„Gloria” chor. kolektywna
9 grudnia, godz. 19.00, KMO
Bezpłatne wejściówki: rezerwacje@miasto-ogro-
dow.eu

Akademia Doświadczenia
Zapraszamy katowickich seniorów na szereg 
warsztatów prowadzonych w ramach projektu 
Akademia Doświadczenia. 
9.12 i 15.12, od godz. 16.30 – gimnastyka jogilates
2.12 i 16.12, od godz. 16.00 – zajęcia zdrowotne 
7.12 i 14.12, od godz. 17.00 – zajęcia ekologiczne
21.12, godz. 16.00 – spotkanie świąteczne
Spotkania bezpłatne, obowiązują zapisy: dominika.
lange@miasto-ogrodow.eu

W PRZESTRZENIAC  KMO

Koncerty i spektakle zewnętrznych organizatorów

10 Tenorów
 rudnia  odz  

Trasa koncertowa 10 utalentowanych wokalistów 
gwarantuje pasję i uśmiech na twarzy. 
Bilety: od 115 zł dostępne na ebilet.pl. 

Ralph Kaminski – KORA
 rudnia  odz   i 

Bilety: od 99 zł dostępne na e entim.pl/goodtaste, 
ebilet.pl

Kabaret Moralnego Niepokoju 
– „ a długo byliśmy grzeczni”

 rudnia  odz   i 
Bilety: od 75 zł dostępne na adria-art.pl

MOSCOW CITY BALLET

Dziadek do orzechów 
 rudnia  odz   

Jezioro łabędzie
 rudnia  odz    

Bilety: od 129 zł dostępne na ebilet.pl

Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA

aleja Wojciecha Korfantego 6
e-mail: galeria@bwa.katowice.pl

www.bwa.katowice.pl

WYSTAWY. 
GŁ WNA PRZESTRZE

„Instytut Twórczej Fotografi i 
niwersytetu ląskiego 

w Opawie. Trzy dekady”
do 19 grudnia

Wystawa zorganizowana z okazji 0. rocznicy ist
nienia tego integralnego wydziału czeskiej uczelni. 
W katowickiej Galerii Sztuki Współczesnej BWA 
będzie można zobaczyć wybór najciekawszych fo
tografi i jej studentów, absolwentów i pedagogów. 

„27 Biennale Plakatu 
Polskiego, Katowice 2021” 
i wystawa plakatów jurorów 

 rudnia  lute o 

WYSTAWY. 
MAŁA PRZESTRZE

Michalina Bigaj, 
„Punkty zwrotne”

do 19 grudnia 

EDUKACJA

Sztuka w  edukacji. 
Warsztaty ekspresji twórczej
Warsztaty dla dzieci i młodzieży – grup szkolnych 
oraz dla osób indywidualnych. Zajęcia są bezpłat
ne  Wszystkie materiały potrzebne do realizacji 
warsztatów zapewnia Galeria.

Kontakt: edukacja@bwa.katowice.pl, tel. 32  259 
90 40 wew. 16

Klub Sztuk – warsztaty twórczej 
aktywności dla osób dorosłych:

4.12, godz. 10.00 13.00* – warsztaty makramy – 
sztuki wiązania sznurków. Koszt: 70 zł

18.12, godz. 10.00–13.00* – warsztaty plecenia 
dekoracji świątecznych ze świeżej wikliny. Koszt: 
95 zł

19.12, godz. 10.00–13.00* – Zimowe wianki – 
warsztaty tworzenia naturalnych, zielonych deko-
racji. Koszt: 95 zł

 Materiały niezbędne do pracy podczas warsztatów 
Klubu Sztuk są wliczone w cenę. Przedmioty wyko
nane podczas warsztatów przechodzą na własność 
ich twórców. Zapisy na: warsztaty Klubu Sztuk: edu
kacja bwa.katowice.pl. lość miejsc ograniczona. 
W przypadku zbyt małej liczby chętnych zastrze
gamy sobie prawo do zmiany terminu warsztatów.

Chcesz 
wiedzieć więcej?

facebook.com/Katowice.eu

twitter.com/BiuroPrasoweKce

instagram.com/miasto_katowice 

youtube.com/KatowiceTube
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Scena Ateneum 
ul. św. Jana 10 

tel. 32 253 82 22
www.ateneumteatr.pl

Piaskowy Wilk
2 grudnia, godz. 9.30 i 12.00  

Kopciuszek
4 grudnia, godz. 11.30,
5 grudnia, godz. 16.00,
7, 8 grudnia, godz. 9.30 i 12.00

Królowa niegu
12 grudnia, godz. 12.00, 14, 15, 16,
17 grudnia, godz. 9.30 i 11.30,
18 grudnia, godz. 11.30,
19 grudnia, godz. 16.00,
21 grudnia, godz. 9.30   

DYREKCJA TEATRU ZASTRZEGA SOBIE 
PRAWO ZMIAN W REPERTUARZE

Scena za szybą
ul. Przedwiośnie 4A 

40-319 Katowice
Szopienice-Burowiec
www.scenazaszyba.pl

Koncert kolęd i piosenek 
świątecznych
10 grudnia, godz. 18.00

Wystąpią: uczniowie p. Justyny Bujak oraz p. Zofii Garganisz
Wstęp bezpłatny

Muzykobajki – Gamoliny 
na pięciolinii
19 grudnia, godz. 10.00

EduMuzArte: Alina Adamczyk Aleksandra Konieczny
Grupa: 3,5-5 lat. Wstęp bezpłatny

Muzyczna bajkoterapia 
– Podróż dookoła 
harmonicznego koła
19 grudnia, godz. 11.15

EduMuzArte: Alina Adamczyk Aleksandra Konieczny
Grupa: 6–7 lat. Wstęp bezpłatny.
Rezerwacja: info@scenazaszyba.pl lub pod nr. te-
lefonu 696 039 527

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1 
tel. 32 208 37 40

e-mail: info@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl
www.facebook.com

BibliotekaSlaskaKatowice

KSIĄ KI ONLINE 
DLA KA DEGO! 

To  projekt wybrany do  realizacji przez  mieszkań
ców województwa śląskiego w  ramach  edycji 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

możliwia czytanie książek elektronicznych 
(e booków, audiobooków) dostępnych w  nternecie 
w wybranych przez koordynatora projektu – Biblio
tekę Śląską – trzech platformach internetowych:  
Ebookpoint B B O (fi rmy Helion) – platforma 
udostępnia beletrystykę, literaturę z dziedzin pra
wa, ekonomii, księgowości, inżynierii, przewodniki 
i  literaturę podróżniczą oraz  cenione publikacje 
z branży T wydawnictwa Helion
B K ibra (Wydawnictwa aukowego PW ) – 

serwis oferuje literaturę naukową z wielu dziedzin, 
w  tym medycyny, prawa, ekonomii, zarządzania, 
marketingu, psychologii, pedagogiki, socjologii, 
fi lozofi i, historii, nauk politycznych, matematycz
no przyrodniczych, techniki

egimi (fi rmy egimi) – popularna wśród bibliotek 
publicznych i ich czytelników baza kilkudziesięciu 
tysięcy tytułów, głównie literatury pięknej  
Jeśli jesteś czytelnikiem Biblioteki Śląskiej 
i chcesz otrzymać kod dostępu, wystarczy wypełnić 
formularz dostępny na stronie Biblioteki Śląskiej:
bs.katowice.pl/ksiazki-online-dla-kazdego/

Konkurs „ ląska Fotografi a 
Prasowa – najlepsze 
zdjęcia 2020 roku”
14 grudnia, godz. 17.00

roczyste ogłoszenie laureatów konkursu, który 
wśród fotoreporterów i publiczności zyskał reno
mę i popularność. czestniczą w nim profesjo
nalni fotografi cy i amatorzy związani ze Śląskiem 
poprzez miejsce zamieszkania lub współpracę ze 
śląskimi mediami i instytucjami.
Szczegóły na stronie BŚ
* W zależności od sytuacji epidemicznej Biblioteka 
Śląska jako organizator zastrzega sobie prawo do 
zmian: odwołania spotkania lub zmiany charakteru 
ze stacjonarnego na online

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej
Galeria Intymna
ul. Francuska 12

PROJEKT „POLA WIDZENIA KSIĄ KI 
– POMOSTY”

Wystawa IV: 
„Wideo-art: Ksawery Kaliski, 
tekst: Wojciech Brzoska”
22 listopada – 15 grudnia 
Ksawery Kaliski, artysta tworzący wideo arty, 
w działaniu szuka nowoczesnych form wyrazu, 
jego gotowe dzieła nierzadko mają wymiar interak
tywny, zapraszający odbiorców do współdziałania. 
Zainspirowane twórczością autora wiersze poety 
Wojciecha Brzoski stanowią część stworzonych 
przez Kaliskiego wideo artów. 

Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka

im. Józefa Lompy w Katowicach
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7
tel. 32 258 38 38, 32 258 57 84

e-mail: biblioteka@pbw.katowice.pl
www.pbw.katowice.pl

TIK w edukacji najmłodszych
7 grudnia, godz. 13.30, platforma MS Teams
Elektroniczne książeczki, e komiksy, interaktywne 
puzzle i uizy. Jak je przygotować? Z pomocą bez
płatnych aplikacji webowych, które poznają uczest
nicy webinarium. 
Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/ZLo-

dej K9jrFSwJ9 

Genially – genialne materiały 
edukacyjne i reklamowe
14 grudnia, godz. 13.30, platforma MS Teams
Efektowne prezentacje, interaktywne uizy i grafi ki, 
escape roomy w formie online... To wszystko można 
przygotować za darmo w aplikacji Genially. Jej moż
liwości zostaną zaprezentowane podczas szkolenia.
Formularz rejestracyjny: forms.gle/6 wDrag3xSi-

P8KA6 

uilling krok po kroku. 
Kartka bożonarodzeniowa
16 grudnia, godz. 11.00
Kolejne zajęcia organizowane w ramach spotkań 
Akademii Seniora.
Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną 
tel. 32 258 38 38, wew. 20

Miejska 
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossutha 11 
tel. 32 254 60 98

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

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny  
obowiązują wejściówki – do odbioru w fi liach

DLA DZIECI

imowe przedstawienie 
Teatru Gabi Art
3 grudnia, godz. 17.00, Filia nr 28, 
ul. Uniczowska 36

Opowieść z imowej Doliny
9 grudnia, godz. 17.00, Filia nr 19, 
ul. obr. Westerplatte 10
Przedstawienie Teatru Bajkowe Skarbki Śląska.

Wesołe zimowanie 
z Księżniczką imą
10 grudnia, godz. 17.00, Filia nr 26, 
ul. Goetla 2, Katowice-Murcki
Przedstawienie Teatru Gabi Art.

DLA DOROSŁYC

Podróż do Andaluzji oraz Indii 
z muzyką, słowem i instrumentami 
Michała Czachowskiego
3 grudnia, godz. 17.00, Filia nr 14, 
ul  ia t w  atowice o  i clecia

CZYTAJ DLA ODMIANY

Cisza w Pogrance
2 grudnia, godz. 17.00, Filia nr 3, 
ul. Gliwicka 93
Spotkanie autorskie z Marcinem Pilisem.

Noc sów. Opowieści z lasu
3 grudnia, godz. 17.00, Filia nr 25, 
ul  ole ława robre o 
Spotkanie z Jackiem Karczewskim, działaczem na 
rzecz ochrony przyrody.

łap bakcyla na czytanie  
Czytaj Silesianę
4 grudnia, godz. 9.00–14.00, Filia nr 14, 
ul. Piastów 20
Kiermasz książek antykwarycznych z działu Sile
siana. 

nikając. Opowieść drogi
6 grudnia, godz. 17.00, Filia nr 12, 
ul. Witosa 18B
Spotkanie z Markiem Raganowiczem, wspinaczem 
wielkościanowym.

agubiony, który prowadził
7 grudnia, godz. 17.00, Filia nr 26, 
ul. Goetla 2
Spotkanie autorskie z Aleksandrą Stuperą.

Spotkanie autorskie 
z Pauliną Hendel
8 grudnia, godz. 17.00, 
online na Facebooku: MBPFilia3

Korzenie śląskiej arystokracji
8 grudnia, godz. 17.00, Filia nr 25, 
ul  ole ława robre o 
Spotkanie z dr. Arkadiuszem Kuzio Podruckim, 
badaczem dziejów rodów śląskiej arystokracji 
i szlachty.

WIELOKULTUROWY ŚLĄSK

Dialog międzykulturowy 
na ląsku
8 grudnia, godz. 17.00, Filia nr 11, 
ul  ra kie o 
Spotkanie z Teresą i Jabbarem Koubaisy z Cen
trum Dialogu i Kultury Doha w Katowicach.

NIE-ZWYKLI

W ciszy i w ciemności. 
ycie z zespołem shera

9 grudnia, godz. 17.00, Filia nr 1, ul. Ligonia 7
Spotkanie z Michałem Majchrzakiem, głuchoniewi
domym maratończykiem.

 Hamburga do Katowic. 
110 lat kremu NIVEA
10 grudnia, godz. 17.00. Filia nr 16, 
ul. Wajdy 21, Katowice-Bogucice
Prelekcja Wojciecha Mszycy o śląskich korzeniach 

i ei.

Chcesz 
wiedzieć więcej?

facebook.com/Katowice.eu

twitter.com/BiuroPrasoweKce

instagram.com/miasto_katowice 

youtube.com/KatowiceTube
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MDK „Ligota”
ul. Franciszkańska 33

tel. 32 252 32 34
e-mail: mdk@mdkligota.pl

www.mdkligota.pl

Srebrne Popołudnie – pokaz 
filmu „Ewa chce spać”
3 grudnia, godz. 15.00
Film „Ewa chce spać” z 19 7 roku w reżyserii Ta-
deusza Chmielewskiego to przykład jednej z naj-
lepszych polskich komedii. Filmu bawiącego się 
konwencją, nawiązującego do filmowej burleski, 
w którym plejada polskich artystów czasów powo-
jennych daje wspaniały popis swoich umiejętności 
aktorskich. Pełna absurdów komedia, demaskują-
ca czasy PR u. 
Obowiązuje limit miejsc. Zapisy: 32 252 32 34, 604 
988 657

Koncert „Pieśni o św. Barbarze”
6 grudnia, godz. 19.15, 
bazylika oo. Franciszkanów w Panewnikach 
Wystąpią: Koło Miłośników Śląskiej Pieśni pod kie-
rownictwem Grzegorza Płonki działające w MDK 
„ igota” oraz Zygmunt Pinkawa – akordeon. 
W repertuarze śląskie pieśni tradycyjne ze zbiorów 
Adolfa Dygacza.

piewaj razem z nami
8 grudnia, godz. 13.00
Spotkanie śpiewacze dla seniorów. Spęd  z nami 
muzyczne popołudnie
Zajęcia bezpłatne. Zapisy: 604 988 657  32 252 
32 34 

Pora dla seniora
9 grudnia, godz. 11.00–13.00
Zajęcia z rękodzieła artystycznego i plastyczne –  
zapraszamy seniorów na twórczą pierwszą połowę 
dnia.
Zajęcia bezpłatne. Zapisy: 604 988 657  32 252 
32 34

 „Co się stało z Mikołajem, 
czyli Grajka Mikołajka”

 rudnia  odz   aula św  Fran-
ci zka prz  baz lice  ul  wi zkowa  
Mikołaj w dzielnicy – spektakl i animacje dla dzie-
ci. Jeśli chcecie pomóc w poszukiwaniu św. Miko-
łaja, przyjd cie 11 grudnia – skrzat Bąbel będzie 
wam bardzo wdzięczny. Wyruszycie w pełną przy-
gód podróż i pomożecie śpiochowi Elfowi w przy-
gotowaniach do wizyty św. Mikołaja. Zapraszamy 
na zabawę, strojenie choinki, świąteczne przebie-
ranki oraz naukę jazdy na reniferku Rudolfie.
Obowiązują bezpłatne wejściówki do odebrania 
w biurze obsługi MDK „Ligota”

Klub Dyskusyjny „Klasztor 
panewnicki na starych 
pocztówkach i fotografiach”
13 grudnia, godz. 18.00
W tę podróż zabiorą was Grzegorz Płonka i Dariusz 
Seniejko (kolekcjoner, miłośnik lokalnej historii).
Obowiązuje limit miejsc. Zapisy: 604  988  657  
32 252 32 34

wiąteczne warsztaty
18 grudnia, godz. 15.30
Tuż przed świętami zapraszamy osoby dorosłe na 
warsztaty rękodzielnicze, na których stworzymy 
świąteczne bombki i ozdoby. Warsztaty poprowa-
dzi Aleksandra iemczyńska.
Obowiązuje limit miejsc. Zapisy: 32 252 32 34, 604 
988 657

Na poddaszu gwiazd – recital 
pastorałek Macieja Pa dziora
18 grudnia, godz. 17.00
Zapraszamy na klimatyczny recital pastorałek. Za-
śpiewa oraz zagra na harmonijce ustnej i gitarze 
Maciej Pa dzior. a skrzypcach – Dawid Kawa.
Obowiązuje limit miejsc. Zapisy: 32 252 32 34, 604 
988 657

Aleksander Skupin – akwarele 
do  t cznia  poniedziałek pi tek  

odz   aleria pod ukami

Podczas wszystkich grudniowych wydarzeń obo-
wiązują aktualne obostrzenia epidemiczne. Będą 
obowiązywały limity miejsc dla osób niezaszcze-
pionych zgodnie z aktualnymi wytycznymi epide-
miologicznymi.

MDK „Południe”
ul. Boya- eleńskiego 83

tel. 32 209 47 72
e-mail: mdk@mdkpoludnie.com

www.mdkpoludnie.com

Wieczorynka w kinie
8 grudnia, godz. 17.00
Przebojowe animacje dla najmłodszych.

piewająca Barbórka
 rudnia   odz  

Barbórkowy koncert chórów „Słowiczek” i „Hejnał”. 
Zapraszamy na koncert, którym uświetnimy świę-
to patronki górników. Przypomnimy pieśni górni-
cze oraz sakralne.

więty Mikołaj w Kostuchnie
6 grudnia, godz. 17.00
W programie spotkanie ze Świętym Mikołajem oraz 
spektakl teatralny „W pracowni Świętego Mikołaja”.
Obowiązują zapisy

MDK „Południe” w Piotrowicach 
ul. Jankego 136, tel. 32 205 92 81

Ptaki wokół nas 
– rodzinne warsztaty 
przyrodniczo-stolarskie
4 grudnia, godz. 10.00–14.00
Dowiemy się o zwyczajach ptaków zimujących 
w Polsce, wykonamy oryginalne karmniki drew-
niane pod okiem stolarza, a także przygotujemy 
wartościowe kulki pokarmowe dla ptaków.
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy w biurze MDK. 
Zajęcia w ramach Otwartego Klubu Przyrodnika do-
finansowane z Zielonego Budżetu Miasta Katowice

Spotkanie z Mikołajem
6 grudnia, godz. 17.00 – I grupa, 
godz. 18.00 – II grupa
Zapraszamy wszystkie dzieci powyżej 2. roku ży-
cia na spotkanie z Mikołajem.
Koszt: 10 zł. Obowiązują zapisy 

Kiermasz świąteczny 
rękodzieła grupy „Ażurek”
6 grudnia, godz. 16.00–19.30
Zapraszamy do zakupu świątecznych wytworów 
rękodzielniczych: koronkowych serwet, bombek 
i aniołków wykonanych na drutach bąd  szydeł-
kiem, kartek świątecznych z elementami haftu 
i wielu innych artystycznych wyrobów z duszą.

Karczma Barbórkowa
7 grudnia, godz. 10.00
Wspólne biesiadowanie w atmosferze górni-
czej karczmy, z radością w sercu i przy  d wię-
kach cyi. Przy kołoczu i kawie posłuchamy 
opowieści o śląskich tradycjach rodzinnego 
świętowania.
Zajęcia odbywają się w ramach Inicjatywy Lokalnej: 
Klub Aktywnego Seniora „Każdy może”

„Piosenki” 
– wieczór z Bogusławem 
Bierwiaczonkiem
10 grudnia, godz. 18.00

iechaj nie zwiedzie was tytuł książki – podczas 
występu barda zanurkujemy w świat d więków 
delikatnych, muskających ucho, jak również  in-
tensywniejszych, wywołujących drgania na róż-
nych poziomach wrażliwości. 

Oryginalne sposoby podania 
dań – warsztaty kulinarne
14 grudnia, godz. 10.00
Świąteczna odsłona kulinarnych warsztatów przy-
bliży nam oryginalne sposoby podania dań.
Zajęcia odbywają się w ramach Inicjatywy Lokalnej: 
Klub Aktywnego Seniora „Każdy może”

SPACEREM PRZEZ KOŚCIUSZKI
lica Kościuszki to jedno z najciekawszych 

miejsc Katowic. Spacer po niej to podróż 
przez historię rozwoju miasta. Właśnie 
powstał kieszonkowy przewodnik.
Książeczka jest niewielka, w sam raz do 
kieszeni, i nosi tytuł „Katowice. Spacerownik 
po południowym śródmieściu”. Oprowadza 
nas bowiem nie tylko po ulicy Kościuszki, ale 
też nieodległych od niej i związanych z jej 
historią miejscach – choćby placu Miarki czy  
Parku Kościuszki.

e spacerownikiem w ręce ruszyć można 
w aż 5 różnorodnych tras. W zależności 
od zainteresowań poznamy historię ulicy 
i miasta przez pryzmat wybudowanych tam 
na przestrzeni dekad, reprezentacyjnych 
kamienic albo śladem znanych ludzi, którzy 
tak jak surrealista Hans Bellmer czy aktorka 
Aleksandra ląska mieli związek z tą częścią 
śródmieścia. A może wolimy obejrzeć ulicę 
z okien tramwaju  Osobne trasy zwracają 
uwagę na najciekawsze obiekty, jakie miniemy 

jadąc z placu Miarki do pętli na 
Brynowie. 
Książeczka pełna jest 
ciekawostek. Choćby 
o tym, co można było zrobić 
w Domu Służewca obstawiać 
wyniki wyścigów konnych 
w Warszawie  i kim mogła być 
legendarna Beata, od której 
imienia wzięła nazwę jedna 
z historycznych nazw ulicy – 
Beatestrasse.
 Spacerownik jest finałem 
wieloletniego programu 
badawczego prowadzonego 
przez Medialab Katowice. 
Wydała go instytucja kultury 
Katowice Miasto Ogrodów. 
Można go kupić m.in. w kasie 
instytucji i w katowickich 
księgarniach. Kosztuje 25 zł. 

UK
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Opowieść o Indonezji
16 grudnia, godz. 18.00
Zapraszamy na prelekcję Stefana Gierlotki, który 
zaprezentuje fotografie spektakularnych wulka-
nów oraz dawnych świątyń hinduistycznych na 
Jawie. Porozmawiamy o waranach z Komodo oraz 
o działalności misyjnej pochodzącego z Piotrowic 
ojca Józefa Glinki.

Warsztaty zdobienia bombek
21 grudnia, godz. 10.00
Podczas zajęć nauczymy się wykonania bombek 
akrylowych zdobionych metodą decoupage.
Zajęcia odbywają się w ramach Inicjatywy Lokalnej: 
Klub Aktywnego Seniora „Każdy może”

MDK „Południe” w Murckach 
ul. Kołodzieja 42, tel. 32 353 68 16

Disco Senior
3 grudnia, godz. 17.00
Potańcówka z Klubem „Malinowa chmurka” oraz 
DJ Marssellem.

W poszukiwaniu korzeni
14 grudnia, godz. 17.00
Spotkanie dla poszukiwaczy przodków i rodzin-
nych tajemnic. O metodach, jakimi posługują się 
badacze konstruujący drzewo genealogiczne, opo-
wiedzą Hanna i Jakub Grudniewscy.
Zaprasza Klub Miłośników Murcek

MDK „Południe” w Zarzeczu
ul. P. Stellera 4, tel. 32 202 67 97

Ekowarsztaty kreatywne 
dla dzieci
2 i 9 grudnia, godz. 17.00
Cykl warsztatów artystycznych, na których wyko-
rzystywane są materiały z recyklingu. 

W programie:
2.12 – „Pomocnicy świętego Mikołaja” – ekoelfy 
i renifery
9.11 – „Bombowe święta” – ozdoby świąteczne 
w ekologicznej odsłonie
Zajęcia w ramach realizacji inicjatywy „Wesołe 
Zarzecze” finansowanej ze środków Budżetu Oby-
watelskiego

Rodzinne warsztaty artystyczne
7 grudnia, godz. 17.30
Stworzymy wyjątkowe bombki choinkowe.

Jarmark Bożonarodzeniowy
5 grudnia, godz. 9.00–14.00
W programie: stoiska z upominkami i akcesoriami 
świątecznymi oraz bożonarodzeniowe maszkety. 
Kiermasz będzie można odwiedzić również od 6 do 
9 grudnia w godz. 10.00–17.00.

MDK „Południe” w Podlesiu 
ul. Sołtysia 25, tel. 32 201 50 10

Ekologiczne warsztaty kreatywne
1 i 8 grudnia, godz. 17.00
Cykl warsztatów artystycznych, na których wyko-
rzystywane są materiały z recyklingu. 

W programie:

1.12 – „W krainie skrzatów” – ekologiczne krasnale
8.12 – Ekochoinka w świątecznym wydaniu
Zajęcia w ramach realizacji inicjatywy „Śląsk dla 
każdego” finansowanej ze środków Budżetu Oby-
watelskiego

MDK „Koszutka”
ul. Grażyńskiego 47; ul. Krzyżowa 1

tel. 32 258 99 77, 32 258 92 00
e-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl

filiadab@mdkkoszutka.pl
www.mdkkoszutka.pl

Facebook @mdkkoszutka
Instagram #mdkkoszutka

Akademia Małego Naukowca
2 grudnia, godz. 8.30, 9.30, 
10.30, 11.30, 12.30
Cena: 12 zł/uczestnik. Zapisy: sekretariat MDK „Ko-
szutka”, ul. Grażyńskiego 47, tel. 32 258 92 00, 32 258 
99 77, e-mailowo: domkultury@mdkkoszutka.pl

Recital „Powiew wiatru”
7 grudnia, godz. 17.00
Spotkanie z Jowitą Hercig na temat płyty Jowita 
i Pomoc Duchowa pt. „Powiew wiatru” oraz mini-
recital. To krótka historia życia, opowieść o tym, 
co ważne: wierze w Boga, miłości, przemijaniu, 
rodzinnym domu, smutkach i radości. Autorce 
zależało bardzo, żeby to była płyta, która będzie 
skłaniała do refleksji i była ukojeniem dla duszy. 
Spotkanie prowadzi Grzegorz Płonka.
Obowiązuje rezerwacja miejsc: 32 258 92 00, 
32 258 99 77 lub domkultury@mdkkoszutka.pl

Stwórzmy sobie 
Arcydziełko
8 grudnia, godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00
Twórcze zajęcia dla dzieci pobudzające kreatyw-
ność i chęć do samodzielnego działania.
Cena:  12 zł/uczestnik. Zapisy: sekretariat MDK, 
ul. Grażyńskiego 47, tel. 32 258 92 00, 32 258 99 77, 
domkultury@mdkkoszutka.pl

Spotkanie opłatkowe
17 grudnia, godz. 17.00
Gwiazdy Świątecznie. Powraca Opłatkowy Salon 
Artystyczny. W tym roku zaszczyci go Beata Mar-
czewska, gwiazda sosnowieckiej sceny Teatru 
Zagłębia, aktorka. Przy fortepianie: Adam Snopek, 
na saksofonie Arkadiusz Kaliński. Przesłanie i ży-
czenia przekaże ksiądz prałat Stanisław Puchała.
Obowiązuje rezerwacja: 32 258 92 00, 32 258 99 77 
lub domkultury@mdkkoszutka.pl

Koncert
19 grudnia, godz. 18.00
Świąteczny blues – czyli przed świąteczne spotkanie 
z czołowymi postaciami bluesowej sceny muzycznej.
Wstęp wolny. Rezerwacja: 32 258 92 00, 32 258 99 77, 
domkultury@mdkkoszutka.pl

Miejski Dom Kultury „Koszutka” Filia „Dąb”
ul. Krzyżowa 1

OTWARTA GALERIA ZA SZYBĄ

Wernisaż malarstwa Grupy 
FILAR’72 działającej w MDK 
„Koszutka” Filia „Dąb” 
3 grudnia, godz. 17.00
W programie – program artystyczny kompozytora, 
multiinstumentalisty Tomasza Kozieł.
Liczba miejsc ograniczona

Mikołajkowe rozmaitości
6 grudnia 

godz. 17.00–17.45 – „Mikołajkowe cuda – zrób to 
sam!” Warsztaty plastyczne dla dzieci organizowa-
ne przez pracowników Filii nr 17 MBP  
godz. 18.00–19.00 – „Ozdoby choinkowe DIY„– warsz-
taty prowadzone przez MDK „Koszutka” Filia „Dąb” 
Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy: 
608 549 089

Katowicka Senioriada 
– emisja 2021
8 grudnia, godz. 15.00
Obowiązują zapisy: 601 594 058. Ograniczona ilość 
uczestników

Wieczory Muzyczne
18 grudnia, godz. 17.00
Koncert kolędowy Chóru Anima Canto działające-
go w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” Filia „Dąb”
Liczba miejsc ograniczona. Rezerwacja: 608 549 089

MDK
„Szopienice-Giszowiec”

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

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

„ŚLĄSKIE IMPRESJE – MALARSTWO 
NIEPROFESJONALNE”

GALERIA ANTRAKT

Wystawa prac 
m.in. H. Matury, J. Gajzlera
Wstęp wolny

Mikołajkowy Kids Battle
4 grudnia

Teatralne Szopienice*
5 grudnia, godz. 17.00 
„Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego 
aktora instrumentalnego”  wg B. Schaeffera. Reży-
seria i wykonanie: Jan Peszek.
Bezpłatne bilety do odbioru w sekretariacie

Eliminacje do 28. Międzynarodowego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
im. ks. K. Szwarlika
9 grudnia

Magda Kubicka 
w programie „Każdy ma swoje 
Wejherowo” – stand-up
14 grudnia, godz. 20.00
Bilety dostępne na kupbilecik.pl 

„Czarno-białe święta” – kartki 
świąteczne 
– warsztaty dla dzieci 
16 grudnia, godz. 10.00
Wstęp wolny, obowiązują zapisy

Filia nr 1
ul. obr. Westerplatte 10 

tel./fax 32 256 99 77

MDK-owa Jungla 
– czyli wymienialnik 
roślin w Szopienicach
godz. 10.00–14.00, 

 pi tro podda ze lii nr  ala nr 

Spotkanie Mikołajkowe 
z Teatrem Trip
2 grudnia, godz. 16.00
,,Sekrety św. Mikołaja” – w programie animacje, zaba-
wy i zagadki dla dzieci: Jak wejść przez komin? Jaki 
jest ulubiony taniec elfów? Jak uruchomić sanie? Te 
i wiele innych sekretów zdradzi dzieciom Elf wraz ze 
św. Mikołajem. Mikołaj będzie też wręczał prezenty 
(dostarczone do sekretariatu do 29 listopada).
Wstęp: 9 zł

Koncert ,,Po mistrzowsku” 
– Garrick Ohlsson – fortepian*

 rudnia  odz    atowice  
pl  o ciec a ilara 
Bezpłatne bilety do odbioru w sekretariacie

Pora dla zdrowia*
9 grudnia, godz.15.00
Spotkanie z dietetykiem – prezentacja multime-
dialna, prelekcja i degustacja potraw. Prowadzi 
Marzena Królikowska.
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy

Niedzielne spotkanie przy 
bonkawie i maszketach*
12 grudnia, godz. 15.00
Wstęp wolny, obowiązują zapisy
* Centrum Społecznościowe Szopki dla Szopienic – 
etap II – finansowanie ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Filia nr 2
ul. Plac pod Lipami 1, 3-3a 10 

tel./fax 32 206 46 42

Wystawa plenerowa 
„Powstania śląskie 
1919–1921”
do 31 grudnia

Wystawa pokonkursowa 
„W pracowni Pana Gawlika”
do  rudnia  bud nek ł wn

Spotkanie z Mikołajem
6 grudnia, godz. 17.00
Spektakl „Przygody Ruperta Greena” teatru Trip.
Bilet: 15 zł

Barbórkowy Stand-up 
Mariana Makuli
7 grudnia, godz. 18.00
Bilety: 30 zł

VI Giszowiecki Jarmark 
Bożonarodzeniowy

 rudnia  od odz    
W programie świąteczne koncerty spektakle, sto-
iska z rękodziełem i lokalnymi produktami, foto-
budka, karuzela dla dzieci i wiele innych atrakcji.

MAŁA AKADEMIA JAZZU

Koncerty edukacyjne dla dzieci
14 grudnia, godz. 10.00
Obowiązują zapisy. Bilet: 10 zł

Jasełka w wykonaniu 
podopiecznych OREW 
im. M. Trzcińskiej-Fajfrowskiej
15 grudnia, godz. 11.00
Wstęp wolny
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Dziecięcy stroik świąteczny.
Warsztaty  orystyczne
15, 17 grudnia, godz. 10.30
Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy. Infor-
macja pod nr. tel. 510 917 984

Turniej Skata
19 grudnia, godz. 9.00 

MDK „Bogucice-Zawodzie”
ul. Markiefki 44a 

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

e-mail: sekretariatmdk@
mdkbogucice-zawodzie.pl

Dział „Bogucice”

PROJEKT „BOGUCICE 
– MOJE MIEJSCE NA ZIEMI. PAL ETAP II”

Koncert w ramach cyklu 
„Muzyka łączy pokolenia” 
3 grudnia, godz. 18.00
Wstęp bezpłatny. Zapisy: 32 203 05 17

Spotkania relaksacyjno-
-muzyczne dla rodzin 
4 grudnia, godz. 10.00
Wstęp bezpłatny. Zapisy: 32 203 05 17

Spotkania ze śląską tradycją
6 grudnia, godz. 17.00
Wstęp bezpłatny. Zapisy: 32 203 05 17

Rodzinne warsztaty plastyczne
7 grudnia, godz. 17.00
Wstęp bezpłatny. Zapisy: 32 203 05 17

Sportowo-kulturalne 
„Mikołajki z adymą” 
5 grudnia, godz. 12.00
Wydarzenie charytatywne współorganizowane 
z Fundacją Wspierania Kultury i Sportu S ES A.
Wesprzyj z nami podopiecznych z katowickiego 
domu dziecka.

Bogucicki Maraton Muzyczny 
10–11 grudnia
Dwudniowy festiwal z okazji 660. urodzin Bogucic 
realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Wydarzeniu towarzyszy Jarmark Bożonarodzenio
wy organizowany w parku Boguckim we współpra
cy z PA  Bogucice – w ramach nicjatywy okalnej.

Kolorowe Bogucice
13, 17 grudnia, godz. 11.00
Warsztaty twórczo rozwojowe dla dzieci.
Zapisy: 32 203 05 17

„ wiąteczna opowieść”
21 grudnia, godz. 18.00
Występ sekcji „Maskarada” i „Flash”.
Wstęp bezpłatny. Zapisy: 32 203 05 17

Dział „Zawodzie”

„Królewna Marysia i lodowa góra”
3 grudnia, godz. 17.00
Spektakl dla dzieci realizowany we współpracy 
z Fundacją „W TO M  GRAJ”.
Zapisy: 32 255 32 44

„Kreatywny Przedszkolak 
z Rodzicami”
8 grudnia, godz. 17.30
Warsztaty w tematyce świąt Bożego arodzenia.

Koszt udziału: 5 zł/dziecko

„Prawdziwa Opowieść 
Wigilijna – życie w Anglii 
w czasach Dickensa”
10 grudnia, godz. 18.00
Wykład historyczny.

Rozpalenie choinki 
na awodziu
13 grudnia, godz. 17.00
Zapraszamy pod budynek Ośrodka Sportowego 
„Słowian” na Zawodziu”. W programie wspólne 
śpiewanie kolęd, świąteczny poczęstunek, strojenie 
choinki oraz jej uroczyste rozświetlenie. Wydarzenie 
realizowane we współpracy z zawodziańskimi insty
tucjami i stowarzyszeniem „Mocni Razem”.

„O LA R AWOD IA SKI” 
16 grudnia, godz. 11.00
Podsumowanie  edycji ogólnopolskiego kon
kursu poetyckiego dla młodzieży pod hasłem „Au
torytety” połączone z ogłoszeniem werdyktu jury 
i nagrodzeniem laureatów.

Muzeum 
Historii Katowic
ul. ks. J. Szafranka 9 

ul. Rymarska 4, ul. Kopernika 11 2 
ul. Kościuszki 47
tel. 32 256 18 10

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

WYSTAWY STAŁE
„Z dziejów Katowic. W kamienicy mieszczańskiej. 
Codzienność i odświętność”
„W kamienicy mieszczańskiej. U sąsiadów na po-
kojach i w kuchni”

WYSTAWA CZASOWA

„Witkacy i Asymetryczna 
Dama”
do 5 grudnia, wtorek–niedziela
Opowieść w odcinkach, czyli cotygodniowa wy
stawa efemeryczna. Oto nadzwyczajne połączenie 
oryginalnych portretów, fotografi i i korespondencji 
Witkacego oraz fi lmów opowiadających o losach 
artysty i modelki oraz okolicznościach powstawa
nia kolejnych dzieł. igdzie indziej nie dowiedzą się 
Państwo więcej o tej niezwykłej historii. Kolejny od
cinek (lub dwa) z cyklu „Obrazki z wystawy  i maga
zynów” można skonfrontować wprost z wiszącymi 
na sąsiedniej ścianie portretami m.in. Asymetrycz
nej Damy, autentycznymi kartkami i listami, które 
słał do niej Witkacy, oraz zdjęciami dokumentujący
mi ich kontakty. 

DZIAŁ ETNOLOGII MIASTA
ul. Rymarska 4,

tel. 32 353 95 59

WYSTAWY STAŁE
„Mistrzowie Grupy Janowskiej”
„U nos w doma na Nikiszu. We wnętrzu nikiszo-
wieckiego mieszkania”
„Woda i mydło najlepsze bielidło. W pralni i maglu 
na Nikiszowcu”

WYSTAWY CZASOWE

„W żeńskości kryje się moc Boga 
– malarstwo Erwina Sówki” 
do 31 grudnia

WYDARZENIA

Jarmark na Nikiszu
4–5 grudnia, godz. 12.00–18.00
Wystawy dostępne dla zwiedzających. 

DZIAŁ TEATRALNO-FILMOWY
ul. Kopernika 11

tel. 32 745 17 28, 514 499 614  

„Muzeum Barbary 
i Stanisława Ptaków”
Jubileuszowa metamorfoza ekspozycji projektów 
i kostiumów Barbary Ptak ze zbiorów MHK. Wysta
wa stała.

„ agadkowy Mikołaj”
6 grudnia, godz. 9.00–17.00 
Warsztaty okolicznościowe związane z mikołajkami 
skierowane do najmłodszych. Formuła zajęć łączy 
w sobie jednocześnie naukę i zabawę. Zadaniem 

uczestników jest odnalezienie magicznych przed
miotów pomiędzy bogactwem dzieł sztuki w prze
strzeni wystawy stałej. astępnie dzieci biorą udział 
w warsztatach, podczas których wykonują niezwy
kłe ozdoby świąteczne, które mogą oczywiście za
brać do domu. Kraina pełna frajdy czeka również 
na maluchów, którzy odwiedzą puszystą i kolorową 
Jaskinię Pluszaków.

„Przyjaciele Barbary 
i Stanisława”
16 grudnia, godz. 18.00
Spotkanie opłatkowe. Wspólne kolędowanie z Syl
westrem Targoszem Szalonkiem.

Muzeum Śląskie 
ul. T. Dobrowolskiego 1

tel. 32 779 93 00
muzeumslaskie.pl

OPROWADZANIE AUTORSKIE

„Patronka i  nie święta. 
Opowieść o św. Barbarze 
według malarzy 
nieprofesjonalnych”
4 grudnia, godz. 14.00
Wstęp: 7 zł, prowadzenie: Sonia Wilk

„Kamień, glina i nie tylko 
– podróż przez pradzieje” 
11 grudnia, godz. 14.00
Wstęp: 7 zł, prowadzenie: Małgorzata Kurgan-
-Przybylska

„Skąd grafi cy w kopalni ” 
18 grudnia, godz. 14.00
Wstęp: 7 zł, prowadzenie: Sonia Wilk

WIELKI DIZAJN 
SĄSIEDZTWA

Wykład: 
„Porcelana Steatyt – historia” 
3 grudnia, godz. 18.00
Wstęp: 1 zł, prowadzenie: Magdalena Niziołek

Warsztaty z ozdabiania 
porcelanowych fi gurek. 

ajęcia dla dzieci z opiekunami
18 grudnia, godz. 11.00
Warsztaty z malowania porcelanowych fi gurek, dla 
których inspiracją będą wzornictwo i dzieła Porce
lany Steatyt z Katowic. 
Wstęp: 9 zł

MIASTO W PROCESIE

„ arządzanie – i utrata 
– statusem miejsca 
światowego dziedzictwa: 
przykład Li erpoolu” 

 John Pendlebury – 
Newcastle ni ersity 
3 grudnia, godz. 18.00, 
udział za pośrednictwem portalu Facebook
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GRA DLA LUDZI O MOCNYCH NERWACH

Mistrzostwa Europy w Szachach 
Szybkich i Błyskawicznych
Od 17 do 19 grudnia Katowice staną się 
europejską stolicą szachów. ląski wią-
zek Szachowy trzeci raz w historii orga-
nizuje wspólnie z miastem Katowice Mi-
strzostwa Europy w Szachach. Pierwsza 
impreza odbyła się w 2017 r. Wydarzenie 
było wielkim sukcesem organizacyjnym 
oraz sportowym. ląski wiązek Szacho-
wy otrzymał od Europejskiej nii Sza-
chowej prawo do organizacji mistrzostw 
w 2020 i 2021 r.
W 2020 r. ze względu na obostrzenia covi-
dowe mistrzostwa odbyły się w formule online. 
Obecnie planuje się udział około 700 szachi-
stów w każdych mistrzostwach. Dla zawod-
ników z Polski zarezerwowane jest 400 miejsc, 
a reszta – dla zawodników zza granicy.

17 grudnia odbędą się Mistrzostwa Eu-
ropy w Szachach Błyskawicznych, tempem 
gry 3’+2” na dystansie 11 podwójnych rund.

Od 18 do 19 grudnia zawodnicy będą 
rywalizować w Mistrzostwach Europy 
w Szachach Szybkich, tempem gry 15’+10” 
na dystansie 11 rund. 

Więcej na: katowice2021.eu

WIELOSEKCYJNY KLUB

Sportowe zmagania zawodników GKS

Grudzień przyniesie mnóstwo emo-
cji związanych z występami hokejowej 
drużyny GKS-u. Na pierwszy plan wysu-
wają się mecze turnieju finałowego Pu-
charu Polski, który zostanie rozegrany 
w dniach 27–28 grudnia. 
W Bytomiu wystąpią drużyny, które upla-
sowały się na czterech czołowych miejscach 
w tabeli ligowej po rozegraniu dwóch rund 
spotkań PHL, czyli – poza GKS-em – także 
Re-Plast Unia Oświęcim, Comarch Cracovia 
i KH Energa Toruń. Do tej pory GKS tylko 
raz w historii triumfował w tych rozgryw-
kach. Czy w tym roku uda się powtórzyć 
sukces sprzed pół wieku? Przed spotkaniami 
pucharowymi podopieczni trenera Jacka 
Płachty rozegrają sześć meczów ligowych. 

W „Satelicie” zmierzymy się z KH Energą To-
ruń, TAURON Podhalem Nowy Targ, Ciarko 
STS-em Sanok oraz JKH GKS-em Jastrzębie. 
Katowiczanie są liderami ligi, a w uzyskiwa-
niu znakomitych rezultatów z pewnością po-
maga im niesamowita atmosfera, jaka panuje 
na trybunach lodowiska przy al. Korfantego.

Siatkarski GKS wyszedł obronną ręką 
z trudnej sytuacji, gdy skład zespołu prze-
trzebiły kontuzje oraz przypadki zakaże-
nia koronawirusem. Podopieczni trenera 
Grzegorza Słabego wygrali ważne ligowe 
spotkania z Cerrad Enea Czarnymi Ra-
dom i Stalą Nysa, a rok 2021 będą koń-
czyć starciami z najlepszymi zespołami 
Ligi Mistrzów Świata. Siatkarska GieKSa 
w grudniu br. rozegra wyjazdowe mecze 

w Kędzierzynie-Koźlu i Bełchatowie, a u sie-
bie podejmie zespół Projektu Warszawa. 
Ponadto 22 grudnia GKS Katowice roze-
gra spotkanie 1/16 finału Pucharu Polski, 
a ostatnim spotkaniem w roku 2021 według 
ligowego terminarza będzie domowe starcie 
ze Ślepskiem Malow Suwałki.

Piłkarze z Katowic są na ostatniej pro-
stej w rundzie jesiennej sezonu 2021/22 
Fortuna 1 Ligi. Katowiczanie dzięki dobrej 
postawie na boisku zdołali oderwać się od 
grupy walczącej w dolnej części tabeli. Seria 
czterech meczów bez straconego gola wska-
zywała na to, że podopieczni trenera Rafała 
Góraka uporali się ze swoimi problemami 
z początku rozgrywek i zabezpieczyli swoją 
defensywę, co przyniosło lepsze rezultaty 

i spokojniejszą sytuację w tabeli. Rundę 
zakończymy dwoma wyjazdami: do Rze-
szowa (1 grudnia) i Bielska-Białej (4 grud-
nia). Następnie piłkarzy czeka przerwa. Do 
pracy wrócą w styczniu przyszłego roku. 

Tegoroczne zmagania zakończyły już 
piłkarki GKS-u. W listopadzie podopieczne 
trenera Witolda Zająca rozegrały przy Bu-
kowej fenomenalny mecz z mistrzyniami 
Polski Czarnymi Antrans Sosnowiec (1:1) 
Następnie przyszła rozczarowująca porażka 
w 1/32 finału Pucharu Polski z Rekordem 
Bielsko-Biała. Generalnie jesień była jednak 
bardzo udana, a zespół kolejny raz potwier-
dził, że przynależy do krajowej czołówki. 
Podobnie jak piłkarze, piłkarki do pracy 
wrócą dopiero w nowym roku.   (GKS)

NABÓR DO REBEL MINIS 

Futbol amerykański w Katowicach
Silesia Rebels Katowice to pierwsza na lą-
sku i najstarsza drużyna futbolu amery-
kańskiego w regionie. Obecnie drużyna 
przeprowadza treningi otwarte, podczas 
których każdy może spróbować swoich sił. 
Aktualnie nabór prowadzony jest do 3 sek-
cji klubu: 

Rebels Minis (dzieci 8–14 lat) – futbol 
flagowy, bezkontaktowy dla najmłodszych 
chłopców/dziewczynek;

Rebels Junior Team – sekcja juniorska 
(młodzież 15–19 lat), biorąca udział w ogól-
nopolskich rozgrywkach, zajęcia prowa-
dzone w języku angielskim;

Rebels B – czyli rezerwy klubu, rozgry-
wające swoje mecze w trzecim poziomie roz-
grywkowym Polskiej Futbol Ligi – do tej 
drużyny zostaną dołączone wszystkie osoby 
powyżej 19. roku życia, które zdecydują się 
spróbować futbolu amerykańskiego. 

– Dzięki wykwalifikowanej międzyna-
rodowej kadrze trenerskiej w Katowicach 
stworzyliśmy program futbolowy, który 

łączy sport z nauką języka angielskiego. Już 
od najmłodszych lat dzieci i młodzież mogą 
próbować swoich sił w naszym sporcie. 
Przeżyj przygodę swojego życia i dołącz do 
Silesia Rebels Katowice – mówi Jarosław 
Kopciuch, prezes zarządu kluby. 

– Do drużyny dołączyłem po-
nad trzy sezony temu i nie wyobra-
żam sobie innej formy aktywności. 
Na co dzień jestem studentem Politechniki 
Śląskiej Wydziału Organizacji i Zarządza-
nia w Zabrzu, dodatkowo pracuję w parku 
trampolin jako instruktor akrobatyki, więc 
nie jest łatwo z czasem, jednak satysfakcja 
po ukończonym sezonie daje mocnego kopa 
do dalszej pracy – dzieli się Sebastian Iwa-
nicki, zawodnik Silesia Rebels Katowice

Osoby zainteresowane zapraszamy 
w każdą niedzielę o godzinie 10.00 
do Ośrodka Sportowego Szopienice na ul. 
11 Listopada 16. Więcej informacji w me-
diach społecznościowych Silesia Rebels 
Katowice.   (ORG)
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Klub zaangażował się w obchody 40. rocznicy pacyfikacji kopalni „Wujek”. W meczach hokejowego Pucharu Polski nasi zawodnicy wystąpią w okolicznościowych koszulkach. Specjalna oprawa towarzyszyć ma 
też meczom hokeja GKS–Ciarko STS oraz siatkówki GKS–Projekt

W mistrzostwach zagra wielu arcymistrzów, 
w tym czołowi polscy i europejscy zawodnicy
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