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NASZE

Moc wywiadów: 
Krall, Konieczny, 
Simonides
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Najważniejszy koncert plenerowy 
odbywających się we wrześniu 

rodzin Miasta Kocham Katowice  
przygotowuje wyjątkowy duet  ito 

ambino i rodka. Do projektu zaprosili 
znakomitych gości. A to nie jedyne urodzi-
nowe niespodzianki, bo w planie jeszcze 
Motocyklowe Zakończenie Lata i Jarmark 
Urodzinowy, a także Festiwal Organizacji 
Pozarządowych czy odsłonięcie kolejnego 
popiersia w Galerii Artystycznej. 

11 września minie 157 lat od chwili, gdy 
Katowice stały się miastem. Jak co roku 
z tej okazji katowiczan czeka wielkie mu-
zyczne święto – Urodziny Miasta „Kocham 
Katowice”. 

Najważniejszy koncert odbędzie się 
w sobotę 10 września. Tym razem w Ka-
towickim Parku Leśnym na Muchowcu. 
Start o godz. 16. – Urodziny Miasta są 
doskonałą okazją, żeby przypomnieć, jak 
wielkim i różnorodnym muzycznym po-
tencjałem dysponują Katowice. Dlatego 
zapraszamy mieszkańców na wspaniałe 
widowisko, które w tym roku przygotuje 
dla nas duet Vito Bambino i Brodka wraz 

ze swoimi gośćmi – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic.

Od 2018 roku Urodziny Miasta mają 
specjalną formułę. Zaproszony artysta – 
gwiazda polskiej sceny muzycznej – tworzy 
wraz ze swoimi muzycznymi przyjaciółmi 
specjalny program  przeznaczony miastu. 
Można go posłuchać po raz pierwszy i je-
dyny właśnie na urodzinowym koncercie.

Do tej pory liderami byli Organek, Abra-
dab oraz Krzysztof Zalewski. W tym roku, 
wyjątkowo, liderów będzie dwóch: młoda 
gwiazda polskiej piosenki Vito Bambino 
i brylująca na scenie od lat Brodka. Oboje 
mają związki z województwem śląskim 
– Vito Bambino urodził się w Katowicach, 
a Monika Brodka pochodzi z Żywiecczyzny.

Liderzy zdradzili już, kto będzie im towa-
rzyszyć na specjalnej, podwójnej scenie. Będą 
to m.in. IGO, Natalia Grosiak, Majka Jeżow-
ska, Natalia Szroeder, Ewa Bem, Maja Kleszcz 
czy formacja Miętha. Przed nami ponad trzy-
godzinne widowisko, które poprowadzi Gabi 
Drzewiecka. Przed głównym daniem wieczoru 
na scenie zaprezentują się laureaci tegorocznej 
edycji programu Dzielnica Brzmi Dobrze.

– Urodziłem się w Katowicach i staram 
się pielęgnować związek z miastem. Z tego 
powodu koncert z mojej perspektywy urasta 
do rangi Openera. Bardzo cieszę się z tego, 
że zaproponowano mi rolę dyrektora ar-
tystycznego wydarzenia i że będę mógł 
współpracować w tym zakresie z Moniką 
Brodką, która ma fantastyczną energię – 
mówi Vito Bambino.

– Wraz z moim serdecznym kolegą 
Vito Bambino przejmiemy Katowice i zaj-
miemy się dyrekcją muzyczną koncertu 
z okazji urodzin Katowic. Bardzo  cieszę 
się, że jako pierwsza kobieta w tej roli 
mam okazję być w tym miejscu – dodaje 
Monika Brodka.

Jak przystało na miasto muzyki, sobotni 
koncert to nie jedyna muzyczna niespo-
dzianka. Dzień później, tj. w niedzielę 11 
września, na tej samej scenie zabrzmią kon-
certy w ramach Motocyklowego Zakończenia 
Lata. W tym dniu wystąpią: Big Cyc, Luxtor-
peda i TSA Michalski/Niekrasz/Kapłon. 
Na oba koncerty wstęp bezpłatny!  (RE )

WIECEJ NA S. 2-3

URODZINY MIASTA 

”
KOCHAM KATOWICE” 



2 www.katowice.euMIASTO

Katowice w tym roku świętują nadanie 
praw miejskich od 2 do 1  września, 
i właśnie w tym okresie na katowickim 

ynku odbędzie się Jarmark rodzi-
nowy. odatkowo w programie przewi-
dziano oczywiście uroczystą sesję ady 
Miasta, odsłonięcie popiersia w Galerii 

rtystycznej oraz Festiwal rganizacji 
Pozarządowych. Początek września to 
także wielkie wydarzenia sportowe, któ-
re odbędą się w Katowicach, więc przy-
gotowujemy się do dni pełnych atrakcji, 
muzycznych propozycji i sportowych 
emocji. 

ARMAR  E EN A RA I 

I RZY MA W
Do 15 września potrwa Jarmark Urodzi-
nowy. Jak zwykle pojawią się przysmaki 
z różnych zakątków świata. – Jarmark to 
część współczesnej tradycji naszego miasta. 
Towarzyszy corocznym przygotowaniom 

do Świąt Wielkanocnych czy Bożego Na-
rodzenia, a także świętowaniu urodzin Ka-
towic we wrześniu – przypomina Marta 
Chmielewska, naczelnik Wydziału Promo-
cji katowickiego magistratu. – Zachęcamy 
mieszkańców i gości do wizyty na uro-
dzinowym jarmarku. To doskonałe miej-
sce do spotkań z przyjaciółmi czy rodzin 
z dziećmi, dla których atrakcją może być 
przejazd kolejką lub udział w grze plenero-
wej – dodaje Marta Chmielewska.

Na jarmarku będzie można nabyć m.in. 
indyjskie herbaty, tureckie kawy, holender-
skie sery, włoskie i węgierskie wędliny czy 
gruzińskie wina. Na stoiskach nie zabraknie 
polskich produktów regionalnych – będą 
miody, tłoczone naturalną metodą oleje, 
pierniki i rzemieślnicze krówki. W strefie 
gastronomicznej natomiast będzie można 
spróbować grillowanych serów górskich, 
belgijskich frytek, a także węgierskiego ko-
łacza czy owoców w czekoladzie.

Jarmark to jednak nie tylko okazja do 
poznania nowych smaków kulinarnych. 

Na Rynku staną bowiem stoiska z biżute-
rią ze srebra, kamieni szlachetnych, żywicy, 
pereł i bursztynu, które mogą zainteresować 
pasjonatów rękodzieła. Będzie także można 
kupić ręcznie szyte zabawki, skórzane to-
rebki, lnianą odzież czy słynną ceramikę 
z Bolesławca.

Od 2 do 4 września, również w  ramach 
Jarmarku Urodzinowego, odbędzie się Fe-
stiwal Piwa. Zagoszczą tu wówczas różne 
browary i food trucki.

Stoiska będą czynne od poniedziałku do 
piątku w godz. 10.00–19.00, w soboty i nie-
dziele do godz. 22.00.

ORGANIZA E OZARZ DOWE

ĘD  MIA Y WO E WIĘ O
Ponad 50 katowickich organizacji poza-
rządowych i kilkuset społeczników spotka 
się już 10 września na Rynku, by – pod ha-
słem „Aktywni razem” – wspólnie promo-
wać ideę aktywności społecznej. Festiwal 

Organizacji Pozarządowych jest imprezą, 
która ma promować i prezentować aktywno-
ści organizacji pozarządowych działających 
w Katowicach, a także integrować mieszkań-
ców. – Każda organizacja zrzesza pojedyncze 
jednostki, które wspólnie na zasadzie syner-
gii są w stanie robić fantastyczne i ważne 
rzeczy, bardzo często są tam, gdzie organy 
centralne czy samorządowe nie są w stanie 
dotrzeć. W NGO wierzymy, że razem można 
więcej! – podkreślają organizatorzy. 

– Podczas Festiwalu chcemy poka-
zać, że organizacje pozarządowe to przede 
wszystkim ludzie je tworzący. Społecznicy 
niejednokrotnie poświęcają swój wolny czas, 
by pomagać innym czy pracować na rzecz 
dobra wspólnego. Zapraszamy mieszkańców, 
aby przyszli na plac przy Rawie na katowic-
kim Rynku i poznali te osoby. Będzie można 
zobaczyć efekty ich działań i ewentualnie je 
wesprzeć – czy to poprzez zakup rękodzieła 
wykonanego przez podopiecznych fundacji 
i stowarzyszeń, czy też charytatywne zbiórki 
prowadzone przez organizacje – zachęca 
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Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik 
Wydziału Polityki Społecznej.

W Festiwalu weźmie udział ponad 50 
organizacji lokalnych i ogólnopolskich – 
od wspierających różne grupy społeczne, 
przez organizacje proekologiczne, kultu-
ralne, sportowe, edukacyjne, hobbystyczne, 
aż po organizacje doradcze i strażnicze.

Wśród atrakcji będą m.in. występy, wy-
stawa zdjęć i pamiątek z okazji 25. rocznicy 
uchwalenia konstytucji, wymiana książkowa, 
animacje, malowanie buziek, modelowanie 
balonów i puszczanie wielkich baniek my-
dlanych, będzie również możliwość zagrania 
w wielkoformatowe gry plenerowe i uczest-
nictwaw loterii fantowej. Chętni wezmą 
udział w warsztatach kulinarnych, plastycz-
nych, np. malowania na wodzie, zajęciach 
sensorycznych z zakresu hortiterapii, czyli le-
czenia ogrodem, warsztatach wykonywania 
biżuterii, „zero waste” – jak nie marnować 
jedzenia, a także zajęciach sztrykowania i he-
klowania. Będą też konsultacje z prawnikiem 
i mediatorem, bezpłatne pomiary ciśnienia, 

poziomu cukru we krwi i spirometrii, a także 
nauka samobadania piersi.

Festiwalowe miasteczko będzie działać 
od godz. 12.00 do 16.00 na Rynku. Szcze-
góły na: www.facebook.com/katowicefop. 

RA D A WY AR E 

Z A OWI
Tegoroczny Rajd Śląska zawita do cen-
trum Katowic. Oprócz spektakularnych 
przejazdów katowickim odcinkiem 
specjalnym organizatorzy przygoto-
wali także szereg innych atrakcji dla 
mieszkańców. 

– To będzie okazja, by zobaczyć profe-
sjonalne ekipy rajdowe w akcji. W tym roku 
zawodnicy przejadą ulicami Katowic – aleją 
Korfantego i przez parking w Strefie Kul-
tury. Zapraszam do wspólnego kibicowania. 
Zmagania rajdowców będzie można podzi-
wiać za darmo – mówi Marcin Krupa, pre-
zydent Katowic.

Rajd Śląska to największa w regionie 
impreza motoryzacyjna, która jest rundą 
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw 
Polski – najważniejszego cyklu rajdowego 
w naszym kraju. Do grona uczestników 
dołączyli zawodnicy z Motul Historycz-
nych Rajdowych Samochodowych Mi-
strzostw Polski. 

Rajd rozpocznie się w piątkowe popo-
łudnie (9 września) w samym centrum Ka-
towic. Na ulicy Dworcowej będzie można 
zobaczyć wszystkie rajdówki. Następnie 
zawodnicy udadzą się na otwierający ry-
walizację prolog, który wystartuje z ulicy 
Moniuszki. Później przejadą aleją Kor-
fantego, gdzie na Rondzie im. gen. Ziętka, 
po ostrym skręcie w prawo, skierują się 
al. Roździeńskiego do Strefy Kultury, w którą 
wjadą ul. Olimpijską. Po pętli na parkingu A 
w Strefie Kultury przejadą znowu ulicą 
Olimpijską przez aleję Roździeńskiego 
i na Rondzie wjadą na północną część 
al. Korfantego, gdzie na wysokości skrzyżo-
wania z ulicą Olimpijską znajdować się bę-
dzie meta odcinka. 

Ściganie na trasie o długości ponad 1,5 km 
to nie jedyna atrakcja. Organizatorzy 
planują urozmaicić wieczór przejaz-
dami pokazowymi.

– W stolicy województwa będzie można 
zobaczyć w akcji m.in. bolid z legendarnego 
wyścigu 24h Le Mans, współczesne, warte 
około miliona złotych rajdówki, a także 
rajdowe legendy sprzed lat, takie jak Audi 
Quattro czy Ford Sierra RS Cosworth – 
mówi Grzegorz Wróbel, organizator rajdu.

Katowice będą pierwszym przystankiem 
na trasie tegorocznego Rajdu Śląska. Nato-
miast w sobotę, 10 września, zawody prze-
niosą się na południe województwa śląskiego. 

RY YNA O ENE  

W GA ERII AR Y Y ZNE  
W kolejne rocznice nadania Katowicom 
praw miejskich odsłaniane są rzeźby przed-
stawiające osoby szczególnie zasłużone dla 
miasta w dziedzinie kultury. W tym roku 
to postać Krystyny Bochenek dołączy do 
grona ludzi kultury upamiętnionych w Ga-
lerii Artystycznej przy pl. Grunwaldzkim. 

– Na Krystynę Bochenek, Tadeusza 
Grabowskiego i Piotra Szmitkego miesz-
kańcy oddali ponad 57% głosów. Biorąc 
pod uwagę wyrównane wyniki głosowania, 
zdecydowałem, że uhonorujemy całą trójkę. 
W Galerii Artystycznej pojawi się popier-
sie Krystyny Bochenek, natomiast Piotr 
Szmitke i Tadeusz Grabowski zostaną uho-
norowani tablicami pamiątkowymi – mówi 
prezydent Marcin Krupa.

W poprzednich latach uhonorowano 
w ten sposób m.in. Henryka Mikołaja 

Góreckiego, Wojciecha Kilara, Teofila 
Ociepkę, Alfreda Szklarskiego czy Bernarda 
Krawczyka. W roku ubiegłym miejsce to 
wzbogaciły popiersia Kazimierza Kutza i Jó-
zefa Świdra. 

Uroczyste odsłonięcie rzeźby upa-
miętniającej Krystynę Bochenek w Gale-
rii Artystycznej na placu Grunwaldzkim 
odbędzie się 15 września o godz. 15.00, 
odsłonięcie tablic poświęconych Piotrowi  
Szmitkemu i Tadeuszowi Grabowskiemu 
odbędzie się w późniejszym terminie.

RO ZY A E A 

RADY MIA A
12 września odbędzie się uroczysta sesja 
Rady Miasta Katowice, podczas której radni 
przyznają tytuł honorowy „Zasłużony dla 
Miasta Katowice” oraz tytuł „Honorowego 
Obywatela Miasta Katowice”. Sylwetki lau-
reatów przedstawimy w październikowym 
numerze Naszych Katowic.

RODZINY A OWI O NIE Y O ON ER Y

FO
T.

 R
. K

A
IE

RC
ZA

K

FO
T.

 S
. R

YB
OK



4 www.katowice.euMIASTO

RANKINGI 

Katowice ósmym najszczęśliwszym 
miastem w Polsce!
Serwis ogłoszeń todom.pl wraz z ze-
społem ekspertów z hink o w ramach 
badania Szczęśliwy dom  miasto 
dobre do życia  przygotowali ranking 
szczęśliwości mieszkańców polskich 
miast. Wysoką, ósmą pozycję zesta-
wienia zdobyły Katowice. o zwycięzcy, 
czyli Gdyni, brakowało nam 0,2  punktu!
Badanie przygotowane na zlecenie portalu 
Otodom.pl miało na celu sprawdzenie, ja-
kie aspekty wpływają na poziom szczęścia, 
a także w jakich polskich miastach jest on 
najwyższy. W tym celu przeprowadzono 
rozmowy z aż ok. 36 tys. ankietowanych. 
Respondenci wyrażali swoje odczucia 
w skali od 1 (zupełne nieszczęście) do 5 
(maksymalna szczęśliwość). W Katowicach 
średnia punktów wynosiła 3,76, dając nam 
bardzo dobrą, ósmą lokatę na terenie Polski. 
Zostawiliśmy w tyle m.in. mieszkańców 
niektórych miast wojewódzkich, takich 
jak: Poznań (3,73), Kraków (3,69) czy Kielce 
(3,18). W czołowej trójce znalazły się nato-
miast Gdynia (4,03), Gdańsk (3,96) i Zielona 
Góra (3,95). Najmniej szczęśliwymi okazali 
się częstochowianie (2,81), kaliszanie (3,1) 
i mieszkańcy Rudy Śląskiej (3,15).

Według raportu z badania 57% ankieto-
wanych uważa, że są szczęśliwi tam, gdzie 
żyją. Jako kluczowe elementy dot. wpływu 

ich najbliższej okolicy na odczuwanie szczę-
ścia, najczęściej wymieniają: dostępność 
sklepów (29%), komunikację miejską i do-
jazd (23,9%) oraz środowisko — kategorię, 
na którą składają się tereny zielone, hałas 
i czystość powietrza (23,2%). Jako czyn-
niki najbardziej unieszczęśliwiające wska-
zują natomiast negatywny wpływ kosztów 
życia (36%), ponownie środowiska (23,9%) 

i dostępu do służby zdrowia. W przypadku 
naszego miasta katowiczanie najbardziej ce-
nią sobie dostęp do sklepów, komunikację 
i dojazd, a także dbałość o środowisko natu-
ralne. Najbardziej dokuczały im natomiast 
koszty życia.

Co interesujące, poziom szczęścia zdaje 
się rosnąć do pewnego momentu wraz 
z wiekiem. Dorastając, ludzie stają się 

sukcesywnie coraz bardziej zadowoleni 
aż do 70. roku życia. Odczuwanie szczęścia 
spada dopiero wśród osób 70+, co może być 
spowodowane wyzwaniami, z jakimi mu-
szą mierzyć się seniorzy, jak np. słabnący 
stan zdrowia, narażenie na wykluczenie 
społeczne czy pogorszenie sytuacji finan-
sowej. Właśnie dlatego Miasto Katowice 
przykłada szczególną wagę do pomocy oso-
bom w wieku senioralnym. Zadania te reali-
zowane są obecnie zgodnie z założeniami 
Miejskiego Programu „Katowicki Senior 
w Mieście” na lata 2022–2027.

Realizacja działań senioralnych zapewnia 
mieszkańcom – seniorom – możliwość ak-
tywnego udziału w życiu społecznym oraz 
prowadzenia samodzielnego, niezależnego 
i satysfakcjonującego życia. Seniorzy mogą 
skorzystać z szerokiej oferty spędzania wol-
nego czasu tj. oferty sportowej, kulturalnej, 
edukacyjnej oraz prozdrowotnej. Działania 
te cieszą się dużym zainteresowaniem i są 
kontynuowane. Zachęcamy do skorzysta-
nia z naszej pomocy – osoby w podeszłym 
wieku też mają prawo do szczęścia! Więcej 
informacji o miejskim wsparciu dla senio-
rów znajdziecie na bit.ly/3vML8ei.  (KK)

a o  ra ortu to om.  jest natomiast 
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Jak Katowice wspierają potrzebujących?
Mieszkańcy Katowic pokazali wielokrot-
nie, że jak nic innego leży im na sercu los 
drugiego człowieka. Wystarczy wspo-
mnieć o licznych, oddolnych akcjach 
przeprowadzanych regularnie w naszym 
mieście, jak upa w Kato, wigilie i śnia-
dania wielkanocne dla samotnych, czy 
o pomocy, jaką otacza ubogich Górno-
śląskie owarzystwo harytatywne. 
Nie można też zapomnieć o ogromnej spo-
łecznej mobilizacji katowiczan niosących 
pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. Wymie-
nione inicjatywy to ciągle jeszcze ułamek 
pomocy, w jaką angażują się nasi miesz-
kańcy. Działania społecznych aktywistów 
to jednak nie koniec. Urząd Miasta corocz-
nie przeznacza ogromne środki na pomoc 
i politykę społeczną. Tylko w tym roku to 
niebagatelna kwota 448,43 mln zł. Niesienie 
pomocy jest szczególnie ważne teraz, gdy 
koszty życia wzrastają niemal z miesiąca 
na miesiąc, o czym każdy z nas zdążył prze-
konać się na własnym portfelu.

Najwięcej, bo aż 165,5 mln zł, prze-
znaczone jest na wypłatę świadczeń 

wychowawczych, świadczeń z tytułu roz-
poczęcia roku szkolnego, świadczeń ro-
dzinnych i z funduszu alimentacyjnego, 
a także świadczeń opiekuńczych – w skró-
cie pomocy służącej wyrównaniu szans 
wchodzenia w życie naszych najmłodszych 
mieszkańców. Kolejna suma to 49,8 mln zł, 
jakie miasto Katowice przeznacza na osoby 
najbardziej narażone na wykluczenie spo-
łeczne, tj. seniorów, bezdomnych, a także 
osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich 
rodzin. Wydarzenia, akcje i działania or-
ganizowane przez miasto na rzecz każdej 

z tych grup obejmują łącznie swoim zasię-
giem dziesiątki tysięcy osób. Następne 33,5 
mln zł to pieniądze przeznaczone na zasiłki 
i usługi pomocy społecznej, wypłatę do-
datków mieszkaniowych, składki na ubez-
pieczenie zdrowotne, a także pomoc dla 
repatriantów i cudzoziemców. 8,8 mln zł 
Katowice inwestują w pomoc w znalezie-
niu pracy. 

Aby lepiej wyobrazić sobie skalę po-
mocy, jaką otacza potrzebujących miasto, 
najlepiej sięgnąć jednak po dane kon-
kretnych inicjatyw realizowanych przez 

MOPS. Programy dożywiania dzieci 
w żłobkach, przedszkolach i szkołach, 
a także osób starszych, tylko przez pierw-
sze półrocze 2022 r. zasięgiem objęły 2303 
osoby, a na cel przeznaczono łącznie prawie 
2,3 mln zł. Od stycznia do czerwca br. 60 
dzieci skorzystało też z dopłat do kolonii 
na kwotę 111 tys. zł. W tym samym czasie 
z pomocy w zakupie leków, żywności i re-
alizowaniu opłat opiewającej na sumę 2,3 
mln zł skorzystało 2212 osób. Kolejne za-
dania pomocowe to organizacja usług asy-
stentów osób niepełnosprawnych za kwotę 
245 tys. zł dla łącznie 87 potrzebujących, 
a także poradnictwo specjalistyczne wyce-
niane na 174 tys. zł obejmujące 232 osoby. 
Katowice pomagają też przy zakupie opału. 
W tym roku to aż 212 osób i 128 tys. zł. 
Z zasiłku celowego na zakup opału skorzy-
stało w ostatnich czterech latach 1961 ro-
dzin, wydatkowano na ten cel ponad 4 mln 
zł. Z zasiłku na pokrycie kosztów ogrze-
wania elektrycznego lub gazowego skorzy-
stały w 2020 roku 44 rodziny, a w 2021 r. 
– 48 rodzin. (KK)

DZIA ANIE MO  W  R ZNY O Z Liczba osób 
 

Opieka nad dzieckiem i rodziną  5,83 mln zł 3095

Wsparcie rodziny i piecza zastępcza 11,07 mln zł 514 rodzin

Opieka nad osobami starszymi 30,26 mln zł 3869

Wsparcie dla niepełnosprawnych 12,95 mln zł 1877

       O    .
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Zawsze jest czas na chleb
igota ma to do siebie, że się za nią tęskni. 

właszcza za chlebem . ytat ten pochodzi 
z Pani książki Synapsy Marii .  z 2020 roku. 

o Panią zainspirowało do przytoczenia wąt-
ku ligockiego chleba w tej książce
Ja nie szukałam Ligoty. Ja w ogóle nie szu-
kam historii do opisania. Historie same 
do mnie przychodzą, kiedy chcą. Li-
gota też sama przyszła – za sprawą Ma-
rysi Hrabowskiej.

Znamy się z Marysią od dziesiątków 
lat, w latach 70.  była bohaterką mojego re-
portażu „Katar sienny”. Potem wyjechała 
do Stanów i pisała do mnie listy. Najpierw 
na papierze, potem faksem, teraz pisze ma-
ile. (Z  jej listów utkana jest część  książki 
„To ty jesteś Daniel” i część ostatniej – „Sy-
napsy Marii H.”)

W jednym z maili opowiedziała 
o chłopcu, który przyjechał do Stanów, 
do ojca, i źle się w tej Ameryce czuł. Tę-
sknił za Ligotą, zwłaszcza za chlebem 
ligockim. Ojciec pół Stanów zjeździł 
w poszukiwaniu chleba, który choć tro-
chę przypominałby ten ligocki. Znalazł 
wreszcie, przywiózł i chłopiec rozpłakał 
się ze wzruszenia.

Nie wiem, po co to wszystko opowia-
dam, skoro już napisałam w książce. Może 

dlatego, że lubię historię chłopca i chleba 
i chętnie wracam do niej.

Potem, jak zawsze, musiałam wszystko 
zadokumentować i czegoś o chlebie się 
dowiedzieć.  

Mamy w rodzinie Mateusza, który ożenił 
się z Olą, Ślązaczką. Babcia Oli sama pie-
kła chleb, ale nie był to, niestety, chleb z Li-
goty. Moja reporterska sumienność zmusiła 
mnie do dalszych poszukiwań... Z pomocą 
przyszła koleżanka – reporterka, wspaniała 

Ania Sekudewicz, która skierowała mnie do 
Aleksandra Hanslika. Pan Aleksander lubi 
mówić wyłącznie o muzyce – wtedy praco-
wał nad szkicem o pianistce Marii Judinie, 
ale na chwilę od muzyki się oderwał i opo-
wiedział o chlebie. Co opowiedział – już Pan 
wie, bo czytał Pan „Synapsy”.

W Pani najnowszej książce Szczegó-
ły znaczące , która ma się ukazać jesz-
cze w tym roku, ponownie przytoczyła 

Pani swoją korespondencję z p. Marią 
wardokęs rabowską

Tak, w nowej książce, w „Szczegółach zna-
czących”, znowu będzie Marysia. Trudno 
mi się z nią rozstać. Będzie także jej au-
tystyczny syn, który wie o świecie więcej 
niż wielu innych ludzi, tylko nie potrafi 
o tym opowiedzieć.

zy w dzisiejszej rzeczywistości, warto 
jest jeszcze mieć czas na chleb  Smaczny, 
pachnący, zdrowy, możliwe, że własnoręcz-
nie upieczony w domowych warunkach  

zy chleb w dalszym ciągu może łączyć lu-
dzi czy to już tylko historia, religia, odległa 
tradycja
Zawsze jest czas na chleb, który wiernie to-
warzyszy ludziom od wieków. Na ten do-
słowny, powszedni, i na ten symboliczny, 
który się przełamuje. Który jednoczy ludzi, 
tak bardzo dzisiaj poróżnionych...

zy miała Pani okazję jeść chleb z katowic-
kiej igoty
Tak, dostałam w prezencie ligocki chleb. 
Nie były mu straszne żadne przeszkody – 
ani długa  podróż, ani ursynowski paczko-
mat. Dzielny ten wasz chleb. Myślę o nim 
z rosnącym szacunkiem.

anna Krall – polska pisarka, reporterka, autorka 
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Międzynarodowo na Zadolu
Koncerty, panele dyskusyjne i prezen-
tacje na temat chleba, miodu, wina oraz 
potraw regionalnych w tradycji różnych 
kultur i narodów czekają na katowiczan 
16 i 1  września w parku adole w igo-
cie. Przy ul. Wczasowej 10 podczas 
drugiej edycji festiwalu przewidziano 
także degustacje i możliwość zakupu 
produktów rzemieślniczych.
Prowadzącymi festiwal są Marek Szoł-
tysek – dziennikarz, znawca kuchni 
i kultury śląskiej oraz Grzegorz Płonka 
– badacz historii Ligoty i Panewnik, au-
tor licznych opracowań i wydawnictw nt. 
kultury śląskiej, artysta i popularyzator 
pieśni śląskich. Wśród zaproszonych gości 
możemy wymienić: Olgierda Łukasze-
wicza – aktora filmowego i teatralnego, 
który będzie czytał fragmenty książki 
Hanny Krall „Synapsy Marii H.” o chle-
bie ligockim, prof. Zbigniewa Kadłubka 
– dyrektora Biblioteki Śląskiej, Piotra 
Goszczyckiego – poetę, mistrza piekar-
skiego, wydawcę antologii „Majstersztyk 
chleba”, Martę Sapałę – autorkę książki 
„Na marne” o marnowaniu chleba, dr Ewę 
Piaskowską – społeczną doradczynię ds. 
równego traktowania w Katowicach, Sła-
womira Hordejuka – eksperta w zakresie 
mniejszości etnicznych na Śląsku, pra-
cownika Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Katowicach, Juliena Sechera – uczest-
nika 2. edycji programu TV Master Chef 
oraz przedstawicieli Śląskiego Związku 
Pszczelarzy. Przewidziano animacje dla 
najmłodszych, ogólnodostępny turniej 

petanque, a na scenie zagrają Vołosi oraz 
Marcin Wyrostek Trio.

Do udziału w wydarzeniu zostali zapro-
szeni m.in.: przedstawiciele różnych naro-
dowości i wyznań, konsulowie generalni 

i honorowi, miasta partnerskie Katowic, 
Uniwersytet Śląski, Miejska Biblioteka 
Publiczna, Śląskie Centrum Wolności 
i Solidarności, Górnośląskie Towarzystwo 
Charytatywne, Metropolia GZM, stowa-
rzyszenia, rady dzielnic, szkoły gastro-
nomiczne, rzemieślnicy, ludzie kultury 
i mieszkańcy Katowic.  (RE )

zczeg owy rogram estiwa u znaj uje się 
na atowice.eu c e aczy 

a zdjęciu omasz Sieńko i Sybilla Pawlas z katowickiej pasieki iny przy glajzach w Kostuchnie 
oraz prowadzący imprezę Grzegorz Płonka i Marek Szołtysek

Podczas pierwszej edycji Festiwalu
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EUROPEJSKIE MIASTO NAUKI 2024

Miasto Nauki inauguruje rok akademicki
Jednym z kluczowych wydarzeń minio-
nego roku akademickiego było przy-
znanie Katowicom tytułu uropejskiego 
Miasta auki 2024. 
To prestiżowe wyróżnienie nadawane 
przez stowarzyszenie EuroScience po raz 
pierwszy trafia do polskiego miasta aka-
demickiego. Uwieńczone sukcesem stara-
nia są efektem wspólnego wysiłku miasta 
Katowice oraz środowiska akademickiego 
uczelni publicznych mających siedziby 
w stolicy regionu. Aby wspólnie przygoto-
wać się do wydarzeń roku 2024 rektorzy 
siedmiu katowickich uczelni publicznych 
utworzyli Konsorcjum Akademickie Ka-
towice – Miasto Nauki, w którego skład 
wchodzą: Miasto Katowice (strategiczny 
partner Konsorcjum), Akademia Muzyczna 
im. K. Szymanowskiego, Akademia Sztuk 
Pięknych, Akademia Wychowania Fizycz-
nego im. J. Kukuczki, Politechnika Śląska, 
Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet 
Ekonomiczny, Uniwersytet Śląski (lider).

Potwierdzeniem tej współpracy bę-
dzie pierwsza w historii akademickiego 
Śląska międzyuczelniana inauguracja 
roku akademickiego.

Ceremonia wspólnej inauguracji roku 
akademickiego 2022/2023 rozpocznie się 30 
września o godz. 10.00 w sali koncertowej 
NOSPR. Zostanie poprzedzona uroczystym 
przemarszem orszaków rektorskich ulicami 
Katowic, a zwieńczona koncertem w wyko-
naniu NOSPR.

Organizatorami inauguracji są miasto 
Katowice oraz Konsorcjum Akademic-
kie Katowice – Miasto Nauki. Partnerem 
wydarzenia jest Górnośląsko-Zagłębiow-
ska Metropolia.

W programie zaplanowano przemarsz 
orszaków rektorskich – z placu przed rekto-
ratem  Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 
12), przejście ul. Bankową, następnie kładką 
nad aleją Roździeńskiego, do budynku NO-
SPR (pl. W. Kilara 1), przemówienia inau-
guracyjne, immatrykulacja i ślubowanie 
doktorantów, wykład inauguracyjny – prof. 
Michaela Matlosza – przewodniczącego Eu-
roScience oraz koncert.  (RED)

Więcej informacji na temat wy arzenia 
oraz transmisja z uroczysto ci 

o  a resem:
www.miastonau i. .
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Marcin Krupa oddał hołd ofiarom masakry w Buczy

Prezydent Marcin Krupa wziął udział 
w misji dyplomatycznej na terenie kra-
iny, której głównym celem było podpi-
sanie deklaracji przyja ni pomiędzy 
miastem Katowice, a ukraińską u-
czą oraz przekazanie wsparcia w po-
staci darów żywnościowych i artyku-
łów higienicznych.
Prezydent Katowic oddał także hołd ofia-
rom masakry w ukraińskiej Buczy, gdzie 
rosyjscy okupanci zamordowali ponad 400 
nieuzbrojonych cywilów. 

W ramach misji prezydent spotkał się 
także z merem Kijowa Witalijem Kliczko. 

– Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób 
polskie miasta mogą wspierać Ukraińców 
– bo potrzeby wciąż są bardzo duże. Wita-
lij Kliczko podkreślał, że Ukraińcy walczą 
o suwerenność nie tylko swojego kraju, ale 
całej Europy – w szczególności Środkowo-
-Wschodniej. Jednocześnie mer prosił, by 
podziękować wszystkim Polakom – w tym 
mieszkańcom - za gigantyczną pomoc – za-
równo dary wysyłane na Ukrainę, jak i opiekę 
nad ukraińskimi rodzinami w Katowicach. 
Podkreślałem, że cała pomoc nie byłaby moż-
liwa bez wielkich serc naszych mieszkańców 
– mówi prezydent Marcin Krupa.  (SR)
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Logika i sublimacje
zy istnieje coś takiego jak szczerość  

w architekturze
O tak! To jest taka architektura, która niczego 
nie udaje, poczynając od materiałów nie po-
przykrywanych kolejnymi warstwami. To 
prostsze, tańsze i łatwiejsze do zrobienia, 
tylko trzeba wiedzieć jak. Ale mówić też 
można o szczerości samej struktury, tego się 
zresztą uczyłem przez wiele lat. Na przykład 
jednorodzinny dom Aatrialny (uznany Przez 
World Architecture News za „najlepszy dom 
świata 2006” – MS). Makietę wykonaliśmy 
z jednej kartki papieru. Wpierw tę kartkę 
tak zaginaliśmy, aż powstało pudełko. Po-
tem poprzez nacinanie i kolejne wyginanie 
uzyskaliśmy całą formę, co już w procesie 
projektowym i później budowlanym, zostało 
doprowadzone do samego końca. „Kartce” 
przyporządkowano jeden materiał. Beton. 
Ponieważ każdy dom potrzebuje mebli, więc 
w tę strukturę włożyliśmy drewniane ku-
biki. W tym momencie zakończyło się także 
projektowanie wnętrz. Wzór i logiczne tego 
wzoru konsekwencje, czystość i klarowność 
architektury. Odczuwa się to potem w prze-
strzeni, widzimy układ, porządek, rytm.

ogika , funkcjonalność , pragmatyzm , 
bardziej interesuje Pana rzeczownik niż przy-
miotnik. Szczerość, od której zaczęliśmy roz-
mowę, musi być zwięzła. ył Pan taki od 
początku
To oczywiście proces, długi proces, który 
jakoś się pokrył z moją naturą. Ja generalnie 
jestem raczej minimalistą. Nie lubię rze-
czy przesadzonych, przekombinowanych, 
przegadanych...

le architektura to nie matematyka.
Rozwiązań może być i jest oczywiście bardzo 
wiele. Tylko że ja każdy krok musiałem za-
wsze sobie jakoś logicznie wytłumaczyć. I nie 
mówię, że to jest takie matematyczno-prag-
matyczne działanie, gdzie wszelkie estetyczne 
zabawy odrzuca się daleko na bok, bo to nie-
prawda. Sublimacje tego typu są mi nieobce. 
Chwilami odnoszę wręcz wrażenie, że mam 
ich za dużo, co w życiu potrafi przeszkadzać. 
Na przykład kiedy coś mi się nie podoba, 
rzadko przechodzę obojętnie i pewnie bar-
dziej cierpię niż inni. Ale przede wszystkim 
chodzi o znalezienie klarownej idei, która ma 
prowadzić do celu. To ciężko wytłumaczyć, 
ale kiedy w końcu się wpada na naprawdę do-
bry pomysł, to on jest odpowiedzią na pra-
wie wszystkie pytania i wątpliwości, które 
na początku wydają się koszmarnie trudne. 
Bo to nie jest tak, że olśnienie spada z nieba. 
Najpierw trzeba analizować konteksty, ży-
czenia, historię itp., co bywa żmudne i nieko-
niecznie porywające. Oczywiście chciałbym 
być architektem geniuszem, który ogarnia 
całość w rozbłysku jakiejś iluminacji już 
pierwszego dnia. Obawiam się jednak, że to 
nie ta dziedzina.

ie może Pan narzekać na niedostatek naj-
bardziej prestiżowych nagród, wyróżnień 

i zaszczytów.  jak Pan znosi krytykę  o nie-
odłączna część tak błyskotliwych karier.
Ja się tego uczyłem przez lata, bo życie nie 
skąpiło mi też takich momentów. Krytyka? 
Jest potrzebna, nawet ta najbardziej zło-
śliwa, jeżeli tylko potrafimy sami w sobie 
odpowiednio na nią reagować. W moim 
biurze poza wysokimi kwalifikacjami za-
wodowymi najwyżej cenię te osoby, które 
w szczery sposób mówią, co naprawdę my-
ślą. Dyskutujemy, kłócimy się, szukamy 
wad projektu, poddajemy wszystko na-
prawdę wysokiemu ciśnieniu.

le to są jednak rozmowy w rodzinie .  kie-
dy strzał pochodzi z zewnątrz
Moje biuro KWK Promes ma już ponad 
dwadzieścia lat. Za cóż nas nie atakowano 
w tym czasie... A to że przede wszystkim 
obstawiamy konkursy, „pokażcie, czy umie-
cie coś zbudować”, pokazaliśmy, że umiemy, 
to znowu ignorujemy budynki publiczne, 
zrobiliśmy publiczne, znowu coś się nie 
podobało... (śmiech) Sporo w tym było zło-
śliwości, ale dawało też do myślenia i jakoś 
nas stymulowało. Rzecz jasna istnieje także 
krytyka zdecydowanie merytoryczna, 

w tej chwili w tak istotnym kontekście jak 
zmiany klimatyczne. Ja z bólem niestety 
stwierdzam, że mnóstwo tutaj populizmu, 
ale przecież trzeba się w tym wszystkim ja-
koś znaleźć. Robić swoje i zachować spokój.

ajgorsze, że dzisiaj kompetencja i ignoran-
cja, głos autorytetu i głos demagoga mocno 
się wymieszały.
Dlatego chodzi o zachowanie klasy. O mak-
symalnie czytelne, spokojne wyjaśnienie, dla-
czego robimy tak, a nie inaczej. Mnie nigdy 
nie zależało, żeby nasze projekty wszystkim 
się podobały, natomiast zawsze, by jak naj-
więcej osób je rozumiało. Na wykładach i nie 
tylko na wykładach używam maksymalnie 
prostego języka, upraszczam, nie komplikuję. 
Bo architektura ma być jasna i zrozumiała. 
A czy się podoba? To już kwestia gustu, wraż-
liwości itd. Całkiem inna bajka. 

Jako katowiczanin i architekt nie mógł Pan 
przejść obojętnie obok uwag pewnego duń-
skiego urbanisty. Przybył do nas na World 

rban Forum i już w drugim dniu pobytu wy-
powiedział szereg niepochlebnych, a przede 
wszystkim generalizujących uwag o mieście.

Wszyscy poczuli się urażeni, ja zresztą też. 
Nie poznał Katowic, był krótko, swój pogląd 
wyraził w sposób arogancki. Ale odsuwając 
na moment emocje, trzeba stwierdzić, że też 
mówiliśmy nieraz o naszej Strefie Kultury, 
że jest zbyt „monotematyczna”. Ja się cieszę, 
przy całym szacunku dla oponentów, że wo-
kół powstaje zabudowa mieszkaniowa, czyli 
funkcje, które pobudzą tę przestrzeń do życia. 
Fajnie, że zbudujemy wielopoziomowy par-
king, bo skomasuje samochody, a reszta bę-
dzie zielonym pięknym parkiem, do którego 
będzie można wejść i wypocząć. No i oczy-
wiście kwestia średnicówki. W jakiś sposób 
odcina to miejsce od miasta, fakt, tylko że my-
śmy wyszli z dziesięcioleci komunizmu! Tutaj 
zmiany to są długofalowe procesy ustrojowe, 
ekonomiczne i procesy w głowach obywateli, 
urzędników, polityków etc. Przez wiele lat 
trzeba je korygować, dopracowywać, zatem 
kontekst okazał się dla gościa niezrozumiały. 
To nie jest jakieś hop-siup. Pstryk i zrobimy 
sobie z Katowic rowerową Kopenhagę. Trzeba 
znać historię i uwarunkowania, trzeba sza-
nować ludzi, którzy tu żyją. Z drugiej strony 
paradoks! – duński architekt swoją wypowie-
dzią skłania do nieugłaskanej żywej rozmowy 
o mieście. To dobrze, bo brak dyskusji zawsze 
jest niedobry. 

Który ze swoich projektów zrealizowanych 
w Katowicach jest Pan gotów uznać za naj-
bardziej udany
Unikato przy Koszarowej. Wyniknął 
z wiary w to, że warto pozostać w centrum, 
przekonywać ludzi, by nie osiedlali się 
za wszelką cenę na przedmieściach. Żaden 
bank nie chciał nam tej inwestycji sfinanso-
wać, bo wszystkie analizy pokazywały, że to 
się nie uda. Jeden w końcu zaryzykował, ale 
z różnymi uwarunkowaniami, wiadomo. 
Mieliśmy bardzo niski budżet, a przecież 
udało się postawić budynek, który przy 
okazji architektonicznie wyszedł nam cie-
kawie i, jak się słyszy, jest „intrygujący”. 
Szybko znalazł się na okładkach zachod-
nich magazynów, w różnych albumach, 
a tak naprawdę to coś z niczego, „gotowa-
nie zupy z gwoździa, tylko bez gwoździa” 
– jak to nazwał mój kolega architekt. Co 
ciekawe, od tego czasu zaczęły się pojawiać 
w okolicy nowe inwestycje, bo mieszkania 
w Unikato sprzedały się na pniu. Co wię-
cej, nasza pracownia również wylądowała 
w Unicato, na ostatnim piętrze.

ach jak wygląda
Dach nasz jest oczywiście dachem zielonym 
i ja gorąco do tego namawiam! Ileż tych da-
chów u nas w Katowicach jest pokrytych 
papą i jak one się latem nagrzewają! Jak 
tylko się da, należałoby tej trawy i zieleni 
na tych dachach nasadzić jak najwięcej, 
to dziś już wyraźny trend w dużych eu-
ropejskich miastach, a naprawdę zrobi się 
znacznie zdrowiej i przyjemniej. Niebawem 
będziemy tego mocno potrzebować. Jeszcze 
bardziej niż teraz.
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KONTROWERSYJNY 
ODRĘ ZNI  

DO I ORII 
I ERA NIE ZO I

Spotkałem się z dyrektorami katowickich 
szkół, by porozmawiać o przygotowaniach 
do nowego roku szkolnego. Cieszę się, 
że nasi nauczyciele wybierają podręcz-
niki, dokonując merytorycznej oceny ich 
zawartości. Szkoła powinna być zawsze 
miejscem otwartym na dialog i swobodną 
wymianę poglądów. Dlatego żaden pod-
ręcznik szkolny nie powinien być manife-
stacją osobistych poglądów autora, który 
poddaje ocenie rozmaite sfery życia – 
także w sposób dyskryminujący innych. 
Tak jest niestety w przypadku podręcznika 
do nowego przedmiotu „Historia i teraź-
niejszość”. Mam jednak zaufanie do ka-
towickich nauczycieli, że w swojej pracy 
– kierując się zawsze dobrem uczniów – 
sięgną po wartościowe podręczniki – Mar-
cin Krupa, prezydent Katowic. 

M G  A OWI E OD I A O MOWĘ NA DOWĘ E E ROWNI ONE ZNE

Były śmieci, 
będzie czysta energia

ędzie to pierwsza w Katowicach inwe
stycja w energię słoneczną na tak dużą 
skalę. a terenie MPGK powstanie farma 
fotowoltaiczna. MPGK podpisało umowę 
z fi rmą ko Solar sp. z o.o. z amysło
wa na budowę farmy wartej ,  mln zł, 
która znajdzie się w miejscu zamknię
tej i zrekultywowanej części składowi
ska odpadów.
– W Katowicach realizujemy szereg działań 
na rzecz ekologii, od działań skupionych wo-
kół walki o czyste powietrze, przez działa-
nia związane z adaptacją do zmian klimatu, 
aż po edukację w tym zakresie. Kolejnym 
działaniem będzie pierwsza miejska farma 
fotowoltaiczna. Na miejskich budynkach 
montowaliśmy już tego typu instalacje, ale 
na zdecydowanie mniejszą skalę. Oprócz 
troski o ekologię, mamy tutaj też walor 
ekonomiczny. Wytworzona w elektrowni 
energia będzie zasilała znajdujący się w są-
siedztwie Zakład Odzysku i Unieszkodli-
wiania Odpadów, co przełoży się na niższe 
koszty jego funkcjonowania. Ponadto inwe-
stycja pozwoli nam zagospodarować teren, 
który dotychczas był nieczynnym wysypi-
skiem śmieci – mówi Marcin Krupa, prezy-
dent Katowic. 

Miejsce, na którym ma powstać farma, 
zostało wybrane nieprzypadkowo. To te-
ren zamkniętej i zrekultywowanej kwa-
tery składowiska odpadów nieszkodliwych 
przy ul. Żwirowej. Po zamknięciu wysy-
piska nie można na jego terenie stawiać 
żadnych obiektów budowlanych przez 50 
lat, chyba że uzyska się stosowne decyzje 
i dokumenty pozwalające na odstępstwo 
od tego wymogu. I właśnie taką ścieżkę 
wybrała spółka MPGK, której cały czas 
przyświecała idea wykorzystywania tego 
teren, np. na rzecz budowy farmy foto-
woltaicznej. – Dzięki inwestycji w panele 
będziemy mogli korzystać z energii elek-
trycznej pozyskiwanej ze słońca. To ko-
lejny ekologiczny projekt w naszej firmie, 
ale zyski idą dużo dalej. Przede wszystkim 
korzystanie z nowoczesnego źródła ener-
gii zmniejsza nasze przywiązanie do paliw 
kopalnych, co przyczynia się do mniejszego 
zanieczyszczania powietrza. Poza tym ra-
cjonalnie wykorzystujemy nieużytki, a to 
także ważny aspekt – mówi Andrzej Ma-
lara, prezes MPGK Katowice.

Obecnie na składowisku są trzy 
kwatery. Pierwsza została już zrekul-
tywowana, a jej powierzchnia będzie wy-
korzystana pod montaż paneli, druga jest 
w trakcie rekultywacji i docelowo na niej 
również powstanie farma fotowoltaiczna. 
Na trzeciej kwaterze jeszcze maksymal-
nie przez 10 lat będą gromadzone odpady. 
Planuje się, że w przyszłości również tam 
powstanie kolejna elektrownia słoneczna.

W ramach projektu wykonawca zamon-
tuje 2160 sztuk paneli fotowoltaicznych. Pla-
nowana moc instalacji to 1 MW. Dzięki temu 
znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie 
Zakład Odzysku i Unieszkodliwiana Odpa-
dów będzie mógł korzystać z ekologicznego 
źródła energii. Inwestycja oprócz samych 
paneli składa się także z inwerterów o mocy 
90 kW przekształcających prąd stały, wypro-
dukowany przez panele, na zmienny, który 
później może popłynąć przez sieć i zasilać 
urządzenia elektryczne.    (RED)
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE
Nowe tory i wiadukt 
w Szopienicach
PKP Polskie Linie Kolejowe przebudowują 
wiadukt kolejowy nad ul. Lwowską w Szo-
pienicach. W ramach tego samego przed-
sięwzięcia prowadzona jest kompleksowa 
przebudowa stacji towarowej Katowice-
-Szopienice Północne.

To część dużej inwestycji za ponad 400 
mln zł obejmującej linie od Bytomia do Za-
brza i od Sosnowca do Mysłowic Brzezinki. 
Istniejący obiekt przy ul. Lwowskiej zosta-
nie rozebrany, a w jego miejsce powstanie 
nowy wiadukt – liczba torów zwiększy się 
do dwóch, wpływając na wzrost przepusto-
wości linii kolejowej.

Prace rozpoczęły się w czerwcu br. od 
rozbiórki obiektu i przepustu dla pieszych. 
Nowa konstrukcja wiaduktu będzie miała 
15 m długości i 15 m szerokości. – Pod wia-
duktem na ul. Lwowskiej piesi będą poru-
szać się chodnikami po obu stronach jezdni, 
zaplanowano też ścieżkę rowerową. Dzięki 
inwestycji przewóz towarów koleją będzie 
sprawniejszy i bezpieczniejszy – informuje 
biuro prasowe PKP PLK.

W ramach tej samej inwestycji pro-
wadzona jest kompleksowa przebudowa 
stacji towarowej Katowice-Szopienice 
Północne.  Prace obejmują wymianę to-
rów, montaż nowej konstrukcji wsporczej 
sieci trakcyjnej, powstaje nowa nastawnia, 
z której dyżurni ruchu za pomocą kompu-
terowych urządzeń czuwać będą nad prze-
jazdem pociągów. Prace zaplanowano tak, 
aby utrzymać ciągłość ruchu towarowego 
w okresie przebudowy.

Inwestycja ma wpłynąć na zwiększenie 
przepustowości na terenie Katowickiego 
Węzła Kolejowego. W stronę nadmorskich 
portów przez stację przejedzie więcej cięż-
szych i dłuższych składów (do 750 m).

Całe zadanie dofinansowuje Unia Euro-
pejska. Zakończenie wszystkich prac zapla-
nowano na ostatni kwartał 2023 r.

otnisko z bogatszą 
infrastrukturą
Jeszcze nieco ponad rok potrwa budowa 
linii kolejowej, która umożliwi podróż 
pociągiem z Katowic na międzynarodowe 
lotnisko im. W. Korfantego w Pyrzowicach. 
Projekt prowadzą PKP PLK. W ostatnich 
latach w infrastrukturę inwestowały rów-
nież władze portu, pomimo kryzysu branży 
lotniczej spowodowanej pandemią.

W ramach swojego zadania PLK odbu-
dowują 30-kilometrowy nieczynny odcinek 
toru między Tarnowskimi Górami a Siewie-
rzem. Ponadto prowadzą rewitalizację i elek-
tryfikację ok. 48 km linii kolejowej. Innym 
ważnym elementem inwestycji jest budowa 
stacji w sąsiedztwie Katowice Airport. – 
Prace PLK na linii kolejowej 182 Tarnowskie 
Góry – Zawiercie idą zgodnie z harmono-
gramem. W nowo budowanej stacji Pyrzo-
wice Lotnisko widać konstrukcje peronów 
i przejścia podziemnego, którym podróżni 
bezpiecznie dojdą do pociągów – podaje Ka-
tarzyna Głowacka z zespołu prasowego PLK.

Ponadto w Pyrzowicach nad DW 913 
powstaje nowy wiadukt kolejowy, który 
zastąpi przejazd kolejowo-drogowy, umoż-
liwiając bezkolizyjny ruch pociągów nad 
drogą. Pod wiaduktem zaprojektowano 
jezdnię, chodnik i ścieżkę rowerową.

Prace obejmujące budowę linii prowa-
dzone są także na odcinku od Tarnowskich 
Gór do Siewierza. W 2023 roku roboty 
będą realizowane na linii od Siewierza do 
Zawiercia. Na tych odcinkach powstają sta-
cje i perony. Cała inwestycja ma być gotowa 
w ostatnim kwartale przyszłego roku. Koszt 
to 660 mln zł netto, z czego 500 mln zł po-
chodzi z budżetu Unii Europejskiej.

Natomiast na terenie Katowice Airport 
w ostatnich miesiącach oddano do użyt-
kowania nowy hangar, który najął główny 
przewoźnik niskokosztowy działający w por-
cie od 18 lat, czyli linia Wizz Air. To trzeci 
i największy tego typu obiekt na lotnisku. 
Budynek ma ponad 9,2 tys. m2 powierzchni, 
17,6 m wysokości, a 4-skrzydłowa brama jest 
długa na 88 m. Główną część obiektu stano-
wią dwie zatoki serwisowe, w każdej zmie-
ści się samolot wielkości Airbusa A321neo. 
– Oprócz tego znajdują się w nim liczne ma-
gazyny, narzędziownie i warsztaty, np. kom-
pozytownia, malarnia itd. Całość uzupełnia 
rozwinięte zaplecze socjalne i biurowe – wy-
licza Piotr Adamczyk, public relations mana-
ger w Katowice Airport.

Władze portu podkreślają, że realizacja 
inwestycji miała miejsce w bardzo trud-
nym dla lotnictwa czasie. – Jestem dumny 
z faktu, że pomimo największego kryzysu 
w historii branży lotniczej dzięki naszej 
determinacji i konsekwencji z sukcesem 
zrealizowaliśmy ważny dla rozwoju pyrzo-
wickiego lotniska projekt. Trzeci hangar to 
nowe miejsca pracy, dalsza dywersyfikacja 
infrastruktury i kolejny element tworze-
nia z Pyrzowic portu wielofunkcyjnego, to 
także wzmocnienie efektu synergii pomię-
dzy biznesem a nauką, ponieważ na Poli-
technice Śląskiej cały czas kształcone są 
kadry na potrzeby firm zajmujących się ob-
sługą techniczną samolotów – skomentował 
Artur Tomasik, prezes zarządu GTL, w któ-
rym udziały ma również miasto Katowice.

Wraz z budową nowej przedhangarowej 
płyty postojowej samolotów o powierzchni 
ponad 6,4 ha z 9 stanowiskami dla średnio-
dystansowych samolotów realizacja nowego 
hangaru kosztowała 110 mln zł brutto.

W gronie trzynastu polskich lot-
nisk regionalnych pyrzowicki port ak-
tualnie dysponuje najlepiej rozwiniętą 
infrastrukturą do obsługi technicznej stat-
ków powietrznych.

Biurowy rekord Katowic
Katowice zdecydowanie umocniły swoją po-
zycję na biurowej mapie Polski. W pierwszym 
półroczu oddano tu do użytkowania ponad 
117 tys. m2 powierzchni, co jest rekordowym 
wynikiem w skali miasta. Rozbudowa infra-
struktury dla biznesu daje potencjał do spro-
wadzania kolejnych najemców biur, którzy 
utworzą nowe miejsca pracy.

Na koniec drugiego kwartału 2022 cał-
kowite zasoby nowoczesnej powierzchni 
biurowej na ośmiu największych rynkach 
regionalnych poza Warszawą (Kraków, 
Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, 
Łódź, Lublin, Szczecin) wyniosły ponad 
6,34 mln m2, z czego 716 tys. m2 znaj-
dowało się w Katowicach. Duży wzrost 
powierzchni w stolicy Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii przyniosły ostatnie 
miesiące, kiedy do użytkowania oddano 
dwa budynki wieżowe Global Office Park 
przy ul. Zabrskiej (łącznie 55,2 tys. m2) oraz 
najwyższy budynek w mieście, czyli .KTW 
II przy al. Roździeńskiego 1 (39,9 tys. m2). 
Jednocześnie były to dwa największe po-
wierzchniowo projekty ukończone na pol-
skich regionalnych rynkach w pierwszej 
połowie br.

O skali inwestycji może świadczyć 
fakt, że powierzchnia biurowa oddana 
do użytkowania w Katowicach (117 350 
m2), stanowiła aż 38 proc. całkowitej po-
daży, która trafiła na rynek od stycznia do 
końca czerwca br. na wszystkich rynkach 
regionalnych (łącznie 311 500 m2). Drugie 
w kolejności Trójmiasto miało już tylko 
16-procentowy udział w podaży. – Po-
nad 117 tys. m2 ukończonej powierzchni, 
w porównaniu ze średnioroczną podażą 
z ostatnich pięciu lat wynoszącą ponad 30 
tys. m2, jest rekordową wartością, do tej 
pory nienotowaną na tym rynku – wyli-
cza agencja doradcza Knight Frank.

To efekt dużego zainteresowania in-
westorów Katowicami w ostatnich latach. 
Na aktywność firm budujących biurowce 
odpowiadają najemcy. Po trudnym okresie 
spowodowanym pandemią i konieczno-
ścią pracy zdalnej obecnie firmy chętniej 

podpisują umowy najmu biur. Jak wska-
zuje Knight Frank, w pierwszym półro-
czu wolumen transakcji w Katowicach był 
o ponad 10 proc. wyższy względem ana-
logicznego okresu ubiegłego roku. Przez 
pierwszych sześć miesięcy br. wynajęto 
43,8 tys. m2, lepiej było tylko w Krakowie 
i we Wrocławiu, które są większymi ryn-
kami biurowymi. Co warte podkreślenia, 
zainteresowanie biurami w naszym mie-
ście stanowiło 15 proc. całkowitego popytu 
zarejestrowanego w pierwszym półroczu 
pośród ośmiu ośrodków regionalnych.

Od stycznia do końca czerwca br. umowy 
najmu biur w Katowicach, kontynuując 
ekspansję i oferując nowe miejsca pracy, 
podpisały m.in. firmy PwC (12,9 tys. m2

w budynku .KTW II), Keywords Studio (9,3 
tys. m2, Global Office Park), LKQ Europe 
(2,2 tys. m2, .KTW II) czy SD Worx (1,5 tys. 
m2, .KTW II).

Rynek nadal zgłasza zapotrzebowanie 
na kolejne powierzchnie. Największy pro-
jekt obecnie realizowany jest u zbiegu ulic 
Chorzowskiej i Ściegiennego, gdzie powstaje 
budynek Craft (26,7 tys. m2) z 6 tarasami. 
14-kondygnacyjny biurowiec będzie stanowił 
przeciwwagę w wysokościowej zabudowie 
względem kompleksu Face2Face Business 
Campus, który stoi po drugiej stronie DTŚ. 
Na północy Katowic, przy ul. Konduktorskiej 
trwa realizacja pierwszych dwóch budynków 
Eco City Katowice (17 tys. m2), w których za-
stosowano odnawialne źródła energii, a wo-
kół obiektów zaplanowano minipark, ogród, 
fontannę, miejsca do pracy w zieleni, boisko 
do koszykówki czy amfiteatr.

W całym mieście w budowie wciąż po-
zostaje ok. 60 tys. m2 nowoczesnej po-
wierzchni biurowej.  (ZIT)

Biurowiec Craft w budowie

Przebudowa wiaduktu przy ul. Lwowskiej Nowy hangar w Pyrzowicach
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METROPOLITALNE DNI ENERGII - INA   WRZE NIA 

Metropolitalnie 
o ekologii 
i oszczędzaniu 
energii
Jak dbać o klimat, jednocześnie oszczę-
dzając  o kryje się w powietrzu, którym 
oddychamy  1  września warto zajrzeć 
na katowicki ynek  znów będziemy mo-
gli spotkać się podczas Metropolitalnych 

ni nergii, czyli pikniku rodzinnego, któ-
ry przyniesie nie tylko doskonałą rozryw-
kę, ale też wiele praktycznych informacji. 
Organizatorzy Metropolitalnych Dni Ener-
gii przygotowali interesujące warsztaty, 
konkursy i pokazy.

Efektywność energetyczna, adaptacja 
do zmian klimatu, informacja o dotacjach 
związanych z modernizacją systemów 

grzewczych – to niektóre z tematów poru-
szanych podczas spotkania.

Każdy, niezależnie od wieku, znajdzie dla 
siebie coś ciekawego. Dorosłych z pewnością 
ucieszy możliwość rozmowy z ekspertami 
współtworzącymi miejskie i wojewódzkie 
programy wsparcia finansowego. Ekodo-
radcy będą udzielali informacji na temat finan-
sowania wymiany źródeł ciepła, wymogów 
technicznych oraz szczegółów dotyczących 
uchwały antysmogowej.  Na Rynku stanie 
kino rowerowe oraz rowerowe stanowiska 
do zawodów stacjonarnych. Będzie też można 
tworzyć ekologiczne torby, obrazy z mchu czy 

sprawdzić swoją pamięć i pojemność płuc. Nie 
zabraknie prelekcji, warsztatów, dyskusji, kon-
kursów, gier i muzycznego zakończenia. 

Obok Rynku dla wszystkich gości otwo-
rzy się KATO Urban Corner, w którym 
każdy może sobie zrobić test na to, jakim 
jest typem superbohatera zrównoważonego 
rozwoju. W sobotę czynne będzie także 
Miejskie Centrum Energii.

Dni Energii to nie tylko piknik na kato-
wickim Rynku. Dodatkowo tylko w naszym 
mieście odbędą się także:

konsultacje doradcy energetycznego 
WFOŚiGW w Miejskim Centrum Energii, 

warsztaty dla uczniów szkół średnich 
w Parku Naukowo-Technologicznym,

konferencja „Atom dla samorządu” 
w Muzeum Śląskim,

spotkanie przedstawicieli Komisji Środo-
wiska Unii Metropolii Polskich, 

spotkanie Regionalnej Rady Doradczej 
projektu RoundBAltic.

Po raz drugi Metropolitalne Dni Energii 
organizowane są przez Miasto Katowice 
oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metro-
polię. Początek finału na Rynku o godzinie 
11.00. Wstęp bezpłatny.  

(ORG) 

E IE IZ Y RZEMIE NI ZE  

Sukces rzemieślniczego zawodu zależy od pasji 
ż 400 tysiącom rzemieślników zba 
zemieślnicza w Katowicach potwier-

dziła kwalifikacje zawodowe w ciągu 
stu lat swojego istnienia. ziś jest jed-
ną z najstarszych i największych or-
ganizacji zrzeszających pracowników  
w Polsce.  
Historia Izby Rzemieślniczej rozpoczyna 
się w 1922 r. Tuż po przyłączeniu części 
Górnego Śląska do Polski z inicjatywy 
rzemieślników (a tych w tym regionie nie 
brakowało) w Katowicach powstaje organi-
zacja, której głównym celem jest reprezen-
towanie ich interesów. 

Z okazji stulecia Izby z przedstawicielką 
Izby z Małgorzatą Ditrich, mistrzynią fry-
zjerską, przewodniczącą Komisji Czeladni-
czo-Mistrzowskiej przy Izbie Rzemieślniczej 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Kato-
wicach, właścicielką salonu „U Gosi” w Kato-
wicach rozmawia Daria Anders-Kowalczyk. 

uże miasta, takie jak Katowice, są trudnym 
rynkiem dla rzemieślników, konkurencja jest 
przecież bardzo duża. Jak sobie z tym radzić
Klienta trzeba pozyskać, ale przede 
wszystkim przekonać do siebie i za-
trzymać na dłużej. Jakość usługi ma tu 
największe znaczenie. Dziś największą 
konkurencją tradycyjnych zakładów 
są fryzjerzy mobilni, których nie obo-
wiązuje wiele zasad, jakie my musimy 
przestrzegać.  

Pani zakład to firma rodzinna, ale też miejsce 
z tradycjami, które Pani zapoczątkowała.
Tak, już trzy pokolenia – pracuje ze mną 
moja synowa. Wnuczka również jest fry-
zjerką. Wszystko zaczęło się 45 lat temu, 
na Załężu, gdzie jako jedna z młodszych 
fryzjerek otworzyłam własny zakład. Póź-
niej przeniosłam się na Dąbrówkę Małą 
i jestem tutaj już 33 lata. Ale stałe klientki 
i z Załęża dalej do mnie przyjeżdżają.

Można powiedzieć, że jest Pani spełniona za-
wodowo, zakład  Gosi  to dziś nie tylko reno-
ma, ale i jakość z najwyższej półki. o dalej
Stale się szkolę, dostosowuję do nowych tren-
dów i póki klientki nie mówią: „tej pani już 
dziękujemy”, będę działać na pełnych obro-
tach. Jako firma przeżyliśmy dwa lockdowny 
w trakcie pandemii. Staram się pozytywnie 
nastawiać, nawet w trakcie trudniejszych 
momentów. 

laczego wybrała Pani akurat ten zawód
Właściwie od dziecka i dla zabawy, i z przy-
jemnością trenowałam na włosach mojej 
cioci. Potem wujek wygrał w skata suszarkę 
do włosów – to było takie uwiecznienie 
moich wyborów. Wybrałam zawód, który 
po prostu mi się podobał, dążyłam do tego, 
udało się i tak już pracuję ponad 54 lata.

Kiedyś było łatwiej zostać fryzjerką niż dziś
W tamtych czasach do zakładu nikt nie 
przyjmował z ulicy, za naukę trzeba było 
płacić albo pracować za darmo. Na szczę-
ście udało mi się i po roku I klasy byłam już 
wyuczoną samodzielną fryzjerką, wtedy do-
piero miałam spisaną umowę o pracę i naukę, 
która trwała 2,5 roku. Jako egzaminatorka 
i rzemieślniczka z doświadczeniem mogę 
powiedzieć, że dziś jest to dużo prostsze.

Fryzjer to w naszym kraju trochę niedocenio-
ny zawód
Niektórym się wydaje, że fryzjerka to nic 
takiego, ale tak nie jest, bo fryzjerstwo to 
sztuka. Trzeba mieć w sobie nie tylko wie-
dzę praktyczną, ale też psychologiczną, 
taką umiejętność rozmawiania z ludźmi. 
Klient nierzadko traktuje fryzjera jak spo-
wiednika, trzeba wysłuchać, odpowiedzieć 
z taktem, a potem zachować to dla siebie – 
to taka niepisana zasada tajemnicy zawo-
dowej. Zaufania klienta nie można stracić 
w żadnej sferze.
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Statystyki potwierdzają skalę problemu
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PODSUMOWANIE AKCJI „WYZWANIE - PARKOWANIE”

Katowice na wojnie 
z „mistrzami parkowania”

Mandaty, blokady na koła, a w skrajnych 
przypadkach nawet odholowanie samo-
chodu. adna osoba parkująca w sposób 
nieprawidłowy lub nielegalny w Katowi-
cach nie może liczyć na taryfę ulgową. 

kcja Wyzwanie  parkowanie  zmiana 
przyniosła nie tylko poprawę zachowania 
kierowców, ale też świadomość, że wciąż 
jest wiele do zrobienia. 
– Statystyki potwierdzają skalę problemu. 
Mam nadzieję, że każdy, kto otrzymał man-
dat, weźmie to sobie do serca i będzie parko-
wał w sposób zgodny z przepisami – mówi 
prezydent Katowic Marcin Krupa. 

W ciągu pierwszego roku akcji straż-
nicy miejscy ujawnili 18 317 wykroczeń 
przeciwko porządkowi w komunikacji. 

Najwięcej z nich, ponad 8 tysięcy, polegało 
na niezastosowaniu się do znaków zakazu 
zatrzymywania i postoju. Niemal równie 
liczną grupę stanowili kierowcy, którzy 
parkowali na ścieżkach rowerowych, chod-
nikach, przejściach dla pieszych czy podjaz-
dach do bram. Ponad 2,4 tysiąca kierowców, 
parkując, spowodowało zniszczenie zieleni 
publicznej. 38 pojazdów zostało usuniętych 
na koszt właściciela.

W pierwszym półroczu bieżącego roku 
najwięcej interwencji było w Śródmie-
ściu i Koszutce.  Strażnicy interweniowali 
w tych miejscach odpowiednio 5298 i 457 
razy. Kierowcy parkowali w sposób powo-
dujący niszczenie zieleni publicznej – w tej 
kategorii zanotowano aż 1438 przypadków.   

– Przeprowadzenie akcji „Wyzwanie – par-
kowanie” jest konieczne, bo, jak pokazują 
codzienne obserwacje i nasze statystyki, 
wielu kierowców parkuje w miejscach do 
tego niewyznaczonych, blokując ruch pie-
szy, utrudniając dojazd do budynków po-
jazdom służb miejskich lub ratunkowych 
czy rozjeżdżając zieleń – mówi Piotr Pię-
tak, zastępca komendanta Straży Miejskiej. 

Akcja to nie tylko kary dla kierowców. 
Mieszkańcy mogą też na specjalnej ma-
pie oznaczać miejsca, w których problemy 
z nieprawidłowym parkowaniem występują 
najczęściej, oraz dołączać do nich fotografie 
z „miszczami parkowania”. Mapa dostępna 
jest na stronie wyzwanieparkowanie.kato-
wice.eu.  (RED)

Zgłoszenie wykroczenia 
do Straży Miejskiej 
w Katowicach

Możesz to zrobić na kilka 
sposobów

 Telefonicznie, dzwoniąc pod nr 
986, przyjmujący zgłoszenie zwery-
fikuje twoje informacje i w zależno-
ści od sytuacji podejmie interwencję 
poprzez skierowanie na miejsce pa-
trolu w celu potwierdzenia zgłosze-
nia i przeprowadzenia czynności
w sprawie. Interwencje można zgłosić 
anonimowo. 

 Samodzielnie sporządzić zawia-
domienie o wykroczeniu i przesłać 
je pocztą, wysłać meilem na adres: in-
terwencje@katowice.eu lub złożyć 
osobiście w jednostce Straży Miejskiej 
w Katowicach przy ul. Żelaznej 18. 

Aby twoje zawiadomienie było 
kompletne, czyli stanowiło podstawę 
do wszczęcia postępowania w spra-
wieo wykroczenie, powinny się w nim 
znale ć następujące informacje

oznaczenie organu, do którego jest 
skierowane (jednostki straży miejskiej 
wraz z adresem);

imię, nazwisko oraz adres do ko-
respondencji zgłaszającego;

opis sprawy, której dotyczy zawiado-
mienie (wskazanie daty, miejsca, czasu 
popełnionego wykroczenia, opis wykro-
czenia – sposób i okoliczności, ewentual-
nie wysokość poniesionej szkody);

Do zawiadomienia o wykroczeniu 
może być dołączony materiał dowo-
dowy zebrany w sprawie np. doku-
mentacja zdjęciowa obrazująca fakt 
popełnienia wykroczenia.  

Zgłosić się do jednostki Straży 
Miejskiej i ustnie złożyć zawiado-
mienie o popełnieniu wykroczenia. 
Wtedy twoje zeznanie zostanie spi-
sane do protokołu przez funkcjo-
nariusza Straży Miejskiej. Podczas 
spotkania strażnik poinformuje Cię
o przysługujących Ci prawach i obo-
wiązkach. Do protokołu również mo-
żesz dodać swój materiał dowodowy.

Zgłaszający może zostać popro-
szony o uzupełnienie dokumentacji, 
jeśli w jego zawiadomieniu zabrakło 
jakichś istotnych szczegółów. Może 
również otrzymać wezwanie do zło-
żenia zeznań w charakterze świadka 
w wypadku wystąpienia wątpliwości 
dot. popełnionego wykroczenia lub 
braku istotnych elementów w złożo-
nym zawiadomieniu.   

4218 iestosowanie się do znaków 
zakazu zatrzymywania 
i postoju

2537 iestosowanie się 
do innych niż znaki drogowe 
ograniczeń i zakazów

2357 Wykraczanie przeciwko innym 
przepisom

520 aruszenie zakazu ruchu 
w obu kierunkach

146 nterwenecje dot. pojazdów 
porzuconych

122 Pozostałe
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 urodzoną w ikiszowcu, w górniczej 
rodzinie, prof. zw. dr hab. orotą Simoni
des, folklorystką, wybitną badaczką kul
tury śląskiej, nauczycielką akademicką 
i byłą senator , rozmawiają Sławomir y
bok i Michał Malina.

Michał Malina  Pani pierwsze wspomnienia 
z ikiszowca

.S.  Jest to temat bardzo obszerny. Całe 
dzieciństwo w tej chwili staje mi przed 
oczami. Nawet miło wspominam... sa-
dzę, w której jako dzieci się bawiliśmy, 
bo mieliśmy z nią codzienny kontakt. Jak 
tylko spadł deszcz, to robiliśmy z niej 
błoto, a zabawa nazywała się: „kupu-
jemy buty w sklepie Bata”, tj. bose nogi 
oblepialiśmy sadzą, malując nią różne 
rodzaje butów: kozaczki, półbuty, buty 
sznurowane. To było fantastyczne. Dziś 
wspominam także szczególną wspólnotę 
między ludźmi, zwłaszcza teraz widzę jej 
wartość wobec anonimowości mieszkań-
ców dzisiejszych bloków. Wiedziałam, 
że jak mamy nie ma w domu, to w razie 
potrzeby wszystkie sąsiadki nam po-
mogą, np. gdy ktoś upadnie i skaleczy 
nogę, gdy kogoś coś będzie bolało lub bę-
dzie głodny. Takiego poczucia wspólnoty 
i bezpieczeństwa już nigdzie nigdy nie 
przeżyłam. To było coś nadzwyczajnego, 
coś pięknego.

Równie głęboko zapadły mi w pamięć 
zawały i tąpnięcia na kopalni. Mój ojciec 
był górnikiem, jedynym naszym żywi-
cielem, a rodzina liczna. Toteż z każdym 
wstrząsem pojawiał się ogromny strach 
o niego, ale i o innych. Jak tąpnęło, na-
tychmiast biegliśmy pod cechownię, 

kobiety i dzieci. Tam czekaliśmy na wia-
domości, łączyła nas wspólnota prze-
żywania i wzajemnej troski o siebie. 
Przypomniało mi się teraz takie wydarze-
nie, jak w roku 2009, będąc u przyjaciółki 
w Rzymie, która była ambasadorką w Wa-
tykanie, odczułam trzęsienie ziemi w L’A-
quila. O 3.00 nad ranem czuję, że całe 
moje łóżko jeździ, lampa się trzęsie. Wy-
skoczyłam z łóżka, biegnę do jej pokoju 
i krzyczę: –Tąpnęło, zawał w kopalni! – Ja 
też to czułam, ale dlaczego mówisz w ko-
palni? – zapytała zdziwiona. I tu zdałam 
sobie sprawę z tego, jak głęboko dziecięce 
przeżycia tkwią w człowieku.

Sławomir ybok  Podobno dawniej na iki
szu  do zwyczaju należało czyszczenie przez 
dzieci trąb, jeśli ktoś miał w rodzinie członka 
górniczej orkiestry dętej

.S.  Orkiestra kopalniana była w naszym 
codziennym życiu ogromnie ważna. Bez 
niej nie odbył się żaden pogrzeb górnika, 
żadne ważne wydarzenie kościelne czy 
państwowe. Instrumenty były własnością 
kopalni, ale muzykanci mogli zabrać je do 
domu. Był to przejaw zaufania, że są one 
w dobrych rękach. Każdy dbał o przydzie-
lony mu instrument.  Trąby wisiały na ścia-
nach. Myśmy musieli je czyścić płynem 
(sidolem), a potem pięknie polerować. To 
był nasz obowiązek. Biada, gdyby trąba nie 
błyszczała! Gdy zbliżał się odpust świętej 
Anny, to w sobotę na wieży kościelnej or-
kiestra grała pobożne pieśni. W niedzielę, 
na czele procesji, w orkiestrze górniczej 
szli nasi ojcowie w galowych mundurach, 
na głowach czako z czerwonym pióropu-
szem… Trąby lśniły jak złoto.

S. .  Świat na ikiszowcu był bardzo poukła
dany. Wszystko miało swoje miejsce. ył ko
ściół, magiel, sklepy

.S.  Był magiel, suszarnia… Był też 
ważny zeszyt. Trzeba było ustalić terminy, 
bo nie mogły wszystkie kobiety naraz 
prać, maglować i suszyć. Jedna kobieta raz 
na tydzień miała dyżur i w tym zeszycie 
zapisywała zgłoszenia. Na środku placów 
familoków znajdował się piekarniok, i tak 
samo tam się zgłaszało, kiedy, kto chleb 
piecze, od godziny 5.00 rano. Trzeba było 
tej kolejki pilnować. To był taki mały do-
brze zorganizowany samorząd. Wszędzie 
panował porządek, rygor i swoisty etos, 
według którego toczyło się życie. Starsze 
dzieci umiały postępować z młodszymi. 
Wiedzieliśmy, że starszej siostry trzeba 
słuchać, bo ona ma moc rodziców. No, 
a tata na szychta, a gdy wracał musiał ni-
tować garnki, zelować buty, naprawiać 
obcasy. Gdy ojciec po szychcie szedł do 
karczmy „przepłukać gardło”, mama tłu-
maczyła nam, że górnicy „omawiają tam 
robotę” na jutro. Chodziło o to, aby dzieci 
nie straciły szacunku do ojca, gdy ten przy-
chodził lekko zachwiany. A szacunek dla 
starszych i posłuszeństwo wobec rodziców 
były nam wpajane od dziecka.

M.M.  Jak dalej potoczyło się Pani życie  Jaki 
kierunek zawodowy Pani wybrała

.S.  Chciałam się uczyć i zostać przed-
szkolanką, co wydawało mi się wtedy 
szczytem marzeń, ale niełatwo było 
dziewczynie opuścić to środowisko, 
bo była ona przygotowywana do roli żony 
i matki. Poza tym mówiłam tylko gwarą 
śląską. Wyjechałam do Opola, bo mi się 

ikiszowiec, maj 19 1, fot. 

Dziecięce przeżycia 
głęboko tkwią w człowieku...

becnie ikiszowiec
odżył dzięki społecznej 
inicjatywie.
Stał się nawet miejscem 
turystycznym. 

o jest coś pięknego!
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Familijny spektakl 
o Bebokach z Katowic 

BEBOKI to spektakl familijny skierowany 
do całych rodzin i absolutnie wszystkich 
pokoleń. Premiera już we wrześniu.
– Przeżyjecie z nami niezwykłą przygodę 
w kątach dziecinnego pokoju, ajnfartach 
starych familoków oraz czeluściach kopal-
nianych korytarzy. Będziemy poszukiwać 
odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, 
nie tylko dotyczących bebokowego życia. 
Zabierzemy Was w podróż sentymentalną, 
która stanie się pretekstem do opowiedze-
nia młodym widzom o śląskich tradycjach 
i kulturze – mówią twórcy spektaklu. 

Dziesięcioletnia Hania, którą łączy nie-
zwykła więź emocjonalna ze zmarłą babcią, 
to wrażliwa, uparta i odważna dziewczyna. 
Zrobi wszystko, aby uratować swoich bli-
skich. Jej pokój zamieszkują dwa sympa-
tyczne i nieco nieokiełznane stworzenia 
– Beboki Jorguś i Elska. Ten niespotykany 

duet przeciwnych charakterów potrafi roz-
ładować każdą napiętą sytuację i sprawić, by 
na twarzach zawitał szczery uśmiech.

Beboki to spektakl minimalistyczny 
w formie, ale niezwykle wyrazisty poprzez 
wykorzystanie odniesień do malarstwa 
Grzegorza Chudego. – To są BEBOKI Grze-
sia, one wyszły z jego obrazów, więc te światy 
zostały ze sobą połączone, tworzą pewnego 
rodzaju jedność. Oglądanie spektaklu to 
nie lada gratka dla wszystkich miłośników 
malarstwa i świetna okazja do zabaw w po-
szukiwanie kontekstów nawiązujących do 
twórczości artysty –  mówi autorka scena-
riusza i reżyserka Anna Bączek-Lieber.   

Premiera spektaklu odbędzie się 29 wrze-
śnia na scenie Teatru Korez. Wszelkie szcze-
góły dotyczące rezerwacji oraz sprzedaży 
biletów będą publikowane na stronie FB Te-
atru Trip.   (ORG)

wydawało, że tam jeszcze więcej ludzi 
mówi gwarą, gdyż do 1945 roku byli 
pod panowaniem niemieckim. Traf chciał, 
że w seminarium dla przedszkolanek były 
uczennice z Polski centralnej i wschod-
niej. „Wkuwałam” także Sienkiewicza, 
Mickiewicza, czytałam dobrą literaturę, 
aby mówić „czysto po polsku”. Po roku 
pobytu w szkole ksiądz dr Bolesław Ko-
minek, administrator apostolski Opola 
(późniejszy kardynał), zapytał mnie, ja-
kie mam w seminarium przedszkolanek 
stopnie (a miałam na świadectwie same 
bardzo dobre, bo wkuwałam niesamowi-
cie), po czym powiedział – Nie szkoda 
Cię na tę przedszkolankę? Ja postaram się, 
żebyś do liceum poszła. – No i poszłam. 
Okazało się, że zdałam maturę z wyróż-
nieniem, ale wydawało mi się, że „dzioł-
cha z Nikiszowca” nie może iść na studia, 
a jeżeli już, to na WSP. Jednak nasza dy-
rektor liceum, Stefania Mazurek, chciała, 
abym poszła na studia do Krakowa. Kiedy 
na podaniu napisałam: Wyższa Szkoła Pe-
dagogiczna, ona to przekreśliła i napisała 
Uniwersytet Jagielloński. Dostałam się 
na studia bez egzaminów, studiowałam 
polonistykę i etnografię. Po dwóch latach 
przeniosłam się do Wrocławia, bo w mię-
dzyczasie się zaręczyłam. Skończyłam 
studia na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Mój mąż otrzymał nakaz pracy w Zakła-
dach Azotowych w Kędzierzynie, toteż 
tam się przeprowadziliśmy. Ja byłam na-
uczycielką przez dwa lata. W 1955 roku 
profesor S. Kolbuszewski zaproponował 
mi asystenturę u siebie w Katedrze Litera-
tury na WSP w Opolu. Odpisałam, że nie 
mogę, bo urodził nam się syn. Po roku 
profesor ponowił propozycję, a ja odpo-
wiedziałam, że nie mogę, bo urodziła nam 
się córka. Gdy minął kolejny rok profesor 
zapytał krótko: „Jeśli Pani nie ma trze-
ciego, to proszę przyjechać”. Nie miałam, 
i tak weszłam na drogę naukową. Zajęłam 
się w sumie antropologią.

S. .  laczego antropologia, a nie 
polonistyka?
D.S.  Bo bardzo mnie zainteresowało, 
że na polonistyce w Krakowie kazano mi 
prowadzić badania wśród ciotek, wujków, 
dziadków. Wypytywać ich, jak się dawniej 
żyło, jakie były zwyczaje, obrzędy, czego 
się bali, jakich demonów. Wydawało mi się, 
że to nie jest nauka, że to jest coś, co ja na co 
dzień znam, czym żyłam jako dziecko. Są-
dziłam, że opowieści ciotek i babć nie mo-
gły być materiałem do poważnych badań 
naukowych, jakoś to odrzucałam. Jednak 
okazało się, że jest to nauka, dlatego w Kra-
kowie studiowałam polonistykę i etnogra-
fię. Profesor J. Krzyżanowski wspomógł 
profesora S. Kolbuszewskiego i otrzyma-
łam temat pracy doktorskiej „Śląskie baj-
koznawstwo”. W badaniach udowodniłam, 
że nie są to tylko bajki śląskie, lecz zawie-
rają wpływy niemieckie, czeskie, polskie, 
występują w nich wszystkie wątki mię-
dzynarodowe. Teksty na Śląsku są oswo-
jone, zadomowione, przyjęte jako własne. 
Później postawiłam sobie w dalszej pracy 
pytanie i rozpoczęłam badania na temat 
tego, dlaczego tylko starzy ludzie są ob-
jęci badaniami folklorystycznymi, skoro 
dzieci też tworzą swój własny repertuar. 

Tak powstała książka o folklorze dzieci 
i nastolatków, w której udowodniłam, 
że środowisko to także tworzy własne tek-
sty, np. rymowanki, wierzenia, opowieści. 
Tą książką weszłam w krąg zainteresowań 
folklorystów europejskich. Tradycja się 
zmienia i uwspółcześnia, w zależności od 
środowiska nabiera innego kolorytu i in-
nych realiów, co jest efektem dynamicz-
nych zmian cywilizacyjnych – i to właśnie 
ostatnio badałam.

M.M.  Jaki ma Pani przepis, jak to zrobić, aby 
wypłynąć z familoka w szeroki świat  Skąd 
miała Pani tyle samozaparcia, by sięgnąć 
po najwyższe naukowe tytuły i zostać też 
senatorem?
D.S.  Miałam silną wolę, wykształconą 
przez pracę nad sobą, której mnie nauczono 
w Kurii Katowickiej, gdzie byłam zatrud-
niona zaraz po wojnie, przez 1,5 roku. 
Uczono mnie, że wolą można wszystko 
pokonać. Trzeba chcieć, a wtedy nie ma 
żadnych przeszkód. Ja tak święcie w to 
uwierzyłam, że pokonywałam naprawdę 
wszystko. Poza tym miałam ustawiczny 
kontakt z ludźmi wykształconymi, oczy-
tanymi, światłymi, co obudziło we mnie 
głód wiedzy i otworzyło mi oczy na szer-
szy świat. Miałam to szczęście, że w każdej 
sytuacji trafiałam na mądre osoby, które 
wskazywały mi drogę, a ja przyjmowałam 
ich wskazówki wręcz zachłannie i kierowa-
łam się nimi w życiu. Wiedziałam, że tylko 
własną pracą osiągnę stawiane sobie cele, 
a mój upór i późniejsza pasja naukowa po-
mogły mi wypłynąć w szeroki świat.

S. .  10 lat temu ukazała się książka Szczę-
ście w garści.  familoka w szeroki świat . 
Skąd pomysł na tę pozycję
D.S.  Chciałam się podzielić swoim bogatym 
życiem, które nauczyło mnie dostrzegać 
szczęście we wszystkim, co nam przynosi. 
Snując nić wspomnień, utrwaliłam obraz 
dawnego życia w familokach, etos panu-
jący w górniczym środowisku, pokonanie 
przez dziewczynę tradycyjnej mentalności 
rodziny śląskiej; chciałam ukazać możli-
wość osiągnięcia przez kobietę wysokich 
tytułów naukowych i publicznych. Pragnę-
łam przedstawić na własnym przykładzie, 
że można umieć godzić obowiązki rodzinne 
i zawodowe. Zależało mi, aby te doświad-
czenia przekazać innym, mając świadomość 
ich wagi.

M.M.  zy odwiedza Pani czasem ikiszo-
wiec  o sądzi o zmianach  Kopalnia za-
mknięta, ma powstać centrum gamingowe.
D.S.  Powiem szczerze, że na początku lat 
90. XX wieku byłam przerażona tym, co 
działo się z tym miejscem. Zwiedzałam 
z redaktor radia Katowice Nikiszowiec 
i pokazywałam jej blok, w którym się uro-
dziłam. Byłam przerażona jego wyglądem: 
w drzwiach wejściowych wybita szyba, 
brud na klatce schodowej. Przypomniałam 
sobie wówczas, jak myśmy te schody jako 
dzieci szorowali, aby było czysto i pięknie, 
jak szyby lśniły czystością. A tu teraz obraz 
takiego zaniedbania i wtedy powiedziałam: 
To nie jest mój Nikiszowiec. Obecnie Niki-
szowiec odżył dzięki społecznej inicjatywie. 
Stał się nawet miejscem turystycznym. To 
jest coś pięknego!  

eboki Jorguś i lska oraz ania, w którą wciela się Paulina Janik ak 

Grafika Grzegorza hudego ziouszka i bebok
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KATOWICE DLA SENIORA

Zapraszamy seniorów 
na zajęcia!

W ramach projektu ogucice  moje 
miejsce na ziemi. Program aktywności 
lokalnej  etap 

7, 14, 21, 2  września w godz. 9.00  
11.00 – „Senior w ruchu” – nordic walking,

6, 1 , 20, 2  września o godz. 10. 0 – 
„Radość życia – warsztaty psychologiczne 
dla seniora”,

2, 9, 16, 2 , 0 września – „Przy-
stojny senior, piękna seniorka” – spotkanie 
z wizażystką,

5 września – „Senior w działaniu” – 
warsztaty bonsai,

1  września o godz. 10.00 – ogrodowe 
quizowanie na pożegnanie lata,

19 września o godz. 10.00 – „Senior 
w akcji” – porozmawiajmy o bezpieczeń-
stwie, spotkanie z policjantem z Wydziału 
Ruchu Drogowego,

26 września o godz. 10. 0 – „Senior 
w akcji” – warsztaty kreatywne prowadzone 
przez seniorów dla seniorów.

Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o kontakt z Kariną 
Ploch-Oleksy, Anną Wołoch lub Markiem 
Mierzwą. Telefony kontaktowe: 502 032 
604, 720 779 447 lub 502 032 544 (Dzielni-
cowa Akademia Seniora).

W ramach projektu entrum Społeczno-
ściowe w ikiszowcu   etap

5 września o godz. 9.00 – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w dzia-
łaniu” – zajęcia z rękodzieła,

6 września o godz. 9.00 – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w dzia-
łaniu” – gry karciane,

12 września o godz. 9. 0 – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w dzia-
łaniu” – zajęcia z rękodzieła,

1  września o godz. 9. 0 – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w dzia-
łaniu” – gry karciane,

19 września o godz. 9.00 – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w dzia-
łaniu” – zajęcia z rękodzieła,

20 września o godz. 9.00 – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w dzia-
łaniu”– gry karciane,

26 września o godz. 9. 0 – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w dzia-
łaniu” – zajęcia z rękodzieła,

2  września o godz. 9. 0 – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w dzia-
łaniu” – gry karciane.

Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o kontakt z Barbarą 
Mizerą. Telefon kontaktowy: 502 032 623. 

W ramach projektu Program ktyw-
ności okalnej Wełnowiec Józefowiec 
i ąb  zaplanowano

7 września o godz. 9.00 – spotka-
nie w ramach Klubu Społecznościowego 
„Strefa Seniora” – nordic walking,

14 września o godz. 9.00 – spotka-
nie w ramach Klubu Społecznościowego 
„Strefa Seniora” – nordic walking,

1  września o godz. 9.00 – spotka-
nie w ramach Klubu Społecznościowego 
„Strefa Seniora” – warsztaty w ramach ini-
cjatywy seniorów „EKOPłomień”,

w dniu 21 września o godz. 9.00 – spo-
tkanie w ramach Klubu Społecznościowego 
„Strefa Seniora” – nordic walking,

22 września o godz. 9.00 – spotkanie 
w ramach Klubu Społecznościowego „Strefa 
Seniora” – warsztaty w ramach inicjatywy 
seniorów „Warsztaty lawendowe”,

2  września o godz. 9.00 – spotkanie 
w ramach Klubu Społecznościowego „Strefa 
Seniora” – nordic walking,

29 września o godz. 9.00 – spotkanie 
w ramach Klubu Społecznościowego „Strefa 
Seniora” – warsztaty w ramach inicjatywy 
seniorów „Kreatywnie z folią”. 

Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o kontakt z Jolantą 
Legierską-Rygiel, Magdaleną Michałek 
lub Katarzyną Schröder. Telefon kontak-
towy: 32 416 22 66, 725 161 463 lub 720 
776 381.

W ramach projektu entrum Społecz-
nościowe asze ałęże   etap

2 września o godz. 9.1  – „Senior w po-
dróży” – wycieczka do Mysłowic,

5 września o godz. 10.00 – „Senior 
w działaniu” – PrzetwoLove pikle – warsz-
taty kulinarne,

7 września o godz. 9. 0 – „Senior w po-
dróży” – wycieczka do Bielska-Białej,

12 września o godz. 10.00 – „Senior 
w ruchu” – joga,

19 września o godz. 10.00 – „Senior 
w działaniu” – PrzetwoLove pomidory – 
warsztaty kulinarne,

2  września o godz. 11.00 – „Senior 
w podróży” – Rajza po Muzeum Śląskim,

26 września o godz. 10.00 – „Senior 
w ruchu” – joga.

Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o kontakt z Dominiką 
Szołtysik lub Katarzyną Loth. Telefony kon-
taktowe: 502 032 688, 503 805 269. 

ENIORZY RZ DZ

Katowicki Dzień Seniora
Ma doceniać ogromną rolę seniorów 
w społeczeństwie, integrować, być okazją 
do spotkania i zabawy  Katowicki zień 
Seniora  odbędzie się już niebawem, 
bo 26 września na katowickim ynku.

apraszamy serdecznie wszystkich 
seniorów! 

7. Katowicki zień Seniora 
 ynek, 26 września

11.00 11.1  – uroczyste rozpoczęcie 
z udziałem władz miasta Katowice

11.1 11.40 – zespół folklorystyczny 
„PODLESIANKI”

11.40 12.1  – piosenki zespołu ABBA 
zaśpiewają artyści Agencji theART

12.1 1 .1  – piosenki zespołu Czer-
wone Gitary zaśpiewa Mateusz Gancarczyk

1 .1 1 .4  – piosenki zespołu Boney M 
zaśpiewają artyści Agencji theART

1 . 0 14.00 – uroczyste zakończenie 
imprezy

mprezy towarzyszące – WSTĘP 
WOLNY dla katowickich seniorów:

24 września w siedzibie 
eatru ez Sceny, 

ul.  Maja 11
1 .00 – „Piosenki o miłości” – koncert
1 .1  – „Czarny miś” – koncert

2  września seans filmowy 
w kinie Światowid, ul.  Maja

1 .00 – film „Powodzenia, Leo Grande”

26 września w siedzibie 
eatru ez Sceny, 

ul.  Maja 11
1 .00 – tragikomedia „Tęsknota” 

– spektakl Teatru Bez Sceny.  

W KATOWICACH MAMY… 

Skwer Katowickich Seniorów!
ada Miasta Katowice 2  lipca nada-

ła placowi położonemu na terenie par-
ku Kościuszki nazwę Skwer Katowic-
kich Seniorów. Pomysłodawcą projektu 
jest ada Seniorów Miasta Katowice  
kadencji. 
W uzasadnieniu projektu przewodniczący 
RS Tadeusz Oczko wskazuje na znaczną 
liczbę seniorów, mieszkańców miasta Ka-
towice, którzy spędzili tu swoje dzieciństwo, 
swoją młodość, tu się uczyli i pracowali, dzia-
łali na rzecz swojego miasta. I dalej, pan prze-
wodniczący podkreśla, że seniorzy to bardzo 
silna i mądra społeczność, która służyła, 
służy i będzie jeszcze służyć naszemu mia-
stu. Dlatego Skwer Katowickich Seniorów 
może być potraktowany jako dowód pamięci 
miasta Katowice o seniorkach i seniorach 
związanych losem i czynem z naszym mia-
stem. To będzie miejsce dostępne dla całego 

środowiska seniorów, dla każdej organizacji 
senioralnej i każdego seniora.

Skwer będzie miejscem spotkań towa-
rzyskich, rekreacyjnych, sportowych, kul-
turalnych, edukacyjnych i rozrywkowych 
seniorów. Tu będą odbywały się imprezy ma-
sowe, organizowane przez Katowice i dedyko-
wane seniorom, tu władze będą mogły spotkać 
się z seniorami.

Przewodniczący RS podkreśla, że otwar-
cie planowane na 27.09.2022 będzie poprze-
dzone opracowaniem przez Radę Seniorów 
projektu zagospodarowania tego miejsca 

W czerwcu WHO ogłosiło informacje 
o włączeniu Katowic do sieci miast przy-
jaznych starzeniu. Podjęta Uchwała Rady 
Miasta o Skwerze Katowickich Seniorów 
potwierdza fakt, że nasze Miasto jest przy-
jazne starzeniu.  

(HELENA HRAPKIEWICZ)

Katowicki zień Seniora 2021
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LISTY DO REDAKCJI
Głośno w trakcie Fest Festi alu
Całonocny i całodzienny łomot przez 4 dni, „cu-
downy” prezent dla mieszkańców… Cisza nocna 
obowiązuje wszystkich. Przekroczenie wszelkich 
norm dotyczących hałasu (decybele). Normy ich 
zachowania nie dotyczą koncertów? Bloki osiedla 
Tysiąclecia i falowce tworzą ekran, od którego od-
bijają się niskie,basowe tony, po prostu łomot (…) 
– pytała w liście do redakcji pani Urszula.

Odpowied redakcji
Bardzo nam przykro z powodu zaistnia-
łej sytuacji. Proszę zauważyć, że festiwal, 
o którym Pani wspomina, nie odbywa się 

w Katowicach, a w Chorzowie. W związku 
z tym jako miasto nie mamy żadnego 
wpływu na jego organizację. Infrastruktura 
została ulokowana na terenie Parku Śląskiego 
będącego w zarządzie marszałka wojewódz-
twa śląskiego, a niezbędne zgody są udzielane 
przez miasto Chorzów.

Jedyne, co w zaistniałej sytuacji mogli-
śmy zrobić, to apelować do organizatorów 
festiwalu o przestrzeganie zasad współżycia 
społecznego i niezakłócanie porządku. Dla-
tego też 7 lipca prezydent miasta Katowice 
wystąpił do organizatorów z pismem, ape-
lując w nim o: zmniejszenie poziomu gło-
śności w stosunku do zeszłorocznego roku, 

respektowanie ciszy nocnej i prawa miesz-
kańców do wypoczynku w swoich mieszka-
niach, rozważenie innego ustawienia sceny, 
tak by dźwięk nie rozchodził się w kierunku 
osiedla Tysiąclecia, ani w kierunku cho-
rzowskiego ZOO. „W Katowicach – mieście 
muzyki UNESCO – cenimy organizację 
wydarzeń muzycznych, takich jak koncerty 
i festiwale. Jednocześnie zawsze dokładamy 
starań, aby tego typu eventy stwarzały jak 
najmniej uciążliwości dla tych, którzy w wy-
darzeniu nie uczestniczą” – zwrócił się do 
organizatorów prezydent.

Mamy nadzieję, że taka sytuacja nie bę-
dzie już miała miejsca w przyszłości. 

10 LAT STOWARZYSZENIA MOCNI RAZEM

Jesteśmy Mocni Razem
ziesiątki projektów, setki wolontariu-

szy, entrum nimacji Młodzieżowej Ko-
tłownia, roga obrych Myśli, wycieczki 
dla seniorów, inicjatywy dla młodzieży 
to tylko mały wycinek z dziesięcioletniej 
działalności Stowarzyszenia na zecz 

ozwoju Społeczności okalnej Mocni 
azem, które obchodzi właśnie okrągłą 

rocznicę powstania.  
– To było bardzo intensywne i pracowite 
10 lat. Uczyliśmy się, jak prowadzić orga-
nizację pozarządową, pozyskiwać środki 
i realizować projekty. Zawsze dla ludzi 
i blisko ludzi. Łatwo nie było, wiele trud-
nych decyzji, zmieniające się okoliczności 
(w tym czas pandemii), uczenie się mnó-
stwa nowych rzeczy, mimo to  nie mamy 
wątpliwości: warto było! – mówi Agnieszka 
Rzepecka, prezeska stowarzyszenia.

Przez 10 lat Stowarzyszenie Mocni Ra-
zem zrealizowało 19 projektów, w tym 
8 ze środków unijnych. Wszystkie we 
współpracy z miastem. Samodzielnie reali-
zowali m.in. projekt „Obywatele Planety A” 
(finansowany z Funduszy EOG).

W 2016 roku stworzyli i prowadzą 
tam Centrum Aktywności Lokalnej Za-
wodzie, w ramach którego działa Klub 
Wolontariusza, Klub Mieszkańca i Dziel-
nicowa Akademia Seniora. Działania te są 
współfinansowane są ze środków unijnych 

pozyskanych przez miasto i środków wła-
snych stowarzyszenia. 

Wspólnie z mieszkańcami stworzyli 
w Zawodziu Drogę Dobrych Myśli, Spor-
towy Deptak dla Dzieci, trzy murale, po-
jawiła się też choinka, której wcześniej 
w dzielnicy nigdy nie było. Zorganizowali 
międzypokoleniowe wydarzenia, prowa-
dzili Klub Mam, wspierali mieszkańców 
w pisaniu inicjatyw.

Wiele działań adresują do młodzieży, an-
gażując ją w wolontariat. W ubiegłym roku 
współpracowali z aż 96 wolontariuszami. 
Wiele lat przy stowarzyszeniu istniała Grupa 
Artystyczna OKB, w jej skład wchodzili wo-
lontariusze i zarazem tancerze z ogniem. 
Grupa aktualnie działa samodzielnie, a sto-
warzyszenie kibicuje ich działaniom.

Od początku działalności Mocni Razem 
są związani z Szopienicami. Zainicjowali 

razem z młodzieżą utworzenie Centrum 
Animacji Młodzieżowej Kotłownia, które 
od 2019 r. prowadzą we współpracy z mia-
stem. Kotłownia jest finansowana ze środ-
ków unijnych oraz środków własnych 
stowarzyszenia. To miejsce spotkań, wyda-
rzeń, realizacji inicjatyw młodzieżowych. 
Przez ostatnie półtora roku młodzież z Ko-
tłowni przy wsparciu animatorów lokalnych 
zrealizowała aż 10 inicjatyw, m.in. powstał 
pojemnik na nakrętki, murale, odbył się Fe-
stiwal Szalonych Szopów.

Mocni Razem podkreślają wagę współ-
pracy i tworze, bo razem możemy więcej. 
Wierzą w siłę lokalnych społeczności, tj. 
Osiedle Bagno w Szopienicach. Chętnie 
dzielą się swoim doświadczeniem. Byli 
współorganizatorami ogólnopolskiego se-
minarium Mocarze z Mocni Razem, przyj-
mują wizyty studyjne, szkolą, spotykają się 
ze studentami, przyjmują na staże. 

Zarząd oraz członkowie stowarzyszenia 
Mocni Razem dziękują wszystkim, którzy 
przez te lata mieli swój udział w jego roz-
woju. Agnieszka Rzepecka – prezeska sto-
warzyszenia – mówi: Z Wami wszystkimi 
jesteśmy Mocni Razem. 

(RED)

Więcej informacji o stowarzyszeniu: 
www.mocnirazem.org.  

„UBiegamy się o Zdrowie” 
– marsz po zdrowie
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Targi w kolorze zieleni
d 6 do 9 września w Katowicach odbę-

dą się targi branży wydobywczej.  
Za sprawą  polityki dekarbonizacji targi stały 
się bardziej „zielone”. Zyskały szerszą formułę 
i nowe profesjonalne segmenty wystawienni-
cze. W Targach uczestniczy ponad 200 wy-
stawców z 11 krajów.  Pod wiodącą nazwą 
Międzynarodowe Targi EXPO KATOWICE, 

w tym samym miejscu i terminie, odbędą się 
Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego 
i Hutniczego z ofertą maszyn i urządzeń dla 
branży wydobywczej. Targi EcoDom zapre-
zentują maszyny, urządzenia i technologie de-
dykowane wykorzystaniu energii słonecznej, 
wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz biomasy. 
Targi B2Energy przedstawią rozwiązania 

z zakresu elektroniki, automatyki i robo-
tyki, a Targi Maszyn i Urządzeń gościć będą  
producentów i dystrybutorów pojazdów bu-
dowlanych i utrzymania ruchu, pojazdów spe-
cjalistycznych, maszyn  i urządzeń  recyclingu 
oraz innych rozwiązań dla szeroko pojętego 
przemysłu, w tym przemysłu 4.0.  Współgospo-
darzem targów jest Miasto Katowice.
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F estiwal ma charakter międzyna-
rodowego konkursu organizowa-
nego w formule biennale, jednak ze 
względu na pandemię tym razem od-

będzie się po czteroletniej przerwie. W kon-
kursie wystawiane będą przedstawienia dla 
dzieci i młodzieży zrealizowane przez reżyse-
rów młodego pokolenia, których debiut zawo-
dowy przypada nie wcześniej niż w roku 2005.

– Myślą przewodnią tegorocznej edy-
cji będą relacje międzypokoleniowe. Do 
udziału w Festiwalu komisja kwalifikacyjna 

spośród ponad 50 zgłoszeń wybrała 13 in-
scenizacji, które odwołują się w rozmaity 
sposób do dialogu między generacjami 
dzieci, młodzieży i dorosłych – mówi dy-
rektor Teatru Ateneum. Spektakle zachę-
cają do refleksji nad źródłem konfliktów 
czy izolacji oraz budowania więzi pomiędzy 
osobami z różnych pokoleń.

W ciągu 4 festiwalowych dni wystąpią 
zespoły z Litwy, Niemiec, Słowacji i Węgier 
oraz 9 teatrów polskich. Zobaczymy spekta-
kle, w których wykorzystano klasyczny teatr 

lalek, a także jego nowoczesne, czasem ekspe-
rymentalne formy, np. wirtualny „Król elfów” 
z niemieckiego Zwickau będziemy oglądać 
w okularach 360 stopni! Na pewno wzbudzi 
ogromne zainteresowanie, również środowi-
ska lalkarskiego, gdyż nie był do tej pory po-
kazywany w Polsce. Podobnie jak „Dziennik 
Jakuba” z Kowna, którego premiera odbyła 
się krótko przed końcem sezonu i spektakl 
zakwalifikowano w ostatniej chwili. To mu-
zyczne widowisko ze wspaniałymi lalkami 
jednej z najoryginalniejszych scenografek 

litewskich, Juliji Skuratovej, będzie szczegól-
nie atrakcyjną propozycją – dodaje kierownik 
literacka Teatru Ateneum Renata Chudecka.

Ponadto po raz pierwszy w Katowi-
cach zaprezentowane zostaną oryginalne 
prace laureatów kilku edycji Międzynaro-
dowego Konkursu Twórców Lalek Teatral-
nych ANIMATUS.

14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów 
Lalek Katowice Dzieciom odbywa się 
pod honorowym patronatem Prezydenta 
Miasta Katowice.    (RED)
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Katowice 
Miasto Ogrodów

Instytucja Kultury 
im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu Śląskiego 2

tel. 2 609 0  00
e mail  sekretariat miasto ogrodow.eu

www.miasto ogrodow.eu

Szanowni Pastwo, w siedzibie instytucji Katowice 
Miasto Ogrodów działa całodobowy punkt 

recepcyjny dla uc od ców z Ukrainy. W związku 
z powyższym nasze galerie na parterze oraz 

I i II piętrze są tymczasowo niedostępne. Nasza 
pozostała działalno  jest kontynuowana.

    Kontakt 
z punktem recepcyjnym : 48 538 517 441.

rodziny Miasta 
Kocham Katowice

10 września, od godz. 16.00, Ka owi ki 
ark eśn  Do ina Trze  aw w

Wstęp wolny

Motocyklowe akończenie ata
11 września, od godz. 16.00, Ka owi ki 

ark eśn  Do ina Trze  aw w
Wstęp wolny

apisy na gólnopolskie 
K  2022

Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny „Dyktando 
2022” odbędzie się 22 pa dziernika. Obowiązują 
zapisy poprzez formularz internetowy dostępny na 
stronie: dyktando.info.pl. 
Udział bezpłatny.

NOWY MURAL W PRZESTRZENI 
KATOWIC

ezpieczne Miejsce  
 mural ogdany a ydiuk 

oka iza a  asada d nk  prz  
. Ma ie a 3 Ka owi e a e

Premiera: wrzesień. Projekt współfinansowany ze 
środków European Culture Foundation.

K
III Katowicka Noc Galerii odbędzie się 30 września 

w katowickich galeriach sztuki i przestrzeniach wy-
stawienniczych. Wstęp wolny. 

WYSTAWY

Wystawa w Galerii Pustej
Konrad Pollesch i Krzysztof Wojnarowski „Tatry 
– przestrzenie ulotne. Dwa spojrzenia” 

do 11 września

Wystawy w lokalizacjach 
tymczasowych (poza KM )

i r na a erii z ki sp zesne  
 w Ka owi a

12
do 2 października
Wystawa z okazji 75-lecia Związku Polskich Artystów 
Fotografików.

PRZESTRZENIE SZTUKI TANIEC 
– KATOWICE

SPEKTAKLE PARTNERSKIE 
PRZESTRZENI SZTUKI

umani corporis fabrica . 
Słuchowisko choreograficzne 
PS ublin i PS Kielce

13 września, KM  – sa a kon er owa
Bilety: 20 zł 50  zniżki z Katowicką Kartą Mieszka ca  
dostępne na Interticket.pl oraz w kasie Miasta Ogrodów.

Skarb nienazwanej góry . 
Spektakl dla młodych 
widzów PS ód
15 września, KM  – sa a kon er owa

Kino ańca
22 września, godz. 18.00, re a en ra na
Wydarzenie bezpłatne.

ontact mpro isation 
20 i 27 września, godz. 19.30, 

ak ad Ta a kade ii M z zne  
w Ka owi a  . ran ska 12
Warsztaty bezpłatne.

ajęcia z tańca tradycyjnego 
poniedzia ki, godz. 18.30, KM  
– sa a a e owa 1 pi ro
Bilety pojedyncze: 10 zł (50  zniżki z Katowicką Kar-
tą Mieszkańca). Karnet (1 miesiąc): 30 zł (50  zniżki 
z Katowicką Kartą Mieszkańca). Bilety karnety do-
stępne na Interticket.pl oraz w kasie Miasta Ogrodów.

Więcej lat to więcej życia!  
 zajęcia taneczne dla seniorów 

środ , godz. 10.30, KM  – sa a kon er owa
Bilety pojedyncze: 10 zł 50  zniżki z Katowicką Kar-
tą Mieszka ca . Karnet 1 miesiąc : 30 zł 50  zniżki 
z Katowicką Kartą Mieszka ca . Bilety/karnety do-
stępne na Interticket.pl oraz w kasie Miasta Ogrodów.

Future Artist 
 Pamiętniki omadów

so o , godz. 10.00 1 spo kanie  
17 września , ok  z ki Dzie ka
Udział bezpłatny. Limit miejsc. Zapisy: tel. 609 787 401. 

Ptaki wolności
od 17 września, KM  3 pi ro, 

o  o ok a erii s e

Muzykodrom
3, 17 września, godz. 11.30 oraz 10 
września, godz. 10.00 io in Di – za ia 
d a a szk w , sa a M z kodro
Bilety: 5 zł do nabycia na Interticket.pl.

Szwendania okoliczne
3 i 24 września   ras  a odzienne
Udział bezpłatny. Informacje, zapisy: pawel.graja mia-
sto-ogrodow.eu.

IMPREZY ZEWNĘTRZNYC  
ORGANIZATOR W

Grupa Mo arta  reneusz Krosny
18 września, godz. 19.00, KM  – sa a kon er owa
Bilety: od 150 zł dostępne na Kupbilecik.pl.

Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA 

al. Wojciecha Korfantego 6, 
tel. 2 2 9 90 40

bwakatowice
galeria bwa.katowice.pl

www.bwa.katowice.pl 

merykańska zabawa 
 portrety wielokrotne

wernisa  9 września, godz. 18.00
w s awa od 10 września do 6 is opada 
Wystawę otwierają unikalne portrety wielokrotne kil-
ku znanych artystów, które pozyskane zostały z róż-
nych światowych kolekcji prywatnych i muzealnych. 
(Kurator: Stefan Okołowicz)
Wystawa zrealizowana we współpracy z Atelier 
34ZERO Muzeum w Brukseli.

Scena za szybą 
ul. Przedwiośnie 4

Szopienice urowiec
www.scenazaszyba.pl

Grzegorz hudy  wernisaż 
akwareli i spotkanie autorskie
10 września, godz. 19.00
Prowadzi Agnieszka Nowok-Zych.

oc Galerii
30 września, godz. 17.00–24.00

iris String uartet
1 października 
Koncert w ramac  festiwalu KaTonacje godz. 19.00.

Śląski Teatr Lalki i Aktora 
ATENEUM
Św. Jana 10

tel. 2 602 92 1, tel. 2 2  2 22
tel. 1  90  20

slaski ateneumteatr.pl,
www.ateneumteatr.pl

Piaskowy Wilk
4 września, godz. 16.00

Kopciuszek
11 września, godz. 12.00 i 16.00 

allady i romanse   P M
16 września, godz. 10.00 i 18.00 

12 NOC TEATR W GZM 

Matecznik 
17 września, godz. 10.00
Warsztaty teatralno-rozwojowe dla dziewcząt i kobiet.

Spektakl allady i romanse
17 września, godz. 17.00 

omantyczne impro
17 września, godz. 18.15
Wydarzenie otwarte dla młodzieży i dorosłyc .
Organizatorem Nocy Teatrów Metropolii jest Gór-
no ląsko-Zagłębiowska Metropolia

allady i romanse
18 września, godz. 16.00 

obinson
24 września, godz. 11.30 

14 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
TEATR W LALEK KATOWICE – DZIECIOM 

Kruk krukowi   spektakl 
z audiodeskrypcją 
28 września, godz. 9.30 
Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych 

zy umiesz gwizdać, Joanno
29 września, godz. 9.30 
Teatr Lalek Guliwer, Warszawa

ew i Ptak
30 września, godz. 9.30 
Teatr Lalki i Aktora, omża

obinson   spektakl 
z audiodeskrypcją
1 października, godz. 18.00 
ŚTLiA Ateneum, Katowice

Galeria Ateneum, ul. 3 Maja 25

nimatus   wernisaż wystawy
28 września, godz. 15.00 

Pałac Młodzieży , ul. Mikołowska 26

iruta i tajemnica rzeki
28 września, godz. 11.30 
Teatr „Maska”, Rzeszów

ata
29 września, godz. 11.30 
Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla, ód  

ziennik Jakuba
30 września, godz. 12.00 
Kauno alstybinis l li  teatras, Litwa

Księga dżungli
1 października, godz. 16.00 
Teatr „Baj Pomorski”, Toruń

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspia skiego 
Scena Kameralna, ul. Warszawska 2

Król elfów
28 września, godz. 17.00 i 19.30 
Puppentheater Zwickau, Niemcy

enka i wróżka
29 września, godz. 13.00 
Mesebolt B bsz nh z, Szombathely – Węgry

Straszka pospolita
30 września, godz. 18.00 
Grupa Coincidentia, Białystok 

Scena w Malarni, ul. Teatralna 2a

G K K. powieść arktyczna
29 września, godz. 17.00 
Teatr Rawa, Katowice

Pinokio
30 września, godz. 11.00 
Lutko no gledali e Maribor, Słowenia
Spektakl grany poza konkursem

DYREKCJA TEATRU ZASTRZEGA SOBIE 
PRAWO ZMIAN W REPERTUARZE
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Kinoteatr Rialto
ul. Świętego Jana 24, 

tel. 2 2 1 04 1
www.rialto.katowice.pl

Powodzenia, eo Grande  
(reż. S. yde)
4 września, godz. 15.00 

KONFRONTACJE FILMOWE 2022

9 września
godz. 20.00 – „IO” (reż. Jerzy Skolimowski, Nagroda 
Jury – Cannes)

10 września
godz. 16.45 – „Nitram” (reż. Justin Kurzel, Najlepszy 
Aktor – Cannes) 
godz. 19.30 – „Triangle of Sadness” (reż. Ruben 
Ostlund, Złota Palma – Cannes)

11 września
godz. 17.00 – „Close” (reż Lucas Dhont, Grand Prix 
– Cannes) 
godz. 19.30 – „Holy Spider” (reż. Ali Abbasi, (Najlep-
sza Aktorka – Cannes)

12 września 
godz. 20.00 – „Alcarras” (reż. Carla Simon, (Złoty 
Nied wied  – Berlinale)

13 września
godz. 20.00 – „Prze wietlenie” (reż. Cristian Mungiu, 
Konkurs Główny Festiwalu w Cannes) 

14 września 
godz. 20.00 – „Sundown” (reż. Michel Franco, Kon-
kurs Główny – Wenecja)

15 września 
godz. 20.00 – „Pam  r” (reż. Dmytro Sukholytkyy-Sob-
chuk, uinzaine des Realisateurs – Cannes)

16 września 
godz. 20.00 – „Nostalgia” (reż. Mario Martone, (Kon-
kurs Główny – Cannes) 

17 września 
godz. 18.00 – „Tori i Lokita” (reż. Bracia Dardenne, 
Nagroda 75cio lecia – Cannes) 
godz. 20.15 – „Bohater„ (reż. Ashghar Farhadi, Grand 
Prix – Cannes)

18 września 
godz. 16.45 – „Silent Twins” (reż. Agnieszka Smo-
czyńska, Konkurs Un Certain Regards – Cannes)
godz. 19.30 – „Podejrzana” (reż. Park Chan-wook, 
Najlepsza Reżyseria – Cannes)

WIELKA SZTUKA W KINOTEATRZE 
RIALTO

eonardo. zieła wszystkie  
(reż. P. Grabsky)
25 września, godz. 17.30

Biblioteka Śląska
pl. ady uropy 1 
tel. 2 20   40

e mail  info bs.katowice.pl
facebook.com

ibliotekaSlaskaKatowice
www.bs.katowice.pl

Informacje dotyczące działania Wypożyczalni 
i Czytelni Głównej Biblioteki Śląskiej: 

poniedziałek w godz. 12.00–18.00
wtorek–piątek w godz. 10.00–18.00
sobota w godz. 10.00–15.00
W niedziele biblioteka jest nieczynna.
Więcej o zasadac  korzystania z Biblioteki Śląskiej 
na stronie internetowej: www.bs.katowice.pl.

adio Wojna . 
  

Nakładem Biblioteki Śląskiej ukazała się wyjątko-
wa publikacja – „Radio Wojna .  ” 
– dwujęzyczny tom wierszy Daryny Hładun – w ję-
zyku ukraińskim i w polskim przekładzie Janusza 
Radwańskiego. 
– Poetka stała się głośnikiem nadającym na często-
tliwości 2 ,2 FM – część wierszy powstało już po 2  
lutego 2022 roku. Tego dnia wieczorem Daryna wy-
szła ze swojego domu z plecakiem. Skończyło się 
jej uporządkowane i przewidywalne życie. Za sobą 
miała odgłosy walk o hostomelskie lotnisko. Przed 
sobą noc. I drogę. ( )
Z posłowia Janusza 
Radwańskiego, tłumacza.
Osoby zainteresowane za-
kupem publikacji prosimy 
o kontakt z Wydawnic-
twem Biblioteki Śląskiej:
tel. 8 32 20 83 887, 
e-mail: wydawnictwo@
bs.katowice.pl, 
poniedziałek–piątek w godz. 8.00–15.00.

arodowe zytanie
3 września zapraszamy na serwisy społecznościowe 
Biblioteki Śląskiej, gdzie zobaczyć będzie można na-
szą nietypową interpretację utworu ze zbioru „Balla-
dy i romanse” Adama Mickiewicza. Mamy nadzieję, 
że spodobałaby się wieszczowi, łączy bowiem no-
woczesność i tradycję. W tych trudnych czasach wy-
braliśmy utwór „Do przyjaciół”. Samotność i niepokój 
towarzyszą poecie, który szuka ukojenia we wspo-
mnieniach przyjaciół i ukochanej, czytanej książce. 
Nic jednak nie zajmuje poety na dłużej

Dom O wiatowy Biblioteki Śląskiej, 
ul. Francuska 12, 

domoswiatowy bs.katowice.pl, 
tel.48 32 255 43 21

www.DomOswiatowyBibliotekiSlaskiej/

nergia burzy na słońcu  
 wystawa

Na wystawie „Energia burzy na słońcu” w Galerii 
Intymnej zaprezentowane są tkaniny i instalacje 
Aleksandry Gisges-Daleckiej oraz wiersze Justyny 
Tomskiej z debiutanckiego tomu „List do patomor-
fologa”. Kontrasty pomiędzy twórczością artystek 
i poetek wynikają przede wszystkim z różnicy me-
diów, którymi operują. Prace autorek połączone są 
nie tylko na zasadzie kontrastu, ale też dopełnie-
nia. Wierzymy, że odmienność w jednej dziedzinie 
może oznaczać lustrzane odbicie w innej.

Miejska 
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossutha 11 
tel. 2 2 4 60 9

e mail  sekretariat mbp.katowice.pl
www.mbp.katowice.pl

arodowe zytanie. allady 
i romanse  dama Mickiewicza
3 września, godz. 11.00–14.00, 

gr d w prz  i ii nr 14, 
. ias w 20, s. T si e ia

Wspólne z czytelnikami i zaproszonymi gośćmi czy-
tanie fragmentów „Ballad i romansów”. W programie 
także czytanie przez aktorów Teatru Bez Sceny, bal-
ladowy koncert gitarowy Mariusza Goliego, kiermasz 
bibliotecznych książek antykwarycznych i książek Wy-
dawnictwa Debit  dla dzieci: gra ogrodowo-bibliotecz-
na, Czytelnia pod Sówką, a także wizyta Jednorożca 
Gucia – bohatera książek Aur lie Chien Chow Chine.
Szczegółowy program na stroniembp.katowice.pl

MIESIĄC Z REPORTA EM W MBP

zarnobyl  Strefa Wykluczenia
7 września, godz. 17.00, i ia nr 3, 

. iwi ka 93, a e
Spotkanie z Borysem Tynką, autorem książki 
„Czarnobyl, Prypeć i Strefa Wykluczenia”.

Wenezuela  wodospad Santo 
ngelo i życie w delcie rinoko

12 września, godz. 17.00, i ia nr 6, 
. o ska 8 , e nowie ze owie

Spotkanie z podróżnikiem, prof. Stefanem Gierlotką.

d Katowic idzie słońce
20 września, godz. 17.00, i ia nr 14, 

. ias w 20, s. T si e ia
Spotkanie z dziennikarką Anną Malinowską.

My z Koszutki
21 września, godz. 17.00, i ia nr 11, 

. ra skiego 47, Kosz ka
Spotkanie z dr. Ryszardem Lencem, członkiem ślą-
skiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

untowniczki z fganistanu
22 września, godz. 17.00, 

i ia nr 3, . iwi ka 93, a e
Spotkanie z dziennikarką, dr Ludwiką Włodek.

ysiąc szklanek herbaty. 
powieści rowerowe 

z Jedwabnego Szlaku
27 września, godz. 17.00, 

i ia nr 3, . iwi ka 93, a e
Spotkanie z Robertem „Robbem” Maciągiem, dwu-
krotnym laureatem nagrody Tra eler miesięcznika 
National Geographic.

Kajś. powieść o Górnym Śląsku
29 września, godz. 17.00, i ia nr 25, 

. . ro rego 2, s. T si e ia
Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Rokitą, dwu-
krotnym laureatem Nagrody Literackiej Nike.

SPOTKANIA INNE

Spacer po ikiszowcu
5 września, godz. 16.00, ikiszowie
Spacer po najpiękniejszym górniczym osiedlu, pod 
przewodnictwem Joanny Siedlaczek-Pluty. Obo-
wiązują zapisy telefoniczne, od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30–15.00.

Spotkanie autorskie 
z nną Kańtoch 
9 września, godz. 17.00, i ia nr 16, 

. a d  21, og i e
Spotkanie z autorką powieści „Wiosna zaginio-
nych” oraz premiera Literackiej Mapy Katowic.

W ndiańskiej Wiosce
10 września, godz. 10.00–17.00, i ia nr 16, 

. a d  21, og i e
Festyn rodzinny przy bibliotece. W programie m.in. 
„Zuzanka i utopce” – przedstawienie Teatru Trip, 
zabawy dla dzieci: tropy zwierząt, rzut tomahaw-
kiem, EkoIndianin  ścianka wspinaczkowa Funda-
cji JA YHYMMM , WOPR i pierwsza pomoc, koło 
fortuny z zagadkami tematycznymi.

Fiona Kudre atych  
Śmiech i grzech
14 września, godz. 17.00, i ia nr 1, 

. igonia 7, r d ieś ie
Spotkanie z Fioną Kudre atych – aktorką, woka-
listką, blogerką wideo chorującą na SMA.

powiedziane wierszem 
i piosenką
15 września, godz. 17.00, i ia nr 3, 

. iwi ka 93, a e
Koncert Wiesława Ciecieręgi, poety i pieśniarza.

Mowy nie ma!
15 września, godz. 17.00, i ia nr 12, 

. i osa 18 , s. i osa
Spotkanie autorskie z anetą Pawlik promujące 
najnowszą powieść pisarki.

a początku było zdumienie  
fantastyka Stefana 
Grabińskiego
16 września, godz. 17.00, i ia nr 30, 

. ni ka 11, r d ieś ie
Prelekcja Pierre a an Cutsema z okazji stulecia 
ukazania się drugiego wydania „Demona ruchu” 
S. Grabińskiego.

iesamowita Portugalia
19 września, godz. 17.00, i ia nr 10, 

. ado kiego 70 , Ka owi e o e
Spotkanie z Przemysławem Wiktorczykiem, auto-
rem bloga „Antek w podróży”.

Strażnik Piekła
30 września, godz. 17.00, i ia nr 14, 

. ias w 20, s. T si e ia
Spotkanie autorskie z Maksem Dieterem.

miała odgłosy walk o hostomelskie lotnisko. Przed 
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Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka

im. Józefa Lompy w Katowicach
ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 
tel. 2 2   , 2 2   4

e mail  biblioteka pbw.katowice.pl
www.pbw.katowice.pl

Jak przygotować edukacyjną 
stronę internetową
8 września, godz. 13.30, p a or a M  Tea s
Własną witrynę może stworzyć każdy, bez wiedzy in-
formatycznej. W tym celu wystarczy skorzystać z kre-
atora stron internetowych, takiego jak Weebly, który 
posiada plan darmowy i wiele gotowych szablonów 
do wykorzystania. Jego obsługa zostanie omówiona 
podczas webinarium. Formularz rejestracyjny: https:
forms.gle KZME 9yxA G3 keP8.

S K W  
ara aggio, geniusz przeklęty

12 września, godz. 11.00, 
Tea r ski, ena w Ma arni
Cykl comiesięcznych zajęć dla seniorów w każdym 
wieku. Opowieści o dziełach mistrzów. Przyjemnie. 
Ciekawie. Przystępnie. Bez dalekich podróży zaglą-
damy do największych muzeów świata i opowiadamy 
o życiu niezwykłych artystów i artystek.

K w edukacji najmłodszych
14 września, godz. 13.30, 
p a or a M  Tea s
Uczestnicy webinarium poznają wybrane strony edu-
kacyjne i aplikacje webowe adresowane do dzieci. 
Udział w szkoleniu polecamy nauczycielom, wycho-
wawcom i rodzicom. Formularz rejestracyjny: https:
forms.gle ik8 h rkLmEDAy1A.

Zespół Śpiewaków 
Miasta Katowice 

„Camerata Silesia”
pl. Wolności 12a, 40 0  Katowice

tel. biuro 2 206 9  9
tel. kom. 606 01 04

nstytucja kultury Miasta Katowice

1  Gorczycki Festiwal
25 września, godz. 18.00, 
Koś i  ar w ws ania 

a skiego . arszawska 18
Wstęp wolny. Wykonawcy: Zespół Śpiewaków 
Miasta Katowice „Camerata Silesia”  Bartłomiej 
Duś – saksofon  Tomasz Orlow – organy  Anna Szo-
stak – dyrygent.
Program: James Whitbourn – Re uiem cantico-
rum na chór mieszany, saksofon sopranowy i organy  
Grzegorz Gerwazy Gorczycki – Missa Paschalis, Se-
pulto Domino na chór męski a cappella, Gaude Maria 

irgo na chór mieszany a cappella  Paweł ukaszew-
ski – Rosary prayer (prawykonanie koncertowe).

MDK „Ligota”
ul. Franciszkańska 

tel. 2 2 2 2 4
e mail  mdk mdkligota.pl

www.mdkligota.pl

 Spotkania z istorią 
na siedlu adole. 
Setna rocznica przyłączenia 
Górnego Śląska do Polski 

 festyn dla mieszkańców 
igoty i Panewnik

3 września, godz. 16.00, 
skwer prz  . ado e 35
Zapraszamy mieszkańców Ligoty i Panewnik 
na festyn z okazji setnej rocznicy przyłączenia 
Górnego Śląska do Polski. Wydarzenie reali-
zowane w ramach Inicjatywy Lokalnej Miasta 
Katowice. 

Pora dla seniora 
8 września, godz. 11.00–13.00 
Zajęcia artystyczne dla seniorów – serdecznie za-
praszamy wszystkich seniorów na twórczą pierw-
szą połowę dnia w MDK! Zajęcia bezpłatne. Zapisy 
w biurze obsługi (60 988 657  32 252 32 3 ).

ączy nas chleb. 
P  Katowice 

igota Panewniki
16 września, godz. 14.00–18.00, 17 września, 
godz. 12.00–17.00, a ea r w park  ado e
W programie panele dyskusyjne, prezentacje 
tradycyjnie wytwarzanego chleba, miodu, wina 
oraz potraw regionalnych. Jest to również fe-
stiwal konsulatów i miast partnerskich Katowic, 
którego celem jest pokazanie różnorodności 
i zarazem wspólnoty kultur, narodów i wyznań. 
Do udziału zostali zaproszeni przedstawiciele 
różnych religii, konsulowie generalni i honorowi, 
miasta partnerskie, organizacje, szkoły gastro-
nomiczne, rzemieślnicy, ludzie kultury i miesz-
kańcy Katowic.
Wydarzenie realizowane w ramach Inicjatywy Lo-
kalnej Miasta Katowice.

istoryczny spacer 
po dzielnicy  Stara igota
19 września, godz. 17.00, z i rka o 16.45 
prz  po nik  ows a w po z ek 

i  e a skie  w are  igo ie
Wracamy po wakacjach do spacerów historycznych 
po naszej dzielnicy – tym razem zapraszamy Was 
na przechadzkę po Starej Ligocie. Będzie to okazja 
do dowiedzenia się czegoś nowego, odświeżenia 
znanych informacji i spaceru w miłym gronie. Wstęp 
wolny. Liczba miejsc ograniczona – zapisy w biurze 
obsługi (60  988 657  32 252 32 3 ).

Śpiewaj razem z nami
21 września, godz. 13.00
Spotkanie śpiewacze dla seniorów. Przyjd  i spęd  
z nami muzyczne popołudnie! Zajęcia bezpłatne. Za-
pisy w biurze obsługi (60 988 657  32 252 32 3 ). 

opóki ziemia kręci się . 
Koncert poezji śpiewanej 
i piosenki turystycznej
26 września, godz. 18.00 
Muzyczne spotkanie w Galerii pod ukami. Wystąpią 
Damian Niewiadomski i Marek Kozioł. Wstęp wolny.

rwają zapisy na zajęcia 
stałe 2022 202 !
wrzesie  2022
W tym roku mamy dla Was sporo nowości – to 
m.in. samoobrona dla dzieci, śpiew z improwizacją 
fortepianową lub gitarową, grupa pom-pon dance, 
zajęcia teatralne dla dorosłych, zumba 50 . Oczy-
wiście nie zabraknie też całej reszty znanych Wam 
już i lubianych zajęć! Szczegóły na www.mdkligo-
ta.pl a zapisy w biurze obsługi (60  988 657  32 
252 32 3 ).

MDK „Południe”
ul. oya eleńskiego 

tel. 2 209 4  2
e mail  mdk mdkpoludnie.com

www.mdkpoludnie.com

ajęcia stałe dla dzieci 
i młodzieży w sezonie 2022 2
Prowadzimy zapisy na zajęcia 
rozpoczynające się od wrze nia:
zajęcia artystyczne dla przedszkolaków,
„Rusz głową!” – zabawy rozwijające twórcze i lo-
giczne myślenie,
pracownia szycia „Guziczek”,
zajęcia ceramiczne, plastyka, rysunek i manga dla 
młodzieży,
rękodzieło artystyczne,
balet i modern jazz, breakdance, taniec nowocze-
sny, taniec towarzyski,
joga, fitness, nordic walking, karate,
nauka gry na pianinie i skrzypcach.
Zapisy w biurac  MDK. Szczegółowe informacje, 

armonogram, opłaty na stronie www.mdkpolud-
nie.com.

Kostuc na, ul. T. Boya- ele skiego 83, 
tel. 32 209 47 72

Moda na zero waste
8, 15 września, godz. 17.00
Na wrześniowych zajęciach w ramach inicjatywy 
BO „Bliżej Natury”, prowadzonych przez Tomirę 
Jakóbińską, zaprojektujemy  szafę  kapsułową 
oraz dowiemy się, czym jest upcykling, nadając 
naszym ciuchom nowy blask na warsztatach 
krawieckich. Zapisy: sms na numer 732 579 968.

Spotkanie z pieśnią śląską
17 września, godz. 18.00 
Koncert w ramach Europejskich Dni Dziedzic-
twa. Zespół „Podlesianki”, laureat festiwali 
i przeglądów folklorystycznych, wystąpi na sce-
nie MDK z repertuarem oryginalnych śląskich 
pieśni. Występowi towarzyszyć będzie wystawa 
dokumentalna „Podlesie sprzed wieku” składa-
jąca się z kilkuset archiwalnych fotografii ze 
zbiorów MDK „Południe” i kolekcji prywatnych. 
Wstęp wolny.

Jesienny liść 
 warsztaty ceramiki

23 i 30 września, godz. 17.00
Wykonamy ozdobne, niepowtarzalne, inkrusto-
wane naczynie, przydatne na jesienne smako-
łyki. Na pierwszych wrześniowych warsztatach 
ulepimy naczynia, na drugich będą szkliwione 
i przygotowane do wypalenia. Warsztaty realizo-
wane w ramach inicjatywy BO „EKOrękodzieło”. 
Zapisy: sms na numer 732 579 968.

Piotrowice, ul. Z. Jankego 136, 
tel. 32 205 92 81

Piknik rodzinny w Piotrowicach
10 września, os. drodzenia 
prz  . ado kiego 152
Zaprasza Rada Dzielnicy Piotrowice–Ochojec.

słód  sobie jesień! 
13 września, godz. 10.00
Słodkimi warsztatami rozpoczynamy kolejny se-
zon w Klubie Aktywnego Seniora „Każdy może”. 
Jak z kilku prostych składników w szybki i ła-
twy sposób wyczarować coś pysznego do kawy  
Orzechowa dama, ciasto milionera czy kulki 
mocy  Ciasta i desery bez pieczenia to dosko-
nała alternatywa dla tradycyjnych wypieków. Na 
warsztatach poznamy kulinarne przeboje, które 
każdy wykona bez większego problemu. 

Karto e czy pyry  Warsztaty 
regionalne w omu Śląskim
20 września, z i rka  godz.10.00
Zapraszamy na kolejną wycieczkę do Domu Ślą-
skiego w Katowicach przy ulicy Stalmacha 17. 
Tym razem dowiemy się, jak wiele łączyło lud-
ność zamieszkującą Górny Śląsk i Wielkopolskę. 
Poznamy smaki kartofli i pyr z gzikiem. Wysłu-
chamy ciekawej opowieści o Wojciechu Korfan-
tym – poznamy go nie tylko jako polityka, ale 
i człowieka. Zajęcia poprowadzi edukator regio-
nalny Barbara Kowaczek-Jędrasik.

óże z pianki irańskiej
27 września, godz. 10.00
Na warsztatach nauczymy się, jak wykonać 
kwiaty z foamiranu do ozdoby szkatułek i innych 
domowych dekoracji. Obowiązują zapisy w biu-
rze MDK.

Poszukiwania   wystawa
29 września, godz. 17.00
Koło Twórców Piotrowic zaprasza na wernisaż 
malarstwa, grafiki i fotografii. Wystawa jest udo-
kumentowaniem działalności artystów lokalnych 
skupionych wokół koła MDK. Zobaczymy prace: 
Anity Sadlej-Stelmach, Ilony Kowalik, Izabeli Bar-
ber, Jana Przybyły, Ewy Dyjan, Zbigniewa Markie-
wicza, Renaty Zatorskiej i Anny Cichy.

Murcki, ul. P. Kołodzieja 42, 
tel. 32 353 68 16 

wórcy murckowscy  
 plener malarski

24 września, godz. 10.00
Spotkajmy się w zielonych Murckach, gdzie bę-
dzie można śledzić na żywo proces tworzenia 
obrazów, zdjęć i koncepcji artystycznych na-
szych lokalnych twórców.

Zarzecze, ul. P. Stellera 4, 
tel. 32 202 97 67

kowarsztaty artystyczne
8 i 22 września, godz. 17.00
Na warsztatach stworzymy magiczną tablicę 
ścienną (8.09) oraz złożymy artystyczny hołd 
najbardziej pożytecznemu z owadów – pszczole 
(22.09).

ni dziedzictwa kulturowego
10, 11, 17, 18 września, godz. 16.00–19.00
Otwarte warsztaty koronki klockowej oraz wy-
stawa prac rękodzieła koronczarskiego. 
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Mały aukowiec  warsztaty
15 i 29 września, godz. 17.00
Spotkanie, na którym młodzież i dzieci odkry-
wają tajemnice nauki, łącząc ją z zabawą pod 
okiem Pani Szkiełko.

1 lecie zespołu 
tanecznego Gala y
24 września, godz. 15.00–20.00
Zapraszamy na koncerty, warsztaty i popisy 
uczestników zajęć tanecznych zespołu „Gala-
xy”. Przez 15 lat działalności sekcji instruktorka 
i liderka zespołu Weronika Hadalska rozkochała 
w tańcu setki dzieciaków.

Podlesie, ul. Sołtysia 25, 
tel. 32 201 50 10

Katowickie ożynki
4 września, godz. 12.15–22.00 

W programie:
12.15 – formowanie korowodu przed budynkiem 
przy ul. Uniczowskiej 36
12.40 – przejście korowodem do kościoła pw. MB Czę-
stochowskiej z udziałem orkiestry dętej „Katowice”
13.00 – uroczysta Msza Święta w intencji rolników 
i działkowiczów Katowic z udziałem chóru „Słowi-
czek”
14.00 – przejście korowodem z orkiestrą na boisko 
MOSiR przy ul. Sołtysiej 25
14.30 – część obrzędowa i oficjalna, zespół regional-
ny „Podlesianki” oraz wystąpienie Pana Prezydenta
15.00 – popis szkoły tańca „Endorfina”
15.30 – program „Biesiada Góralska”
17.00 – zespół „Hit Boyz”
18.15 – Mirek Szołtysek i Wesołe Trio
19.45 – zespół „Tacy Sami” (przeboje Lady Pank)
21.00 – zabawa taneczna z DJ-em

Ponadto:
Wystawa drobnego inwentarza i Związku Hodow-
ców Gołębi, stoisko Związku Pszczelarzy, stoiska 
MDK: ceramika, rękodzieło, publikacje, stoisko 
grupy malarskiej „Pocoidlakogo”, „Z domowej spi-
żarni”, mała gastronomia, dmuchańce dla dzieci.

Jak za dawnych lat
18 września, godz. 17.00
Zapraszamy na wspólne śpiewanie i biesiadowa-
nie z Kołem Miłośników Godki i Pieśni Śląskiej.

Witaj szkoło
21 września, godz. 17.00
Otwarte warsztaty, na których pojemniczki biur-
kowe i przybory szkolne metodą decoupage.

MDK „Koszutka”
ul. Grażyńskiego 4  

tel. 2 2  99 , 2 2  92 00
www.mdkkoszutka.pl

Facebook mdkkoszutka
nstagram mdkkoszutka

K kultura

Festyn ni ałęża
10 września, godz. 14.30
W programie m.in. występy zespołów tanecz-
nych MDK, animacje, atrakcje dla dzieci, zabawa 
przy muzyce granej przez DJ-a, koncert zespołu 
Maszkety. Gwiazda wieczoru Toby z Monachium 
– niemiecki piosenkarz disco polo!
Inicjatywa lokalna współfinansowana ze środ-
ków budżetu miasta Katowice.

GALERIA ARTYSTYCZNA

yć dla innych  człowiek, 
osobowość, instytucja.
12 września, godz. 17.00
Spotkanie i rozmowa z gośćmi poświęcona pa-
mięci niezapomnianej i niezastąpionej Krystyny 
Bochenek towarzyszące odsłonięciu popiersia 
w Galerii Artystycznej na pl. Grunwaldzkim.
Prowadzenie: red. Maciej Szczawiński.

 eszek Winder  0 lat 
z bluesem  oraz Polski 

zień luesa  Śląska 
Grupa luesowa
16 września, godz. 18.00
Zapraszamy na dwa wydarzenia muzyczne 
z udziałem licznej grupy znakomitych muzyków.
Zaproszenia można rezerwować w sekretariacie 
MDK „Koszutka” lub telefonicznie pod numerem 
32 2589200 oraz 32 2589977. Projekt objęty 
mecenatem Miasta Katowice.

„Dom Kultury na Os. Witosa. 
LOOK V: 2022”

Pożegnanie lata 
 impreza plenerowa

17 września

CYKLICZNE KONCERTY NA KOSZUTCE

Kobiety w muzyce
25 września, godz. 17.00
Beata Warykiewicz-Siwy – skrzypce, Natalia Ku-
rzac-Kotula – wiolonczela, Teresa Baczewska – 
fortepian. W programie: Clara Schumann – trio 
fortepianowe g-moll op.17, Rebecca Clarke – 
trio na skrzypce, wiolonczelę i fortepian.

ezpłatne warsztaty 
dla dzieci z krainy
7, 14, 21, 28 września, godz. 16.00
Zapewniamy tłumacza. Obowiązują zapisy 
w sekretariacie, telefonicznie pod numerem 
352589200 lub mailowo domkultury@mdkko-
szutka.pl. Dofinansowano ze środków Górnoślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii.

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI MDK 
„KOSZUTKA”

Już na początku września zapraszamy na zaję-
cia do naszej akademii umiejętności. W ofercie:
studium muzyczne: indywidualna nauka gry na gita-
rze, indywidualna nauka gry na fortepianie,
zespoły taneczne dla dzieci, młodzieży i doro-
słych – D.G.R.O. FAMILY: Taneczny Klub Malucha, 
D.G.R.O. KIDS, D.G.R.O. JUNIOR, D.G.R.O. CLUB, 
D.G.R.O. FRESH, D.G.R.O. TEAM, D.G.R.O. CREW,
zespół stepu amerykańskiego Scuff Dance,
laboratorium Praktyk Teatralnych CREATORIUM 
– grupa teatralna dla dorosłych,
warsztaty kreatywne dla dzieci.

Filia „Dąb” 
ul. Krzyżowa 1 

Spotkanie z mieszkańcami
9 września, godz. 17.00
Wydarzenie plenerowe realizowane przez Radę 
Dzielnicy nr 11 w amfiteatrze Miejskiego Domu 
Kultury „Koszutka”, Filia „Dąb”. 

W programie: kreatywne warsztaty dla dzieci, 
koncert zespołu ALT, rozdanie nagród laureatom 
konkursu fotograficznego „Dzielnicowe kadry – 
edycja II”, gastronomia – na warsztaty dla dzieci 
obowiązują zapisy, ograniczona liczba miejsc.

Wełnowieckie Kino Plenerowe
16 września, godz. 20.30
Pokaz filmowy dla dorosłych w amfiteatrze MDK 
„Koszutka”, Filia „Dąb”.

 urniej arta o Puchar ady 
Jednostki Pomocniczej nr 11 
Wełnowiec Józefowiec
17 września, godz. 10.00
Obowiązują zapisy. Koordynacja wydarzenia: Rada 
Dzielnicy nr 11, strona internetowa: welnowiec.katowi-
ce.eu, e-mail: rada.welnowiec@gmail.com. Inicjatywa 
lokalna współfinansowana z budżetu miasta.

OTWARTA GALERIA „ZA SZYBĄ”

Jubileusz 0 lecia grupy 
plastyków F 2 
23 września, godz. 17.00
W programie uroczystości: wystawa prac malar-
skich, rys historyczny – prezentacja, koncert ze-
społu muzycznego, poczęstunek. Wystawa trwa 
do 30 września.

 P. .S . . .
od 29 do 30 września 
Przegląd Amatorskiej Sztuki Osób Niepełno-
sprawnych pod honorowym patronatem Prezy-
denta Miasta Katowice. Przegląd adresowany 
jest do osób z niepełnosprawnościami, organi-
zacji i instytucji zrzeszających osoby niepełno-
sprawne (stowarzyszenia, fundacje, warsztaty 
terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, 
szkoły specjalne i inne) z województwa śląskie-
go. Zaplanowano działania w ramach współpra-
cy z Instytutem Pedagogiki Wydziału Nauk Spo-
łecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Szczegółowe informacje na stronie mdkkoszutka.pl.

MDK
„Szopienice-Giszowiec”

ul. gen. J. allera 2  
tel. 2 2 6 4 

www.mdk.katowice.pl

Wymienialnik roślin 
doniczkowych
Taras MDK

Szopienice w kolorze ołowiu
do 16 września
Wystawa fotografii autorstwa prof. dr. hab. Witolda 
Jacykowa z okazji uhonorowania lekarki, pediatry 
dr Jolanty Wadowskiej-Król tytułem doctora honoris cau-
sa Uniwersytetu Śląskiego w 2021 roku. Wstęp wolny.

Święto urowca 
10 września 
W programie m.in.: animacje dla dzieci, konkur-
sy plastyczne i sportowe, malowanie twarzy, za-
jęcia taneczne. Wstęp wolny.

eatralne Szopienice  
 Kraina uśmiechu  

10 września, godz. 18.00 
Operetka Franza Lehara w wyk. Teatru Muzycz-
nego ARTECREATURA. Wstęp wolny. Bezpłatne 
wejściówki do odbioru w sekretariacie MDK. 

Wystawa malarstwa 
Joanny ożek 
od 20 września do 4 października 
W ramach stypendium Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Wstęp wolny.

iesiadna impreza Pod nóżkę  
24 września, godz. 17.00 
Obowiązują zapisy. Bilety: 50 zł (w cenie poczęstunek).

 Filia nr 1
ul. Obr. Westerplatte, 10 tel./fax 32 256-99-77

M Kowa jungla  
 czyli wymienialnik 

roślin w Szopienicach
Wystawa  Śląska erstoria 
w memach Marty Frej 
60 na 100  Sąsiadki

do 11 września
Głosem kobiet o powstaniach śląskich i plebi-
scycie. Wstęp wolny.

Warsztaty dziennikarstwa 
online dla dzieci 10 14 lat
do 31 września

istoria kobieca 
czy historia kobiet  
Kim jest Górnoślązaczka
9 września, godz. 10.00
Lekcja historyczna dla młodzieży.
Powadzenie: dr Małgorzata Tracz-Janik, Instytut 
Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego.
Wstęp wolny.

eatralne Szopienice 
 operetka Franza ehara 
Kraina uśmiechu .

10 września, godz. 18.00

Kulturalny bajtel
13 września, godz. 9.30
Warsztaty teatralne dla dzieci w wykonaniu Te-
atru Czarnego Tła z Chorzowa.

ezpieczny maluch
14 września, godz. 10.00
Edukacyjno-animacyjne zajęcia dla najmłod-
szych – spotkanie ze strażakami. Wstęp wolny. 
Obowiązują zapisy.

Pora dla zdrowia  piterapia, 
czyli leczenie miodem
21 września, godz. 16.00
Prezentacja multimedialna, warsztaty tworzenia 
świec z wosku, degustacja preparatów z miodu. 
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.

iedzielne spotkania 
przy bonkawie i maszketach 
25 września, godz. 15.00
Integracyjne spotkanie dla mieszkańców dziel-
nicy  przy muzyce i poczęstunku. Wstęp wolny. 
Obowiązują zapisy.

Spotkanie z kulturą  spektakl 
teatralny ,,P K   eatr im. 
S. Wyspiańskiego w Katowicach
30 września, godz. 19.00
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.
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Muzeum Historii Katowic
K G W

ul. ks. J. Szafranka 9
tel. 2 2 6 1  10, 2 209 00 21
e-mail: mhk@mhk.katowice.pl

www.mhk.katowice.pl

XXI Katowicka Konferencja 
Naukowa „Katowice 
Miejscem Ważnych 
Wydarzeń na Przestrzeni 
Ostatnich Dwóch Stuleci”
6 września, godz.9.30–12.00, i a 

o ds ein w, p . o noś i 12a, 14.00–18.30 

7 września, godz.9.00–16.45, M ze  
is orii Ka owi , . ks. . za ranka 9

Program konferencji www.mhk.katowice.pl.

WYSTAWY
wystawy stałe: „Z dziejów Katowic”, „W kamieni-
cy mieszcza skiej. Codzienno  i od więtno ”, 
„W kamienicy mieszcza skiej. U sąsiadów na po-
kojac  i w kuc ni”
wystawa czasowa: „Rok 1922 z perspektywy Kato-
wic. Wykorzystana szansa ”
oprowadzania kuratorskie po wystawie „Rok 1922 
z perspektywy Katowic. Wykorzystana szansa ”  
udział z biletem wstępu na wystawę 10 zł/os.

10, 24 września, godz. 11.00 

Policja województwa ślą
skiego. W 100. roczni
cę jej utworzenia
28 września, godz. 13.00
Prelegent: Grzegorz Grześkowiak z Ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., 
wstęp bezpłatny.

Pokaz fi lmów dokumental
nych ze zbiorów Filmoteki 

arodowej oraz nstytucji 
Filmowej Silesia Film
21 września, godz. 19.00
„Przyłączenie Śląska do Polski, 1922 r.”, zdj. 
J. Skarbek-Malczewski  „Katowice – stolica Śląska, 
1930 r.”, zdj. J. Skarbek-Malczewski  fi lm amatorski 
pokazujący Katowice na początku lat 0.  w., zdj. 
Adam Macura, fi lm „Biedaszyby”  z muzyką na żywo, 
poprzedzony komentarzem historycznym.
Pokaz fi lmów odbędzie się w kinie Rialto, wstęp na 
wydarzenie jest płatny (bilet do zakupu w kinie).

DZIA  ETNOLOGII MIASTA
ul. Rymarska 4
tel. 32 3539559

WYSTAWY 
wystawy stałe: „Wokół Mistrzów Grupy Janow-
skiej”, „U nos w doma na Nikiszu. We wnętrzu ni-
kiszowieckiego mieszkania”, „Woda i mydło naj-
lepsze bielidło. W pralni i maglu na Nikiszowcu”

WYDARZENIA

S  Po szych
cie. Czas na fajrant!”
3 września, godz. 12.00–19.00 

DZIA  TEATRALNO-FILMOWY 
ul. Kopernika 11 

tel. 32 7451728, 514499614 

WYSTAWY

do 30 października
stała: „Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków”
czasowa: „O Wojciec u Kilarze – takty, motywy, 
frazy, czynna”

WYDARZENIA

Wojciech Kilar  
Krzysztof anussi
16 września, godz. 17.00
O  życiu, fi lmach i przyja ni z Krzysztofem Zanus-
sim rozmawia Barbara Gruszka-Zych. Wstęp: 2 zł.

prowadzanie kuratorskie po 
wystawie  Wojciechu Kilarze  
takty, motywy, frazy   ngelika 
Szepiszczak. Wstęp bezpłatny.
22 września, godz. 13.00
Warsztaty „Muzyka Pana Kilara – awangarda” 

ŚRODA DLA SENIORA

Wykład Faustyny oras 
„Kreowanie nowoczesnego 
miasta. a tropie architektury 
międzywojennych Katowic  
28 września, godz. 16.00, M K, 

. ks. . za ranka 9
Wstęp bezpłatny

wiedzanie z przewodnikiem
Dzia  Tea ra no i ow  M ze  

is orii Ka owi , . Kopernika 11
wystawy stałej „Z dziejów Katowic”, 21 wrze nia, 
godz. 15.00, M K, ul. ks. J. Szafranka 9, udział 
8 zł/os.
wystawy stałej „Muzeum Barbary i Stanisława Pta-
ków”, 7 wrze nia, godz. 12.00, Dział Teatralno-Fil-
mowy M K, ul. Kopernika 11, udział 5 zł/os. 
Oglądanie  lmów: „Wielobarwna Barbara Ptak-bene-
 s”, „Kronika rodzinna i towarzyska”, „Oskarowe ko-

stiumy Barbary Ptak” w ramac  zwiedzania wystawy 
stałej „Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków”, udział 
w cenie biletu na wystawę stałą 5 zł/os.

Warsztaty dla seniorów Witraż
7 września, 5 października, 9 is opada, 
godz. 11.00, M K, . ks. . za ranka 9 
Udział 8 zł/os.

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

tel./fax 32 206 46 42

ndustriada. Święto 
Szlaku abytków echniki 
Województwa Śląskiego
3 września

W programie: 
godz. 12.00 i 14.00 – „Na byzuchu u Gawlika” – 
zwiedzanie z przewodnikiem 
godz. 15.00 – Mozaikowa orkiestra – warsztaty 
plastyczne 
godz. 15.00 – Spacer d więkowy – zwiedzanie fa-
bularyzowane 
godz. 16.00 – Ni pies, ni wydra – warsztaty kre-
atywne 
godz. 16.30 – Spacer d więkowy – zwiedzanie fa-
bularyzowane 
godz. 18.00 – „Fajrant, czyli bajanie na lufcie” – 
spektakl 
godz. 19.00 – „Paradny Fajrant” (spektakl koncert
fi reshow) – performance 
Wstęp wolny, obowiązują zapisy. 

Wielozmysłowy spacer leśny 
w ramach nicjatywy okalnej 
Flanca  ośnieMy w siłę! 
8 września, godz. 17.00

Gromy po naszymu, 
czyli śląska niedziela dla bajtli
11 września, godz. 10.00  
Spotkanie ze śląską tradycją: prezentacja ślą-
skich pieśni dla dzieci i młodzieży, koncert Kapeli 
Fedaków z warsztatami tanecznymi, spektakl te-
atralny „Kukej tukej skuli nos” Lufcika na Korbkę, 
warsztaty artystyczne Lufcika na Korbkę. 

Wernisaż wystawy akwarel 
Krystyny owak
13 września, godz. 18.00
Wstęp wolny.

eatr rip   
 (Królewna Fasolka)

24 września, godz. 15.00 
Spektakl dla dzieci (w jęz. ukraińskim). Wstęp wolny. 

zień Sąsiada 
24 września, godz. 14.00, 

. da a i o ie a

MDK „Bogucice-Zawodzie”
ul. Markiefki 44a 

ul. Marcinkowskiego 13
tel. 2 20  0  1 , 2 2  2 44

e mail  sekretariatmdk
mdkbogucice zawodzie.pl

Dział „Bogucice”

iuchowisko  wymiana 
ubrań, książek, zabawek 
3 września, godz. 15.00 

Festyn przy ibliotece 
na os. Wajdy 
10 września, godz. 12.00

kademia Kreatywnego 
Seniora
13 września, godz. 16.00 
Warsztaty rękodzielnicze. 

ntegracyjne warsztaty 
kulinarne
13 września, godz. 16.30 

Pracownia astolatka
14 września, godz. 10.00 
Warsztaty rękodzielnicze. 

Śląskie Ścieżki istoryczne 
 integracyjne wyjazdy 

historyczne 
15 września, godz. 9.00 
Wyjazd mieszkańców Bogucic do ywca. 

odzinne warsztaty plastyczne
20 września, godz. 17.00 
Warsztaty rękodzielnicze.

asting do grupy 
 musicalowej Maskarada 
20 września, godz. 17.00
Nabór młodzieży do sekcji musicalowej działa-
jącej w MDK . 

 G  P  Miasta 
Katowice w szachach dla zieci 
do lat 14  urniej Jesienny 
24 września, godz. 9.00 

Piknik rodzinny na Paderewie
24 września, godz. 11.00

yfrowi ksperci  warsztaty 
z programowania dla dzieci

Dział „Zawodzie”

Wspólne budowanie 
 warsztaty z klockami 

dla rodziny
7 i 21 września, godz. 17.00

Mamy zas!   spotkanie 
z fi zjoterapeutą dziecięcym
13 i 27 września, godz. 11.00 
Warsztaty  dla młodych mam z dziećm i.

asting do sekcji teatralnej 
15 września, godz. 18.00
Nabór młodzieży do grupy teatralnej działającej 
w MDK. 

W zdrowym ciele zdrowy duch! 
22 września, godz. 10.00 
Warsztaty dla seniorów.

Warsztaty ceramiczne
22 września, godz. 10.00 

Wernisaż wystawy 
Sylwii oktorczyk
30 września, godz. 18.30

Spektakl teatralny Pod kolor
30 września, godz. 19.00 
Spektakl w wykonaniu Teatru Road-Off. Wstęp: 
25 zł os. 

Chcesz 
wiedzieć więcej?

facebook.com/Katowice.eu

twitter.com/BiuroPrasoweKce

instagram.com/miasto_katowice 

youtube.com/KatowiceTube
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КАТОВІЦЕ ДЛЯ УКРАЇНИ
  

ua.gov.pl – за цим посиланням громадяни 
України можуть знайти комплексну ін-
формацію про в’їзд до Польщі, пункти 
прийому та легалізацію перебування.  
Інформація є доступна 4 мовами (поль-
ською, українською, російською, англій-
ською) і постійно оновлюється.

  
Якщо Ви шукаєте конкретну допомогу, 
наприклад, притулок або роботу - зареє-
струйтеся на веб-сайті Pomocamukrainie.
gov.pl

В Катовіцах Ви можете отримати 
допомогу в пункті рецепції (відкритий 
цілодобово), який знаходиться в примі-
щенні установи Katowice Miasto Ogrodów 
(Площа Sejmu Śląskiego 2).

В холі залізничного вокзалу в Катові-
цах також працює інформаційно-кон-
сультативний пункт, де громадяни 
України можуть отримати перевірену та 
достовірну інформацію щодо легалізації 
свого перебування в нашій країні.

    

З понеділку по п’ятницю з 08:00 до 18:00 
працює гаряча лінія +48 539 696 888, яка 
обслуговується фондом In Corpore – 
там можна знайти будь-яку інформацію 
щодо допомоги громадянам України, які 
вирішили приїхати до Катовіце.

Гаряча лінія працює в польській 
та українській мовах, а зателефону-
вавши на неї, ви можете отримати ін-
формацію щодо допомоги у пошуку: 
проживання, медичної допомоги, хар-
чування, ветеринарної чи юридичної 
допомоги тощо.

   
  

 

Пункт прийому на вулиці Сондовій 
був закритий наприкінці липня, а його 
завдання взяв на себе пункт, що розта-
шований на вул.  Młyńska 5. Інформацію 
про місцезнаходження та форму роботи 
інформаційного пункту для іноземців 
також можна отримати на вокзалі.

  
 

Ви громадянин України і прибули 
до Польщі безпосередньо з України у 
зв’язку з бойовими діями у Вашій країні? 
Ви можете отримати одноразову мате-
ріальну допомогу в розмірі 300 злотих 

на покриття найневідкладніших витрат. 
Взнайте, як це зробити.

Як це здійснити?
Ви можете отримати 300 злотих. Ви 

можете використати ці гроші на про-
живання, зокрема, на покриття та-
ких витрат:

харчування,
одяг,
взуття,
засоби особистої гігієни,
плата за житло.
  

  -
, 
легально в’їхав/ла на територію Польщі 

безпосередньо з території України після 
24 лютого 2022 року,

заявляє про намір залишитися на 
території нашої країни,

внесений/а до реєстру PESEL.

  
,   

ім’я (імена) i прізвище,
дата народження,
громадянство,
стать,
вид, серія та номер документа, за яким 

перетинається кордон,
інформацію стосовно дати в’їзду на 

територію РП,
адреса перебування,
контактні дані, включаючи номер 

телефону або адресу електронної пошти 
- якщо вони у Вас є;

номер PESEL.
  

1. Зверніться до відповідного орга-
нізаційного підрозділу Âміни.

2. Запитайте заяву у службовця 
цього підрозділу.

3. Заповніть заяву та по-
ставте підпис.

4. Допомога буде зарахована на 
Ваш банківський рахунок, 
щойно Ваша заява буде обро-
блена. У обÂрунтованих випад-
ках допомогу можна отримати 
в касі установи або перераху-
вати поштовим переказом.

Зауважимо, що заява від імені дитини 
подається батьком, тимчасовим опіку-
ном або особою, яка фактично здійснює 
опіку над дитиною.

   
300 зл на особу.
Куди подавати заяву
В організаційний підрозділ Âміни за 

місцем Вашого перебування, визначеному 
головою Âміни (мером, головою міста):

в осередок соціальної допомоги,
в центр соціальних послуг (у разі 

перетворення центру соціальної 
допомоги на центр соціальних послуг),

в іншу організаційну одиницю, 
зазначену Âміною.

    
 

В зв’язку з нападом Росії на Україну ми 
перебуваємо в особливому періоді, коли 
необхідно на всіх рівнях підтримувати 
громадян України, які шукають при-
тулку в Польщі.

Публічні служби зайнятості в Польщі 
допомагають громадянам України, які 
залишають свою країну, знайти від-
повідну для себе роботу в Польщі та 
надають інформацію про іншу мож-
ливу підтримку.

Якщо Ви виїхали з України та бажа-
єте працювати в Польщі, зверніться до 
найближчого центру зайнятості (Воє-
вудський Центр Зайнятості в Катовіцах, 
адреса: 40-048 Катовіце, вул. Kościuszki 
30, телефони: Центральний офіс: +48 
32 757 33 60, +48 32 757 33 01, Офіс: +48 
32 757 33 79), скористайтеся мобільним 
додатком ePraca або зателефонуйте на 
гарячу лінію за номером 19524 або без-
посередньо за спеціальними номерами 
телефонів у центрах зайнятості.  

    0     
  .      ,  

 ,   ,       .
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III IEG NDA I IE ANIO Y

Pobiegnij ze Śląskimi Aniołami

10 września o godz. 11.00 na terenie 
oliny rzech Stawów wystartuje ieg 

Fundacji Śląskie nioły. Wydarzenie to 
na stałe wpisało się już w kalendarz cha-
rytatywnych imprez sportowych organi-
zowanych na Śląsku.
Bieg Śląskich Aniołów to charytatywny bieg 
i marsz nordic walking na dystansie 5 km 
wraz z biegami dla dzieci na 200 i 400 me-
trów. Wszystko to odbędzie się na terenie ka-
towickiej Doliny Trzech Stawów przy stawie 
Ozdobnym i Kajakowym (ul. Pułaskiego 71).

– Obiecujemy, że każdy, kto 10 września 
przybędzie  do nas, znajdzie atrakcje dla sie-
bie. Zapewniamy taniec, marsz, biegi, zabawy 

i moc atrakcji dla wszystkich. Organizując 
biegi, Fundacja Śląskie Anioły ma na celu 
aktywizację środowisk lokalnych, całych 
rodzin oraz spotkania międzypokoleniowe. 
Zależy nam, aby całe rodziny spotkały się 
razem, kibicowały i bawiły się z nami. Jed-
nocześnie prosimy wszystkich uczestników, 
aby przybyli przebrani za anioły – Fundacja 
szykuje wspaniałe nagrody za najpiękniejsze 
stroje – mówi Beata Twardowska, prezeska 
Fundacji Śląskie Anioły.  (MM)

Zapisy  dostartu.pl
iii bieg slaskich anio ow 0 .
Szczegóły  fb.me e 2 y422zn.
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Bieg dookoła Bogucic!
Jak twierdzą sami biegacze  to jedna 
z najtrudniejszych piątek , które biegli. 

ystans iegu ookoła ogucic to 200 
metrów granicą dzielnicy. 
Biegnąc, zaliczymy trzy największe bogucic-
kie osiedla – Ścigały, Kukuczki i Wajdy.  Bę-
dzie też okazja, by zobaczyć młodsze oblicze 
dzielnicy, m.in. biurowiec DL Invest, osiedle 
Karoliny, Pierwszą Dzielnicę czy Muzeum 
Śląskie i Strefę Kultury. Trasa wymagająca, 
ale… to w końcu tylko pięć kilometrów z ma-
łym haczykiem. Biorąc pod uwagę, że na prze-
bycie trasy mamy 60 minut, można spać 
spokojnie – każdy ma szansę się sprawdzić.

– W programie wydarzenia oprócz sa-
mego biegania spodziewać się można do-
datkowych atrakcji. Będzie bieg dla dzieci 
na dwóch dystansach. Dla starszych 400 me-
trów, a młodsze pobiegną o połowę krótszy 
odcinek. Odbędzie się losowanie nagród 
w formie voucherów ufundowanych przez 
lokalnych przedsiębiorców. Każdy może też 
liczyć na regeneracyjny posiłek przygoto-
wany własnoręcznie przez organizatorów 
oraz na okolicznościowy medal – mówi 
Aleksander Sułkowski z BDB Team.

Najszybsi uczestnicy głównego biegu 
uhonorowani zostaną nagrodami rzeczo-
wymi i pucharami. Inicjatorzy przygotowali 
16 zestawów upominkowych. W tym roku 
oprócz laureatów biegu i nordic walking 

oraz najszybszych boguciczan nagrody 
otrzymają też osoby deklarujące się jako 
związane z IV Liceum Ogólnokształcącym 
w Katowicach. To dlatego, że popularny 
Maczek w istotny sposób pomoże w organi-
zacji tegorocznego Biegu Dookoła Bogucic.

Dzięki współpracy „Bogucice – moje miej-
sce na ziemi. PAL”, Stowarzyszenia W Kręgu 
Natury oraz grupy inicjatywnej Bogucice 
Aktywnie Razem powstał projekt Inicjatywy 
Lokalnej. Została ona oceniona pozytywnie 
i otrzymała dofinansowanie. Połączenie ini-
cjatywy lokalnej i zaangażowanie lokalnego 
biznesu pozwoliło zgromadzić budżet w ca-
łości zabezpieczający koszty organizacji III 
Biegu Dookoła Bogucic, dzięki temu BDB jest 
imprezą darmową dla uczestników. Zapra-
szamy 4 września do parku Boguckiego. Start 
BDB godz. 15.00 – dodaje Sułkowski.  (MM)

WIE O E Y NY 

Pracowity wrzesień GKSu
Wrzesień będzie wyjątkowym miesiącem 
dla hokejowej GieKSy. Katowiczanie roz-
poczną rywalizację w okejowej idze 
Mistrzów. W ramach zmagań najlep-
szych europejskich klubów GKS na lodo-
wisku Jantor zagra ze szwedzkim zespo-
łem gle ngelholm (1 września), czyli 
triumfatorem poprzednich rozgrywek.
Następnie zmierzy się ze szwajcarskim 
ZSC Lions Zurych (3 września). Ostat-
nim grupowym przeciwnikiem będzie 
węgierski Fehérvár AV19 (4 października). 
GieKSa nie jest oczywiście faworytem tych 
zmagań, ale możliwość rywalizacji z czo-
łowymi drużynami w Europie stanowi nie 
tylko atrakcję dla kibiców, ale także wielką 
przygodę dla mistrzów Polski.

We wrześniu rusza także rywalizacja 
w ramach Polskiej Hokej Ligi. GieKSa 
zacznie zmagania od serii meczów wy-
jazdowych, a w „Satelicie” zagra w paź-
dzierniku. Latem do zespół trenera Jacka 
Płachty dołączyło wielu wartościowych 
zawodników m.in. Japończyk Shigeki Hi-
tosato, Kanadyjczyk Brandon Magee czy 
Fin Teemu Pulkkinen. O sile GKS-u wciąż 
ma stanowić kapitan Grzegorz Pasiut, 
który związał się z klubem nową umową 
obowiązującą przez kolejne trzy lata. Tym 

samym GieKSa wciąż powinna należeć do 
ligowej czołówki.

Drużyna siatkarzy GKS-u ma za sobą 
pierwsze tygodnie okresu przygotowawczego 
do sezonu 2022/2023 PlusLigi i na początku 
września rozpocznie serię sparingowych 
gier. Pierwszym sprawdzianem będzie to-
warzyski turniej w Bielsku-Białej (2–3 
września), tydzień później zespół pod wo-
dzą trenera Grzegorza Słabego rozegra dwu-
mecz z Aluronem CMC Wartą Zawiercie, 
a pierwsze spotkanie obu klubów odbędzie 
się w Katowicach. Hala OS Szopienice bę-
dzie gościła w dniach 16–17 września mini-
turniej, podczas którego GKS będzie mógł 
zmierzyć się z rywalami z Lublina i Jastrzę-
bia-Zdroju. Podsumowanie okresu meczo-
wych sprawdzianów przed startem PlusLigi 
będzie międzynarodowy turniej w Gorlicach 
i Kobylance (22–23 września). Siatkarska 
GieKSa rozpocznie zmagania w PlusLidze 
1 października wyjazdowym spotkaniem 
z Jastrzębskim Węglem, natomiast pierwszy 
domowy mecz sezonu, w którym zmierzymy 
się z Projektem Warszawa, został zaplano-
wany wstępnie na 5 października.

Po intensywnym sierpniu, w którym pił-
karze GKS-u mieli zaplanowanych aż sześć 
spotkań, we wrześniu podopiecznych 

trenera Rafała Góraka czekają tylko trzy 
mecze. Z rytmu mogły zespół wytrącić pro-
blemy z kontuzjami, ale sztab szkoleniowy 
uporał się z wyzwaniem i zdołał optymal-
nie przygotować drużynę na najtrudniej-
sze zadania w sierpniowych potyczkach. 
We wrześniu GieKSa przy Bukowej zagra 
tylko jeden raz. Nie będzie to jednak zwykły 
mecz, ponieważ katowiczanie zmierzą się 
w derbach z GKS-em Tychy. Wcześniej na-
sza drużyna rozegra dwa wyjazdowe mecze 
– z Odrą Opole i Górnikiem Łęczna. 

Piłkarki GKS-u rozpoczęły zmagania 
w swoim piątym sezonie Ekstraligi. Na po-
czątek przydarzyła się jednak wyjazdowa 
porażka 3:4 z AZS-em UJ Kraków. Po do-
brych rozgrywkach 2021/2022 w wykona-
niu podopiecznych trener Karoliny Koch 
apetyty na jeszcze lepszy wynik w tym 
sezonie są bardzo duże. We wrześniu pił-
karki, podobnie jak piłkarze, rozegrają trzy 
mecze ligowe, w tym jedno spotkanie przy 
Bukowej przeciwko AP Orlen Gdańsk. 
Przypominamy, że wstęp na mecze piłka-
rek na stadionie miejskim w Katowicach 
jest darmowy. Wcześniej GKS na wyjeździe 
zmierzy się z Górnikiem Łęczna, a miesiąc 
zamknie na stadionie w Bydgoszczy star-
ciem z miejscowym Sportisem. 

Szczegółowe terminarze meczów GieKSy 
na www.gkskatowice.eu. Bilety na me-
cze wszystkich drużyn GKS-u dostępne są 
na stronie internetowej bilety.gkskatowice.
eu, ale także stacjonarnie w Regionalnym 
Centrum Informacji Turystycznej (Katowice, 
Rynek 13).  

(MICHAŁ KAJZEREK)
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STREFA KIBICA 

Siatkarskie Mistrzostwa Świata w Katowicach
W Katowicach odbywają się Mistrzostwa 
Świata w piłce siatkowej mężczyzn. Po-
trwają do 11 września. Gospodarzami 
zawodów są Polska i Słowenia. 
W naszym kraju mecze rozgrywają się 
w Katowicach oraz Gliwicach, przy czym 
grupowe spotkania z udziałem reprezen-
tacji Polski, półfinały oraz finał – w kato-
wickim Spodku, szczęśliwym dla naszej 
reprezentacji miejscu, gdzie w 2014 roku 
biało-czerwoni wywalczyli mistrzostwo 
świata, a w 2021 brązowy medal Mistrzostw 
Europy. Na kibiców czekać będą również 
dodatkowe atrakcje – w tym strefa kibica!

– Katowice to mekka polskiej siat-
kówki. W legendarnym Spodku polscy 
siatkarze wywalczyli w 2014 roku mi-
strzostwo świata, a w ubiegłym roku brą-
zowy medal Mistrzostw Europy. Liczę 
że, dzięki naszym wspaniałym kibicom 
i ich dopingowi Spodek ponownie odleci. 
Oczywiście szczególnie mocno będziemy 
trzymali kciuki za naszą reprezentację, 
byśmy to właśnie ich zobaczyli na najwyż-
szym stopniu podium po finałowym meczu 
w niedzielę 11 września – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. – Chcemy, aby 
to wielkie siatkarskie święto nie ograni-
czało się wyłącznie do Spodka, ale także 
by mieszkańcy miasta mogli poczuć spor-
towe emocje.

10 i 11 września z myślą o kibicach dzia-
łać będzie Strefa Kibica, gdzie na telebimie 
obejrzymy mecze półfinałowe i wielki finał 
Mistrzostw Świata w siatkówce. Z uwagi 
na odbywające się w tym czasie wydarze-
nia w Strefie Kultury oraz na placu przed 
Spodkiem strefa, która pomieści 3 tysiące 

widzów zlokalizowana zostanie przy po-
mniku Powstańców Śląskich. Pozwoli to 
dodatkowej liczbie kibiców oglądać najważ-
niejsze spotkania tegorocznego championatu 
w bezpośrednim sąsiedztwie ich rozgrywania!

Strefa będzie dostępna dla kibiców 
od godzin popołudniowych. Transmisje 

spotkań rozpoczną się zgodnie z planowa-
nymi transmisjami telewizyjnymi, jednak 
ze względu na specyfikę transmisji na żywo 
mogą one podlegać drobnym przesunię-
ciom. Planowo 10 września mecze półfina-
łowe rozpoczną się  o godz. 18.00 i 21.00. 
Natomiast 11 września mecz o trzecie miej-
sce rozegra się o godz. 18.00, a spotkanie de-
cydujące o mistrzostwie świata odbędzie się 
o 21.00. 

W czasie działania Strefy Kibica zwięk-
szona zostanie częstotliwość wybranych 
linii tramwajowych oraz autobusowych 
kursujących w okolicach katowickiego 
Spodka. Szczegółowe informacje w tym 
zakresie będą udostępnione na stronie in-
ternetowej Zarządu Transportu Metropoli-
talnego: https://rj.metropoliaztm.pl/news/.

Mecze jednej ósmej finału rozłożono 
na cztery dni – od 3 do 6 września. Ćwierć-
finały zaplanowano na 7 i 8 września, na-
tomiast obydwa półfinały odbędą się dwa 
dni później. Turniej zakończy się 11 wrze-
śnia – tego dnia rozegrane zostaną: mecz 
o trzecie miejsce oraz finał. Już drugi raz 
z rzędu tytułu mistrzowskiego będą bronić 
Polacy. Wartym przypomnienia jest, że za-
równo w 2014 roku w katowickim Spodku, 
jak i w 2018 w mistrzostwach rozgrywanych 
w Bułgarii i Włoszech w finałach Polska po-
konała Brazylię.  (RED)

W 2014 roku Strefa Kibica cieszyła się ogromną popularnością. W tym roku kibice będą mieli możliwość 
obejrzenia meczy półfinałowych i wielkiego finału na telebimie przy pomniku Powstańców Śląskich
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Katowice gospodarzem Mistrzostw Świata Juniorek w Unihokeju
Pod koniec sierpnia w Katowicach roz-
poczęło się jedno z największych wy-
darzeń w historii polskiego unihokeja. 
Mowa o Mistrzostwach Świata Juniorek 
(rozgrywki do lat 19), w których rywalizu-
je aż 16 drużyn z 4 różnych kontynentów! 
Finał zaplanowany jest na 4 września.
– W Katowicach stawiamy na różne dys-
cypliny sportu, które pozwalają dzieciom 
i młodzieży na wszechstronny rozwój 
fizyczny i sprawnościowy. Wierzymy, 

że poprzez sport młodzi ludzie mogą na-
uczyć się systematyczności, wytrzyma-
łości, sumienności i zdrowej rywalizacji. 
W związku z tym niezmiernie cieszę się 
z faktu, że do kolekcji wielkich wydarzeń 
sportowych odbywających się w Katowi-
cach dołączają Mistrzostwa Świata Junio-
rek w unihokeju – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. – W Katowicach mamy 
rozgrywki na poziomie szkolnym i senior-
skim w unihokeju. We wrześniu 2021 roku 

byliśmy gospodarzem międzynarodowego 
turnieju unihokeja mężczyzn „Polish 
Open”. Impreza ta cieszyła się dużym za-
interesowaniem kibiców zarówno z Polski, 
jak i z zagranicy. Wierzę, że w przypadku 
Mistrzostw Świata Juniorek będzie podob-
nie – dodaje prezydent.

Do stolicy województwa śląskiego przy-
jechało 16 reprezentacji z całego świata, 
by podczas pięciu dni powalczyć o miano 
światowego mistrza. Wśród uczestników 

mistrzostw są reprezentacje takich kra-
jów, jak Australia, Nowa Zelandia, Kanada, 
Szwecja, Szwajcaria, Czechy czy obrońca 
mistrzowskiego tytułu – Finlandia. Nie za-
brakło również gospodarza turnieju i aktu-
alnie szóstej drużyny świata – Polski.

Pełny terminarz spotkań dostępny jest 
na oficjalnej stronie Mistrzostw Świata Ju-
niorek: floorball.sport/u19wfc2022/tourna-
ment/match-schedule/.  

(RED)




