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Zdecydujmy o wydaniu 10 mln zł

| w numerze |
Inwestycje

Nowoczesny Bercik
14 maja o świcie w swój pierwszy oficjalny
kurs wyruszył jeden z 30 zakupionych przez
Tramwaje Śląskie nowoczesnych Twistów,
które podnoszą komfort podróżowania komunikacją miejską.
Więcej – s. 3

Święto zabytków techniki
Jeden dzień, 43 zabytki techniki, ponad 300
atrakcji i darmowy transport koleją oraz autokarami. Do tego specjalne konkursy, koncerty,
happeningi, wystawy, warsztaty. 14 czerwca
wybierz Industriadę.
Więcej – s. 7

Co łączy remont chodników, upiększenie dzielnicowych skwerów i parków
z organizacją przedsięwzięć o charakterze sportowym lub kulturalnym?
Każdy z tych pomysłów można zgłosić w budżecie obywatelskim.

Kultura

B

Od 13 czerwca po raz siódmy będzie można
zobaczyć prace najlepszych twórców sztuki
naiwnej z całego świata. Tegoroczną myślą
przewodnią są Bałkany. Zapraszamy do Galerii
Szyb Wilson w Nikiszowcu.

udżet obywatelski (inaczej
partycypacyjny) jest demokratycznym procesem, w ramach
którego mieszkańcy współdecydują o lokalnych wydatkach publicznych
w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Pierwsza edycja procesu została uruchomiona zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice z 13 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad i harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego na rok 2015. W Katowicach uprawnionymi do uczestnictwa
w budżecie obywatelskim są wszyscy zameldowani mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 lat.
W tym roku mieszkańcy zadecydują o wydatkach o łącznej wartości 10 mln zł. 6 mln zł
zostało podzielone proporcjonalnie do liczby
mieszkańców zameldowanych w każdej jednostce pomocniczej, natomiast 4 mln zł rozdysponowano w równych częściach pomiędzy
wszystkie jednostki pomocnicze odpowiadające poszczególnym dzielnicom lub zespołom
dzielnic (więcej – tabela str. 2).

Składanie projektów
Do 30 czerwca można składać projekty zadań publicznych, należących do kompetencji gminy lub powiatu. Zadania te muszą

mieć charakter lokalny, czyli muszą dotyczyć
jednostki pomocniczej właściwej dla zameldowania wnioskodawców. Co więcej, aby projekt został zarejestrowany, każdy wnioskodawca musi wypełnić odpowiedni formularz,
opisując zadanie. Obowiązkowo trzeba również zdobyć poparcie 15 innych zameldowanych osób.
Jeżeli projekt ma charakter inwestycji realizowanej w przestrzeni miejskiej, najlepiej
by był umiejscowiony na terenie miejskim.
Warunkowo dopuszczalne jest zlokalizowanie
inwestycji na terenie należącym lub zarządzonym przez spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe. Wtedy jednak należy pozyskać zgodę
tych podmiotów na realizację zadania i przejęcie odpowiedzialności za jego utrzymanie po
jej wykonaniu. Zgoda taka musi zostać dołączona do wypełnionego formularza – jej brak
powoduje odrzucenie projektu. Stan własnościowy terenu można samodzielnie sprawdzić
za pośrednictwem Internetowych Map Systemu Informacji Przestrzennej Katowic na stronie www.katowice.eu, korzystając z zakładki
„Mapa Katowic”.
Autor projektu zobowiązany jest również
do wskazania orientacyjnych kosztów składających się na realizację zadania. Jednak ostatecznie to odpowiednie wydziały lub instytucje
miejskie oszacują koszty realizacji inwestycji

Naiwni w Nikiszowcu

– stąd też wartość projektu może wzrosnąć lub
wprost przeciwnie może zostać obniżona.
Formularze do pobrania dostępne są na
stronie www.konsultacje.katowice.eu, w Biurze Obsługi Mieszkańców i Biurze Prasowym
Urzędu Miasta Katowice, Centrum Informacji Turystycznej oraz w dzielnicowych filiach
Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Wskazówki dotyczące wypełnienia formularza zostały zamieszczone na stronie internetowej www.konsultacje.katowice.eu oraz
w broszurach informacyjnych, dostępnych
w dzielnicowych bibliotekach.
Wypełniony formularz należy dostarczyć
osobiście do Biura Prasowego Urzędu Miasta
Katowice (pok. 109, Rynek 13, 40-003 Katowice), przesłać pocztą na podany wcześniej adres
z adnotacją na kopercie: „Budżet obywatelski”
albo wysłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej – w terminie do 30 czerwca.

Weryfikacja
Zarejestrowane formularze zostaną poddane weryfikacji, która ma ostatecznie potwierdzić możliwość realizacji zgłoszonych
projektów. Nadanie numeru rejestracyjnego
jest istotne, gdyż decyduje o pozycji projektu
na karcie do głosowania.
Ciąg
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Więcej – s. 11

Ekoodpowiedzialnie
Zastanawiasz się, jak atrakcyjnie, a zarazem
aktywnie spędzić weekend? Chcesz zażyć ruchu
na świeżym powietrzu, jednocześnie wziąć
udział w ciekawych koncertach, warsztatach
i pokazach? A może wolisz poznać sekrety życia
pszczół, żubrów i dzikich zwierząt? Odwiedź 14
i 15 czerwca Dolinę Trzech Stawów.
Więcej –s. 9

Sport

Mistrzostwa Świata
w Siatkówce
Zanim we wrześniu staniemy się stolicą światowej siatkówki, zapraszamy do Spodka na Ligę
Światową, gdzie będziemy mogli poczuć atmosferę siatkarskiego święta.
Więcej – s. 24
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|Tytuł doktora honoris causa|

|Za zasługi dla kultury polskiej|

Tadeusz Kijonka laureatem nagrody Ministra
Rektor
uhonorowany
W ramach obchodów Święta Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
które odbyło się 12 maja, najwyższą
godnością akademicką – tytułem
doktora honoris causa tej uczelni –
uhonorowany został JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
oraz Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich – prof.
zw. dr hab. Wiesław Banyś.
Jak pisze prof. Józef Sypnicki, jeden z recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu
DHC, prof. dr hab. Wiesław Banyś jest wybitnym językoznawcą o uznanych w kraju
i za granicą osiągnięciach naukowych, stanowiących liczący się wkład w dziedzinie językoznawstwa, zwłaszcza językoznawstwa
francuskiego i romańskiego tak teoretycznego, jak i stosowanego. Jego zainteresowania
badawcze obejmują szerokie spektrum teoretycznych problematyk, takich jak: gramatyka semantyczna, językoznawstwo kognitywne, kognitywna leksykografia komputacyjna czy logiczne podstawy językoznawstwa. Nieobce jest mu także językoznawstwo stosowane. W tym nurcie badań aplikatywnych należy wymienić badania z zakresu tłumaczenia automatycznego i wspomagania tłumaczenia przy pomocy komputera, elektronicznych baz danych.
Założony w 1946 roku Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest najlepszą uczelnią pedagogiczną i zarazem pierwszym uniwersytetem pedagogicznym w Polsce. .
(red)
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Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski przyznał katowickiemu poecie Tadeuszowi Kijonce Nagrodę Specjalną
w uznaniu „nieocenionych zasług
dla kultury polskiej”.
Wręczenie tej prestiżowej nagrody odbyło się
7 maja w Warszawie podczas jubileuszowej uroczystości w Galerii Porczyńskich z okazji 25–lecia
Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie, które
uświetnił koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Tadeusz Kijonka – uznany poeta z rozległym dorobkiem, publicysta i krytyk, autor utworów scenicznych i wydawca, a także działacz społeczny na wielu polach śląskiego życia i organizator życia literackiego,
ma szczególne zasługi jako twórca miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk”, którym kierował w latach 1995–2012, i założyciel Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach oraz jego prezes w okresie
1992–2013.

W ostatnich miesiącach Tadeusz Kijonka
przypomniał swoje dokonania poetyckie obszernym wyborem wierszy „z przekroju życia” pt.
„Czas, miejsca i słowa”, wydanym przez Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, niebawem zaś ukażą się
jego „44 sonety brynowskie” nakładem Wydawnictwa Soni Dragi w oprawie prac Jerzego Dudy
Gracza z cyklu obrazów chopinowskich tego
wielkiego artysty.
(mk)

|budżet obywatelski 2015|

Zdecydujmy o wydaniu 10 mln zł
W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:
których koszt realizacji przekraczałby
wysokość środków finansowych dostępnych
w danej jednostce pomocniczej;
które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku
do wartości proponowanego zadania;
które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami;
które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie
przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do
współpracy w formie oświadczenia, lub które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa,
prawa osób trzecich, w tym prawa własności;

które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu
bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki
na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na
projektowanie.

Debaty, głosowanie
Od 17 do 21 września mieszkańcy będą
mieli prawo wyboru jednego zadania, które zakwalifikuje się do etapu głosowania w jednostce pomocniczej ich zameldowania. Głosowanie poprzedzone zostanie debatami dzielnicowymi, zaplanowanymi w terminie 3–15 września, podczas których autorzy projektów będą
mieli okazję do zaprezentowania projektów,

Ciąg
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przedstawienia ich założeń oraz wskazania korzyści wynikających z realizacji zadania.
Harmonogram spotkań zostanie opublikowany wraz z listą projektów poddanych pod głosowanie na stronie internetowej www.katowice.eu
w zakładce „Budżet Obywatelski” w terminie do
1 września. Na łamach NK będziemy na bieżąco
informować o kolejnych etapach budżetu obywatelskiego.
(bp)

Na wszystkie pytania odpowiada:
Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice
(pok. 109, I piętro), tel. 32 259 36 54
budzetobywatelski@katowice.eu
www.konsultacje.katowice.eu

| sprawdż, do której jednostki należy twoja dzielnica|
Śródmieście: Jednostka Pomocnicza nr 1
liczba mieszkańców – 30 367; pula środków
– 796 315,00 zł
Załęska Hałda – Brynów Część Zachodnia: Jednostka Pomocnicza nr 2
liczba mieszkańców – 15 092; pula środków
– 487 215,00 zł
Zawodzie: Jednostka Pomocnicza nr 3
liczba mieszkańców – 12 537; pula środków
– 435 513,00 zł
Osiedle Paderewskiego – Muchowiec:
Jednostka Pomocnicza nr 4
liczba mieszkańców – 11 531; pula środków
– 415 156,00 zł
Brynów Część Wschodnia – Osiedle
Zgrzebnioka: Jednostka Pomocnicza nr 5
liczba mieszkańców – 6 730; pula środków
– 318 004,00 zł
Ligota-Panewniki: Jednostka Pomocnicza nr 6
liczba mieszkańców – 30 768; pula środków
– 804 430,00 zł
Załęże: Jednostka Pomocnicza nr 7
liczba mieszkańców – 10 340; pula środków
– 391 055,00 zł
Osiedle Witosa:Jednostka Pomocnicza nr 8
liczba mieszkańców – 12 604; pula środków
– 436 869,00 zł

Osiedle Tysiąclecia: Jednostka Pomocnicza nr 9
liczba mieszkańców – 22 345; pula środków
– 633 984, 00 zł
Dąb: Jednostka Pomocnicza nr 10
liczba mieszkańców – 7 640; pula środków
– 336 419,00 zł
Wełnowiec-Józefowiec: Jednostka Pomocnicza nr 11
liczba mieszkańców – 14 943; pula środków
– 484 200,00 zł
Koszutka: Jednostka Pomocnicza nr 12
liczba mieszkańców – 11 309; pula środków
– 410 663,00 zł
Bogucice: Jednostka Pomocnicza nr
13
liczba mieszkańców – 14 877; pula środków
– 482 864,00 zł
Dąbrówka Mała: Jednostka Pomocnicza nr 14
liczba mieszkańców – 5 382; pula środków
– 290 727,00 zł
Szopienice-Burowiec: Jednostka Pomocnicza nr 15
liczba mieszkańców – 15 354; pula środków
– 492 517,00 zł
Janów – Nikiszowiec: Jednostka Pomocnicza nr 16
liczba mieszkańców – 10 458; pula środków
– 393 443,00 zł

Giszowiec: Jednostka Pomocnicza nr 17
liczba mieszkańców – 17 173; pula środków
– 529 325,00 zł
Murcki: Jednostka Pomocnicza nr 18
liczba mieszkańców – 5 409; pula środków
– 291 273,00 zł
Piotrowice – Ochojec: Jednostka Pomocnicza nr 19
liczba mieszkańców – 24 017; pula środków
– 667 818,00 zł
Zarzecze: Jednostka Pomocnicza nr
20
liczba mieszkańców – 2 336; pula środków
– 229 089,00 zł
Kostuchna: Jednostka Pomocnicza
nr 21
liczba mieszkańców – 9 418; pula środków
– 372 398,00 zł
Podlesie: Jednostka Pomocnicza nr 22
liczba mieszkańców – 5 876; pula środków
– 300 723,00 zł
Uwaga: Jeżeli nie masz pewności, w jakiej jednostce pomocniczej jesteś zameldowany, zapoznaj się z wykazem ulic, dostępnym na stronie internetowej www.konsultacje.katowice.eu oraz w dzielnicowych filiach
bibliotecznych.
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|Modernizacja infrastruktury |

Komunikacja tramwajowa zmienia się z Twistem
Ma 32 metry długości, rozwija maksymalną prędkość 70 km/h i zabiera na pokład do 226 pasażerów – pojazdy Twist,
bo o nich mowa, to najnowszy zakup Tramwajów Śląskich, z których mogą już korzystać mieszkańcy Katowic.
umk

T

wist wyruszył w pierwszy oficjalny kurs 14 maja o świcie, obsługując linię nr 35 między pętlą w Zawodziu a pl. Wolności. – Takich
dni w najnowszej historii naszej firmy było
niewiele – mówił prezes zarządu Tramwajów Śląskich SA Tadeusz Freisler. – Po raz
pierwszy od 2001 roku wprowadzamy do
ruchu liniowego zupełnie nowe tramwaje.
Poprzednio były to Citadisy 116 Nd, czyli
popularne Karliki, obecnie jest to Pesa Twist
Step 2012N w wersji dla aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej.
– Dziś zmienia się komunikacja tramwajowa – skomentował wydarzenie przewodniczący
rady nadzorczej Tramwajów Śląskich oraz prezydent Katowic Piotr Uszok, wskazując, że szybka i komfortowa obsługa podróżnych potrzebuje nowej techniki. Każdy z Twistów oferuje 77
miejsc do siedzenia oraz 149 miejsc stojących,
wymiana pasażerów odbywa się przy zastosowaniu 7 drzwi, a nad bezpieczeństwem czuwa system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.
Udział niskiej podłogi na całej długości pojazdu
wynosi 73,5%, a jej wysokość w strefie wejść mierzona od poziomu górnej krawędzi szyny to 350
mm, co zdecydowanie ułatwi korzystanie z wagonów osobom starszym i niepełnosprawnym.
Nowoczesny układ tzw. wymuszonej wentylacji ma zapewniać wymianę powietrza wewnątrz.
Na razie nowa flota obejmuje 12 wagonów. Ich

producent – Pesa Bydgoszcz – ma dostarczyć
w sumie 30 pojazdów do września br.
– Jesteśmy dumni, że nasz produkt będzie
woził pasażerów na Śląsku i w Zagłębiu. Oddajemy państwu tramwaje, których zadaniem jest
służyć przez 30 i więcej lat, i jestem przekonany,
że Twist przez te lata będzie spełniał oczekiwania

pasażerów – zapewniał Marcin Jędryczka, członek zarządu Pesa Bydgoszcz SA. Dla zwiększenia żywotności pojazdów ich konstrukcja jezdna została zaprojektowana w taki sposób, aby
zmniejszyć naciski na szyny, a w efekcie pozwolić na dłuższą eksploatację torowiska i zaoszczędzenie na remontach. Dzięki zastosowaniu

z doświadczonych architektów – Agnieszki
Kaczmarskiej i Mikołaja Machulika oraz pracowni Atelier Marka Skwary – mówi Stanisław
Podkański, architekt miasta Katowice.
Pierwszą z planowanych inwestycji
w dzielnicy akademickiej będzie realizacja nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, która w ciągu najbliższych
dwóch lat ma powstać przy ul. św. Pawła. Planuje się, że kolejnymi budynkami nowej strefy będą Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności, wielofunkcyjna hala sportowa, dwa
akademiki oraz nowy budynek Wydziału Filologii UŚ. Szacuje się, że całość inwestycji może
kosztować ok. 400 mln zł. Budowa obiektów
ma być współfinansowana z budżetu państwa
oraz ze środków unijnych, jak również realizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (m.in. akademiki i hala sportowa).
Idea utworzenia dzielnicy akademickiej
nie jest nowa. – Przygotowywaliśmy się do
tego przedsięwzięcia od kilku lat. Aby zadanie mogło wejść w fazę realizacji, trzeba było
m.in. uregulować kwestie własnościowe na
omawianym terenie. Dlatego w ostatnim czasie skupowaliśmy okoliczne nieruchomości,

ponadto dokonano wyburzeń ok. 20 budynków, a blisko 500 mieszkańców przeprowadzono w inne lokalizacje – tłumaczy prezydent Katowic Piotr Uszok.
Jak twierdzą inicjatorzy, powstanie dzielnicy akademickiej ma przyczynić się do długotrwałej poprawy warunków społecznych, edukacyjnych, demograficznych, środowiskowych
i gospodarczych regionu, jednocześnie wpływając na wizerunek nowoczesnego, kreatywnego i zrównoważonego regionu postindustrialnego o międzynarodowym charakterze i ponadregionalnej randze.
Partnerami Urzędu Miasta w przedsięwzięciu są cztery katowickie uczelnie: Uniwersytet
Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia
Sztuk Pięknych oraz Akademia Muzyczna. Tak
ideę tworzenia nowej dzielnicy argumentuje
prof. Wiesław Banyś, rektor UŚ: – Spośród dominujących funkcji w naszym regionie edukacja rozwija się w dynamicznym tempie. Chcemy jeszcze lepiej wykorzystywać potencjał intelektualny uczelni wyższych – studentów, doktorantów, uczonych – i traktować społeczność
akademicką i jej infrastrukturę jako szansę na
szybszy rozwój oraz rewitalizację społeczną

systemu rekuperacji układ napędowy umożliwia odzyskiwanie energii podczas hamowania
i jej zwrot do sieci, co obniża koszty eksploatacji tramwaju. Kolejnym bardzo istotnym atutem
napędu jest możliwość przemieszczania pojazdu
w warunkach awaryjnych przy wykorzystaniu
energii zgromadzonej w baterii, co staje się przydatne w przypadku zaniku prądu w sieci, gdy zachodzi potrzeba zjechania tramwaju ze skrzyżowania lub wjechania na torowisko nieposiadające trakcji.
Innym udogodnieniem bezpośrednio dla
podróżujących jest system informacji pasażerskiej wyposażony w wewnętrzne ekrany LCD
informujące o aktualnej lokalizacji tramwaju,
na których dodatkowo emitować można zdjęcia, filmy reklamowe czy informacje prasowe.
Zapowiedzi głosowe śląską gwarą nagrała Joanna Bartel.
Każdy z 30 Twistów będzie miał swoje imię,
które w głosowaniu wybrali internauci. Na 12
dostarczonych pojazdach widnieją już śląskie
imiona, m.in.: Andzia, Cila, Pyjter czy Bercik,
jak również polskie – Bolek, Heniek oraz Jadzia.
Zakup wagonów Pesa Twist jest elementem
realizowanego przez Tramwaje Śląskie projektu
pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w aglomeracji górnośląskiej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą”. Koszt 30 wagonów to 164,7 mln zł netto.
(zit)

|Nowa dzielnica dla nauki|

UniverCity
Urząd Miasta oraz katowickie uczelnie planują powołać do życia nową
dzielnicę akademicką pod roboczą nazwą „UniverCity”. W tym celu
rozpoczęto już prace nad koncepcją architektoniczno-urbanistyczną poprzez powołanie w kwietniu
czterech zespołów projektowych.
Najlepszy z nich przygotuje finalny
projekt dzielnicy.
Obszar usytuowany w rejonie ulic Pawła,
Wodna i Górnicza, ograniczony ul. Warszawską oraz rzeką Rawą, ma stać się do 2018 roku
miejscem kumulacji życia akademickiego. Na
wyznaczonym terenie powstaną nowe budynki uczelniane, a spójną całość dzielnicy ma zapewnić projekt architektoniczno-urbanistyczny. Efekty prac nad koncepcją mamy poznać
już w czerwcu, gdy komisja oceniająca prace
czterech zespołów projektowych, zaprezentuje
ich propozycje oraz wybierze zwycięskie rozwiązanie. Na jego bazie powstanie końcowy
projekt dzielnicy.
– Do udziału w zadaniu zaprosiliśmy
dwa zespoły utworzone przez studentów architektury oraz dwa zespoły składające się

aglomeracji. Stworzenie akademickiej przestrzeni, zintegrowanej z tkanką miasta, służącą
mieszkańcom we wzmacnianiu ich potencjału edukacyjnego, przyczyni się do długotrwałej
poprawy warunków społecznych, demograficznych i gospodarczych Katowic.
Wtóruje mu Stanisław Podkański, który podkreśla, że miasto od dawna przechodzi
transformację, a utworzenie dzielnicy akademickiej jest kolejnym etapem przemiany. – Musimy pamiętać, że dziś największym pracodawcą nie są kopalnie, a uniwersytety, dla których
należy zadbać o odpowiednią infrastrukturę.
Pośród korzyści z koncentracji i utworzenia
dzielnicy akademickiej, jakie wskazuje UŚ, należy wymienić zespolenie przestrzenne tworzonych obecnie obszarów (Strefa Kultury, przebudowywana strefa śródmiejska) z planowaną dzielnicą oraz poprawa jakości życia mieszkańców rewitalizowanych terenów, zwiększenie obecności studentów w centrum miasta czy
utworzenie tzw. nowej humanistyki poprzez
budowę dużej i ważnej przestrzeni kulturalno-akademickiej.
(zit)
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| Na skróty przez inwestycje|

Stern już pracuje
Górnośląski Park Przemysłowy oddał w maju
do użytkowania drugi budynek biurowy zrealizowany w ramach kompleksu biurowego
GPP Business Park przy ul. Konduktorskiej.
Biurowiec przyjął nazwę od nazwiska Otto
Sterna, laureata Nagrody Nobla, urodzonego
w Sohrau (obecnie Żory).
Budynek zajmuje całkowitą powierzchnię
7 800 m², a jego głównym najemcą jest ING
Services Polska, świadcząca usługi informatyczne na rzecz podmiotów z Grupy ING.
W budowie jest obecnie trzeci biurowiec,
który otrzyma nazwisko Kurta Aldera, górnośląskiego noblisty, urodzonego w Königshütte (obecnie Chorzów). Oddanie budynku do
użytkowania planuje się na koniec trzeciego
kwartału br.

Remont na 1 Maja
Katowice przygotowują się do modernizacji
ul. 1 Maja. W ramach zadania inwestycyjnego przebudowie ulegnie 819-metrowy odcinek ograniczony od zachodu ul. Staszica, a od
wschodu – pętlą tramwajową w KatowicachZawodziu. Modernizacji podlega ulica wraz
z chodnikami, ścieżką rowerową, wjazdami,
miejscami postojowymi i zatokami autobusowymi. Wykonawca przebudowy będzie miał
również za zadanie wykonanie kanalizacji

deszczowej, oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznej, dokonanie nowych nasadzeń
drzew i krzewów oraz montaż elementów małej architektury.
Szacunkowa wartość zamówienia wynosi ponad 13 mln zł. Prace budowlane powinny ruszyć w najbliższych tygodniach i potrwają do końca maja 2015 roku.

Dom w Dolinie do zmieszkania
Firma Okam Capital ukończyła pierwszy etap
inwestycji mieszkaniowej „Dom w Dolinie
Trzech Stawów”. Gotowe do zamieszkania dwa
budynki zlokalizowane są przy ul. gen. Sikorskiego 45, oferując 108 lokali na sprzedaż. Ponad połowa oferty znalazła już nabywców.
Docelowo w ramach inwestycji deweloper wybuduje pięć obiektów, w których w sumie powstaną 264 mieszkania. Budynki ma
charakteryzować wysoki standard wykończenia; a w bezpośrednim sąsiedztwie ulokowana
zostanie infrastruktura sportowa. Osiedle zostało zaprojektowane w studiu architektonicznym Tomasza Koniora.
(zit)

Japońscy spece od
dźwięku na budowie
Specjaliści z Nagata Acoustics, najbardziej
doświadczonej na świecie pracowni zajmującej się akustyką, w ostatnich dniach
kwietnia wizytowali budowę nowej siedziby
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Polskę kształt – widownia jest w kształcie winnicy, poszczególne balkony otaczają ze wszystkich
stron orkiestrę. Da to niezwykły efekt „współuczestniczenia” w koncercie słuchaczy, amfiteatralny układ widowni pozwoli też na bliższy
kontakt z muzykami. Unikatowe są także rozwiązania akustyczne sufitu oraz ścian, którym
nadano specjalne reliefy w kształcie fal.
Obecnie na sali montowane są elementy
wykończenia – drewniane panele balustrad.
I właśnie te elementy mają olbrzymi wpływ
na ostateczne „brzmienie” sali. Japońscy inżynierowie sprawdzali, czy budowa przebiega
według ich projektu akustycznego. Badali też,
czy zastosowane rozwiązania, w tym specjalnie zaprojektowane dla sali fotele, odpowiadają ich wymaganiom akustycznym.
Efekty pracy akustyków oraz artystki poznamy już jesienią. Otwarcie gmachu NOSPR
nastąpi 1 października. Działalność budynku
zainauguruje specjalny koncert, któremu będzie towarzyszyć premiera książki – monografii poświęconej budynkowi i jego projektowi.
(mm/na podstawie materiału Konior Studio)

nowej tymczasowej organizacji ruchu
w tym rejonie. Objazdy prowadzone będą
ul. Kalinową i ul. Czeremchową. Po zakończeniu prac w ul. Stabika planowane jest
rozpoczęcie robót przy ul. Kalinowej oraz
przy ul. Armii Krajowej między ul. Pijarską
a ul. Stabika. Również przy ul. Armii Krajowej, na wysokości budynków od numeru 419 do 447, prace związane z budową kanalizacji będą wykonywane w większości metodą bezwykopową, część robót
prowadzona będzie także na poboczu ulicy oraz chodnikach. Kontynuowane będą
roboty przy ul. Marzanny.

Galerii Szyb Wilson, przy ul. Oswobodzenia, jezdnia będzie zamknięta połówkowo.
Podobne utrudnienia wystąpią przy ul. Kulika, na osiedlu Kolonia Wysockiego.

Budowa gmachu NOSPR w Katowicach
wchodzi w decydującą fazę. Monumentalny
budynek z cegły, który wyrósł tuż za Spodkiem,
jest właśnie wykańczany. Trwają też prace wokół niego, w tym budowa nowych przestrzeni publicznych. I właśnie prace związane z wyposażeniem sali koncertowej – głównej mieszczącej 1800 osób i kameralnej – były powodem
przyjazdu specjalistów z Nagata Acoustics, którzy współpracowali przy budowie najważniejszych sal koncertowych w Japonii, m.in. w Sapporo, Kioto czy Nowego Narodowego Teatru
w Tokio. Ta pracownia ma również na koncie współpracę przy kreowaniu akustyki takich
ikon współczesnej architektury jak Walt Disney
Concert Hall w Los Angeles czy Danish Radio
Concert Hall w Kopenhadze.
Sale w NOSPR mają być najbardziej zaawansowane technologicznie w tej części Europy. Główna sala koncertowa ma unikalny jak na

| utrudnienia w ruchu|

Przebudowa kanalizacji
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. realizuje
projekt „Uporządkowanie gospodarki
ściekowej w mieście Katowice – Etap
II - Faza II”. Jego celem jest budowa
sieci kanalizacyjnych, które pozwolą na zapewnienie skutecznego i efektywnego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko.
Poniżej przedstawiamy zakres utrudnień
w ruchu, które wystąpią w czerwcu. Utrudnienia będą dotyczyć następujących dzielnic i ulic Katowic:
Janów
W związku z prowadzonymi robotami
zwężone połówkowo będą ulice: Oswobodzenia (w okolicy skrzyżowania z ul.
Nad Stawem), Zamkowa, Leśnego Potoku. Fragmentami zamykana będzie ul. Nad
Stawem.
Os. Witosa
Po wykonanych pracach związanych
z budową kanalizacji odtwarzana będzie
jezdnia przy ulicy Witosa na wysokości budynków numer 26 i 28.
Brynów
Zamknięta (z możliwością dojazdu do
posesji) będzie ul. Szadoka. Zwężony

będzie przejazd w rejonie skrzyżowania
ul. Załęskiej z ul. Szadoka.
Piotrowice
Ku końcowi zmierzają prace związane
z odbudową nawierzchni przy ul. Zdrowej
i ul. Spółdzielczości. Ulice: Leśna, Szenwalda, Jaśminowa, Glebowa zamknięte
będą połówkowo w związku z trwającymi
pracami kanalizacyjnymi. Ulica Odrodzenia zamknięta będzie na całej szerokości.
Przy ul. Tetmajera od numeru 48 planowane jest rozpoczęcie budowy kanalizacji.
Zarzecze
Zwężenia jezdni wystąpią przy ul. Pstrągowej. Obowiązywał tu będzie ruch wahadłowy. Całkowicie zamknięta będzie ul.
Sandacza, z możliwością przejazdu w godzinach rannych lub popołudniowych.
Podlesie
Utrudnienia związane z budową kanalizacji, a później z odtworzeniem nawierzchni wystąpią przy ul. Żurawinowej oraz ulicach bocznych od ul. Stabika: Siedliska
(dalszy ciąg prac), Matki Teresy z Kalkuty, Orzechowej, Jemiołowej i dojazdowych
do Stabika. Planowane jest rozpoczęcie
prac przy ul. Truskawkowej oraz ul. Rezedowej. Kontynuowane będą prace przy ul.
Dziewanny, gdzie front prowadzonych robót przesuwał się będzie w kierunku ul.
Wilczewskiego. Budowa kanalizacji przy
ul. Stabika przy skrzyżowaniu z ul. Armii
Krajowej wymuszać będzie wprowadzenie

Giszowiec
Na Osiedlu Adama wykonywane będą
głównie prace związane z odbudową jezdni, chodników i ciągów komunikacyjnych
po wykonanych robotach związanych z budową kanalizacji. Dotyczy to ul. Sosnowej
w rejonie budynków o numerach od 1 do
17 oraz 21a, 21b, 21c, 21d. Przy ul. Mysłowickiej odtwarzane będą parkingi przy budynkach od numeru 37 do 43.
Nikiszowiec
Miejscowe utrudnienia występować będą
przy ul. Ficka i ul. Garbarskiej, gdzie zachowana będzie przejezdność bez wierzchniej
warstwy asfaltowej. Ulice Czechowa i Giszowiecka zamknięte będą połówkowo.
W rejonie skrzyżowania ulic Oswobodzenia i Szopienickiej wystąpią utrudnienia
dla pieszych w związku z prowadzonymi
pracami w pasie chodnika. Na wysokości

W związku z utrudnieniami spowodowanymi realizacją budowy i przebudowy systemu
kanalizacyjnego Katowic prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.
Bieżące informacje o projekcie można znaleźć na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl i www.kanalizacja-katowice.pl.

Przyłącz się!

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Katowic objętych projektem budowy kanalizacji do skorzystania z możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. W ten sposób wspólnie działamy
na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, m.in. poprzez ograniczenie przenikania zanieczyszczeń do gruntu, poprawę jakości wód, a także ograniczenie nieprzyjemnych i uciążliwych zapachów. Poza
tym jest to tańszy i wygodniejszy sposób
na odprowadzanie ścieków.
Szczegółowe informacje na temat procedury związanej z przyłączeniem się do
kanalizacji są dostępne na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl i www.kanalizacja-katowice.pl

(kiwk)
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Wygrała mocna postać

s. rybok

|Konkurs na projekt pomnika Augusta Hlonda|

16 maja ogłoszono wyniki, rozpisanego przez Miasto Katowice w lutym tego roku, konkursu na projekt pomnika
prymasa Augusta Hlonda.
Po wnikliwym rozpatrzeniu i zbadaniu aranżacji terenu oraz cech artystycznych pomnika i umiejętności rzeźbiarskich autora
sąd konkursowy wyłonił zwycięzcę – wyjaśnia Krystyna Siejna, Pierwsza Wiceprezydent Miasta, a zarazem przewodnicząca
jury.

Został nim zespół z Torunia, 35 tys. zł trafiło do Zbigniewa Mikielewicza i Przemysława Dudziuka. Jury konkursowe, składające się z przedstawicieli środowiska artystycznego, katowickiego samorządu i duchowieństwa, doceniło pracę za: „kompleksowe i spójne rozwiązanie kreujące atrakcyjną przestrzeń
publiczną przy użyciu prostych syntetycznych środków wyrazu. Mocno scharakteryzowana postać Augusta Hlonda odpowiada
jego roli i randze wybitnego męża stanu, a autorska propozycja rzeźbiarska – o właściwej

skali i doborze materiału – dobrze wpisuje się
w tradycję polskiej rzeźby pomnikowej”.
Komisja przyznała również dwa wyróżnienia w wysokości 7,5 tys. zł. Zespół z Gdańska – Stanisław Milewski, Urszula Milewska
i Krzysztof Stryczek – został dostrzeżony za
„figuratywne ujęcie postaci biskupa, a później
kardynała Augusta Hlonda eksponujące dynamikę jego działania w początkowym okresie
budowy Kościoła na polskim Śląsku po I wojnie światowej”. Drugie wyróżnienie – za „interesujące studium portretowe postaci Prymasa
Augusta Hlonda” – trafiło do Grzegorza Witka z Kobyłki.
Na konkurs zgłosiło swoje prace 37 artystów bądź zespołów artystycznych. Po rozpatrzeniu kwestii formalnych przyjęto 20 projektów autorstwa 34 artystów bądź zespołów artystycznych. Zgodnie z regulaminem każda z prac

Zwycięska praca

powinna była się składać z projektu pomnika, naturalnej wielkości jego szczegółu – głowy
oraz dwóch projektów aranżacji miejsca, gdzie
monument zostanie posadowiony. – Zwracaliśmy uwagę na te projekty, które harmonijnie
współgrały z wyznaczoną przestrzenią miejską
– mówi Wiceprezydent Krystyna Siejna.

Przypomnijmy, że pomnik ma stanąć w narożniku ulic Stwosza i Jordana, będzie miał 5 m wysokości i będzie zbudowany z drobnoziarnistego piaskowca. Jego koszt
oszacowano na 0,5 mln zł.

symboliczne brzozy pomiędzy dwoma murami z betonu architektonicznego. Zewnętrzna strona murów obita będzie blachą nierdzewną, która odbijać będzie tak dzienne,
jak i nocne światło.
Przypomnijmy, Henryk Sławik i Józef
Antall uratowali wielu uchodźców, w tym ok.
5 tys. Żydów, transportując ich z fałszywymi
dokumentami na Węgry. W 2010 roku Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył Sławika Orderem Orła Białego. Antall zaś został

pośmiertnie uhonorowany Krzyżem Wielkim Orderu odrodzenia Polski.
W marcu przyszłego roku w Katowicach
zostanie zorganizowany zjazd polsko-węgierski, wtedy też nastąpi oficjalne odsłonięcie pomnika. Wydarzenie, podkreślające dobre relacje obu narodów, odbywa się co roku
w przypadający na 23 marca dzień przyjaźni
polsko-węgierskiej.
(sr)

(mm)

|konkurs na projekt pomnika Sławika i Antalla|

Symboliczny
– Spójna wewnętrznie koncepcja wpisująca się w projektowane przedpole Międzynarodowego Centrum Kongresowego, intymność
założenia – stworzenie możliwości dialogu pomiędzy odbiorcą a przesłaniem (…), oszczędność użytych środków wyrazu, wykorzystanie światła jako elementu kompozycji i czytelne przeprowadzenie wątku wspólnej walki
i współpracy polsko-węgierskiej – tak komisja
konkursowa scharakteryzowała zwycięski projekt pomnika.

Wyniki konkursu na projekt pomnika bohaterów czasów drugiej wojny światowej –
Henryka Sławika i Józefa Antalla – ogłoszono
22 maja. Zwyciężyła praca, której autorami są
Jan Kuka z Katowic i Michał Dąbek z Krakowa. Zespół ten otrzymał nagrodę 25 tys. zł, 15
tys. powędrowało natomiast do autorów wyróżnionej pracy autorstwa Bartosza i Agnieszki Majewskich z pracowni Amaya Architekci.
Tym razem pomnik nie będzie przedstawiał postaci, które upamiętnia. Pojawią się tu

|Fundusze europejskie |

Zrównoważona mobilność miejska
w Katowicach
W czerwcu zakończy się, trwający od
1 stycznia 2012 roku, projekt „Zrównoważona Mobilność Miejska SUM”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Program
INTERREG IV C. Jego partnerzy mieli okazję wymienić się dobrymi praktykami realizowanymi w zakresie przyjaznych dla środowiska form transportu.

14 maja w Willi Goldsteinów miało miejsce spotkanie lokalne w ramach tego projektu, którego głównym celem jest wymiana doświadczeń oraz dzielenie się wiedzą na temat dobrych praktyk prowadzonych w zakresie zrównoważonego rozwoju mobilności.
Współpraca między czternastoma europejskimi partnerami projektu, w tym dziewięcioma

gminami, trzema agencjami energetycznymi, Stowarzyszeniem Władz Lokalnych oraz
Regionalną Agencją Rozwoju, polega na wymianie doświadczeń w zakresie dobrych praktyk zapewniających mieszkańcom możliwość
zmiany swoich nawyków komunikacyjnych
na zdrowe i przyjazne dla środowiska formy
transportu - jak jazda na rowerze, korzystanie
z transportu miejskiego, pojazdów elektrycznych czy wspólne podróżowanie samochodem, tzw. car-pooling (ang.).
Podczas katowickiego spotkania zaprezentowano piętnaście dobrych praktyk z Europy, m.in. kampanię Buscyclette (usługi publiczne przeznaczone dla rowerów w Amiens
we Francji), próbne bezprzewodowe ładowanie autobusów z napędem elektrycznym

w mieście Milton Keynes w Wielkiej Brytanii czy zrównoważone miasto – wyłączenie
starówki miasta Kartagena w Hiszpanii z ruchu kołowego. Spośród nich, drogą głosowania, wybrano sześć praktyk, które posłużą jako
przykładowe realizacje dla Katowic.
Wśród zaproszonych do Pałacu Goldsteinów gości obecni byli m.in.: przedstawiciele Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, spółki
Tramwaje Śląskie, Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego, Politechniki Śląskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli.
(bw)
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|Wywiad| Z Dorotą Stasikowską-Woźniak rozmawia Maciej Szczawiński

arch. prywatne

Czuję, że jestem stąd

także nasze życie. Wokół nas jest wiele energii, różne światy się przenikają, funkcjonujemy w wielu wymiarach, czasami nawet o tym
nie myśląc. W „Mandragorze” czarownice
zlatują się na sabat, anioły odwiedzają swoich podopiecznych w snach, Noc Czerwcowa
tańczy przy świetle księżyca z jedną z bohaterek, a równocześnie politycy, dziennikarze, artyści, a nawet księża wikłają się w powiązane
z sobą czasowo, historycznie i geograficznie
przestrzenie…
Twoje książki mają wyraźny i jednoznaczny adres. Piszesz dla kobiet
o kobietach.

Maciej Szczawiński: „Mandragora”,
tak brzmi tytuł twojej najnowszej powieści.
Słowo wieloznaczne. „Obarczone” magią
i literackimi skojarzeniami. Od Machiavellego po Harry'ego Pottera. A u ciebie?
Dorota Stasikowska-Woźniak: Nie żyjemy w próżni. Wszystko już było. Słowa, których używamy na co dzień, wielokrotnie już
padały, możemy nadać im nowy sens i znaczenie. Moja „Mandragora” jest z pogranicza.
Magia miesza się z rzeczywistością. A rzeczywistość często bywa odrealniona. Nasze sny to

Tymczasem wielu mężczyzn przeczytało
już „Mandragorę”! Mówią, że jest jak przypowieść filozoficzna. A przecież w gruncie rzeczy jest o miłości, czyli o tym, co tworzy każdą i każdego z nas. Bardzo się cieszę z mojego
częstego kontaktu z kobietami. Sama przecież
jestem kobietą i bardzo to lubię. „Mandragora” jest powieścią o pielęgnowaniu i przenoszeniu przez historię odwiecznego kobiecego
pierwiastka i utrzymywania go w równowadze z pierwiastkiem męskim. To nie jest harlequin. To nie jest książka do szybkiego przeczytania w pociągu. Słyszę takie opinie z wielu stron. I bardzo mnie one cieszą. Poświęciłam „Mandragorze” sporą część mojego życia. W międzyczasie napisałam pięć innych
książek, zdecydowanie lżejszych.

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn.
Problem, któremu poświęciłaś i poświęcasz nadal znaczną część swojego czasu.

Czy twoim zdaniem dostatecznie uświadomiony w tzw. odbiorze społecznym?

W ostatnich latach bardzo dużo mówi
się w Polsce o kwestiach związanych z równouprawnieniem. To dobrze. To jest jeden
z najsilniejszych fundamentów nowoczesnej
Europy. Być może nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę, ale pozycja kobiet to coś,
co wyróżnia nas Europejczyków zdecydowanie spośród kultur na całym świecie. Oczywiście pozytywnie. Kobiety w Europie osiągnęły bardzo dużo – wiem o czym mówię, bo
zajmuję się tymi kwestiami od lat na całym
świecie i mam bardzo szerokie porównanie.

Wśród twoich publikacji, projektów
i akcji istotne miejsce zajmuje autoprezentacja i kreowanie wizerunku. O tym, że
jest to dziś ważne nie musimy się przekonywać. Skąd zatem częsta aura sceptycyzmu? Jakby chodziło o udawanie.

Każdy z nas w jakiś sposób tkwi w normach społecznych. Akceptuje je, odrzuca lub
stara się być obojętny. Bez względu na to, jaką
wersję działania lub jego braku wybieramy,
zawsze podlegamy procesowi mniej lub bardziej świadomej autokreacji. W naszej kulturze mężczyzna obwieszczający światu, że
nie będzie się golił, kobieta, która świadomie
nie depiluje nóg, czy ktoś, kto twierdzi, że
ma gdzieś konwenanse i na przykład zawsze
mówi to, co myśli, to pomijając kwestie kultury, oczywiście także kreuje swój wizerunek.
Czyli chcemy czy nie chcemy, zawsze w jakiś
sposób zajmujemy się autoprezentacją. Uczę
na świecie technik wystąpień publicznych

|W cieniu Domu Prasy|

Obraz
Dziennikarze to środowisko, o którym krąży multum legend, plotek,
dobrze zakonserwowanych mitów
i (co tu dużo mówić) mało krzepiących wieści. Tak było, jest i chyba będzie zawsze, choć rzeczywistość, zwłaszcza medialna, zmienia
się w zawrotnym tempie. To swoiste
grono „wybrańców” rozpłomieniało
wyobraźnię również w czasach tzw.
realnego socjalizmu. Oto ludzie bliżej władzy. Bliżej (ostro reglamentowanej) prawdy. Bardziej światowi i świetni niż przeciętny szarak
Kowalski, wyjeżdżający za granicę,
dobrze zarabiający...
W takim naskórkowym oglądzie
była rzecz jasna jakaś cząstka prawdy,
ale jeszcze więcej naiwności, uproszczeń
i resentymentu.
Ponieważ nie najgorzej pamiętam ów
okres z dużym zaciekawieniem sięgnąłem
po wydaną przez Śląsk książkę Czesława Ludwiczka „W cieniu Domu Prasy”. Okładka
przypomina sławetny budynek na wściekle

czerwonym tle, co oczywiście daje asumpt
do czytania wiadomej aluzji, ale – to już w
trakcie lektury – skłania też do rewizji dyżurnych schematów.
Czesław Ludwiczek, reporter, publicysta, reportażysta, redaktor katowickiego
„Sportu”, „Dziennika Zachodniego” i „Wieczoru” napisał o ludziach, sytuacjach i wydarzeniach znanych mu bezpośrednio. Czyli te soczyste i barwne najczęściej obrazki
nie są żadną konfabulacją, ale przekazem
„od środka”.
Oto lata 60., 70., 80... Cała epoka. Można ją charakteryzować piórem polityka, socjologa, psychologa, historyka, ale dla czytelnika nie specjalisty bardziej atrakcyjna
jest przecież opowieść uczestnika. Świadka. Oczywiście i tutaj kolosalną rolę odgrywa przyjęty sposób interpretowania, to jak
(i dlaczego „tak”) ukazujemy rzeczywistość.
Otóż Czesław Ludwiczek – i to chciałbym
silnie zaakcentować – pokazał katowickich
żurnalistów bez jakiejkolwiek z góry przyjętej tezy. I bez drapowania się w kostium
obrońcy, oskarżyciela, demaskatora czy

apologety. Otrzymujemy więc (to najważniejsza i najcenniejsza część książki) pełen
wzlotów i upadków, wielkości i śmieszności, błyskotliwej inteligencji, ale i zwyczajnej ludzkiej głupoty i małości obraz pewnej
grupy zawodowej, grupy, która bynajmniej
nie wyłącznie z cynicznych i konformistycznych pobudek w cieniu (czasem blasku) katowickiego Domu Prasy żywot swój wiodła.
Są nazwiska! Ale więcej znacznie inicjałów,
czasem zmienionych imion. Bo to nie raport, nie rozliczenie, ani fotoshopowa sentymentalna widokówka z przeszłości. Raczej gogolowska w swym ostatecznym wymiarze opowieść. Kto wie? Może Czesław
Ludwiczek sportretował w swej książce coś,
co umknęłoby bezpowrotnie, gdyby celownik opowieści nastawiony został bardziej
„naukowo” czy „literacko”? W każdym razie otrzymaliśmy publikację bardzo osobistą, a więc cenną dla najnowszych dziejów
Katowic.
(Maciej Szczawiński)

i autoprezentacji, zajmuję się strojem biznesowym i europejskim savoir-vivrem. To także
ze względu na to, z kim i gdzie pracuję, niezwykle inspirujące zajęcie.
Czy masz w Katowicach miejsce ulubione? Albo takie, gdzie zwalniasz kroku, bo łączy się z czymś ważnym,
zapamiętanym?

Ja w ogóle lubię Katowice! Mieszkałam w moim życiu w różnych miejscach, ale
tu zawsze czuję się jak u siebie. Zresztą tu
właśnie od jakiegoś czasu jestem zameldowana. Tu społecznie prowadzę jedyną w Polsce filię amerykańskiej organizacji non-profit
dla kobiet Dress for Success. Lubię Katowice przez ludzi, którzy są stąd. Lubię kawiarnie, w których się z tymi ludźmi spotykam.
To Cafe Krystynka na Kościuszki, latem mała
knajpka na Wawelskiej, to Mount Blanc w Silesii, a ostatnio Wedel w nowej Galerii Katowickiej. Lubię Katowice i bardzo czuję, że jestem stąd.

|bio|
Dorota Stasikowska-Woźniak – pisarka, trenerka, kreatorka akcji społecznych, specjalistka
ds. autoprezentacji i kreowania wizerunku, scenarzystka i prowadząca programy telewizyjne,
konferencje, zjazdy i sesje, głównie kobiece.
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|Industriada 2014 w Katowicach|

Święto Zabytków Techniki

W

Katowicach
zlokalizowanych jest aż sześć spośród
wszystkich obiektów biorących
udział w Industriadzie. Do
udziału w Święcie Zabytków Techniki zapraszają: Galeria Szyb Wilson, kolonie robotnicze Giszowiec i Nikiszowiec, Porcelana Śląska,
Muzeum Śląskie i Walcowania Cynku. Wszystkie zachęcają do twórczego i kreatywnego spędzania czasu. W programie znajdują się m.in.
warsztaty plastyczne dla dzieci (kurs tworzenia
komiksów i graffiti – Szyb Wilson, malowanie
filiżanek na rękach – Porcelana Śląska), kursy
bębniarskie (Giszowiec) i warsztaty dźwiękowe (Walcownia). Można też zwiedzać rodzinnie. Giszowiec udostępni wjazd na platformę
widokową wieży wyciągowej KWK „Staszic”
i zorganizuje nietypowy jarmark industriadowy, Muzeum Śląskie zaproponuje zwiedzanie
zabudowań dawnej kopalni „Katowice”, Porcelana Śląska poznanie historycznej fabryki,
a Nikiszowiec udostępni zabytkowe samochody i zorganizuje tor przeszkód w alkogoglach
i stymulator jazdy. Nie zabraknie również konkursów i gier terenowych dla najmłodszych
(porcelanowe scrabble, zabawa w savoir vivre

ckk

Jeden dzień, 43 zabytki techniki, ponad 300 atrakcji i darmowy transport koleją oraz autokarami. Do tego specjalne konkursy, koncerty, happeningi, wystawy, warsztaty, wydarzenia adresowane do dorosłych i dzieci. Chcesz poznać dawnych śląskich odkrywców i konstruktorów? Popłynąć z węglem do morza? Wsiąść w kolejkę wąskotorową?
Sprawdzić, jak pracowano pod ziemią? Produkowano czystą wodę? Pieczono chleb? Drukowano prasę? Warzono
piwo? 14 czerwca wybierz Industriadę – Święto Szlaku Zabytków Techniki – poznawaj, eksperymentuj, zwiedzaj, słuchaj, oglądaj i... baw się dobrze.

– Porcelana Śląska, gra terenowa, konkurs na
pocztówkę – Szyb Wilson, budowanie pomarańczowej wieży – Giszowiec).
Jak co roku odbędzie się „PreIndustriada”, czyli zapowiedź Industriady; zapraszamy

w niedzielę 1 czerwca do Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie. W przeddzień
Industriady natomiast na terenie zabytkowej
Walcowni Cynku w Szopienicach odbędzie się
konferencja poświęcona ochronie dziedzictwa

przemysłowego. Zakończenie wydarzenia obfitować będzie w liczne koncerty muzyczne i pokazy (m.in. „Ostre cięcie” na Giszowcu – pokaz
wiosennego rzeźbienia w lodzie).
(wez)

|współpraca miast|

Katowice współpracują z Lublinem
– Między naszymi miastami zaiskrzyło już po przyznaniu Wrocławiowi tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Poczuliśmy się przyszłymi zwycięzcami w obszarze działań kulturalnych – wspomina Prezydent Piotr Uszok. – W naszych
działaniach kierujemy się wspólną wizją na wiele lat.
Przypomnijmy, że Katowice i Lublin konkurowały z sobą w wyścigu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Teraz obydwa miasta łączą siły
przed ważnymi dla nich rocznicami: 150-leciem
uzyskania praw miejskiej przez Katowice i 700leciem Lublina.
„Katowice i Lublin to miasta traktujące kulturę jako jeden z najważniejszych czynników rozwoju.” – czytamy w liście podpisanym przez prezydentów. Obydwa miasta wierzą w siłę kultury, która przyczynia się do podniesienia poziomu życia mieszkańców. „Właśnie w ten sposób
możemy wrócić do pierwszego szeregu centów

umk

8 maja prezydenci Katowic i Lublina podpisali list intencyjny w sprawie współpracy kulturalnej między miastami.

europejskich i przezwyciężyć wieloletnie zaniedbania, jakie dotknęły naszą część kontynentu.”
– Ten list ma wymiar symboliczny – powiedział
Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina. – Nasze miasta

mają nieco inne korzenie, ale poszukiwanie własnego miejsca w Europie czyni nas do siebie podobnymi – dodał. Dlatego właśnie władze Katowic i Lublina wyraziły wolę współpracy na rzecz

rozwoju kultury naszego kraju walczącego dziś
o swoje miejsce na kulturalnej mapie Europy.
– Gratuluję osiągnięć Katowicom. Dostrzegamy aktywność waszego miasta i liczymy na
bliską współpracę – mówił Prezydent Lublina.
Pierwszym wspólnym projektem – realizowanym
przez Instytucję Kultury Katowice – Miasto Ogrodów i lubelską instytucję Warsztaty Kultury, które wzięły na siebie zadanie rozwijania współpracy
między miastami – będzie MiastoLab: Katowice –
Lublin. Będzie to seria warsztatów, wydarzeń wizualno-dźwiękowych i otwartych dyskusji przeznaczonych dla twórców i pasjonatów tzw. nowych mediów oraz przedstawicieli nowych przemysłów kultury. Uczestnicy zajmą się m.in. przetwarzaniem i obrazowaniem danych dotyczących
historii miasta oraz badaniem miejskiej typografii, czyli krojem liter charakterystycznych neonów
czy napisów na budynkach.
(mm)
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|Wywiad| Z Krzysztofem Klepczyńskim, sprawozdawcą sportowym, rozmawia Maciej Szczawiński

arch. prywatne

Nie ma takiej drugiej rozgłośni w Polsce…
szybka wysyłka po montażu internetowym łączem, które nie zawsze dobrze działa i powrót,
najczęściej ciemną nocą.
Więc biorytm życiowy ustawiasz na popołudnia i wieczory, bo wtedy musisz mieć najwyższą
sprawność umysłu. Gdybyś do tego wszystkiego
nie podchodził z pasją, to nie dasz rady.
Jakie drogi wiodły Krzysztofa Klepczyńskiego do elity polskich sprawozdawców i komentatorów sportowych?

Maciej Szczawiński: Kiedy niedawno
rozmawialiśmy, zgodziłeś się, że profesjonalizm tak, ale jednocześnie bardziej pasja i tryb życia niż wykonywanie zawodu.
Krzysztof Klepczyński: Zdecydowanie

to musi być pasja. Wpada się w spiralę terminów i trzeba całe swoje życie podporządkować wydarzeniom sportowym. Przede wszystkim nie ma w życiu prywatnym pojęcia weekend, a szczególnie „długi weekend”. To właśnie
wtedy musisz być w pracy, bo przecież relację przeprowadza się „na żywo”. Do tego dziś
dziennikarz radiowy na imprezę jedzie sam.
Sprzęt transmisyjny rozkłada, często na prowizorycznym stanowisku i obsługuje sam. Relację oczywiście przekazuje osobiście. Potem nagrania rozmówek z zawodnikami i trenerami,

Nie czuję się członkiem żadnej elity. Elitę poznajemy po obecności w mediach, a twoja rozmowa to może czwarty lub piąty wywiad
ze mną w ciągu 29 lat pracy. Dziś komentarze
radiowe nie wzbudzają takich emocji jak 50
lat temu. Króluje telewizja i dobrze. Radio wybrałem na pierwszym roku studiów. Studenckie – „Egida” w Katowicach. Była w nim dwuosobowa redakcja sportowa. Głównie mówiliśmy o sporcie akademickim. Po dwóch latach zostałem kierownikiem programowym
i przez kolejnych sześć odpowiadałem za całość anteny. Mogłem ćwiczyć do woli emisję
głosu, prowadzenie audycji, nagrywanie rozmów, żywe relacje, techniczną realizację programu i umiejętność montażu. Kiedy przyszedłem do Polskiego Radia w Katowicach, wiedziałem na starcie więcej od połowy etatowych dziennikarzy.

Twoja „działka” w Polskim Radiu Katowice to miejsce o pięknej i ważnej tradycji
w historii polskiego dziennikarstwa. Zatem
inspiracja, ale też coś zobowiązującego.

W styczniu obchodziliśmy rocznicę powstania pierwszej w historii polskiej radiofonii

sportowej audycji sprawozdawczej „Z mikrofonem po boiskach”, nadawanej nieprzerwanie
i pod niezmienionym tytułem na naszej antenie
przez 60 lat. Szkoła sprawozdawców od Dobrowolskiego i Ciszewskiego. O inspirację trudno nie było. Komentowałem medalowe starty
Małysza, Kowalczyk, Sikory czy Legienia. Mówiłem o grze reprezentacji Polski na Stadionie
Śląskim oraz w ekstraklasie piłkarzy Górnika
Zabrze, Ruchu Chorzów, GKS Katowice, Polonii Bytom, Szombierek Bytom, Zagłębia Sosnowiec, Sokoła Tychy, GKS Jastrzębie, Piasta Gliwice i Podbeskidzia Bielsko-Biała. Komentowałem mecze w europejskich pucharach siatkarzy AZS Częstochowa, Kazimierza Płomień Sosnowiec, Jastrzębskiego Węgla, siatkarek Płomienia Milowice, BKS Bielsko-Biała i MKS Dąbrowa Górnicza, piłkarzy ręcznych Pogoni Zabrze. Nie ma takiej drugiej rozgłośni w Polsce,
gdzie mówiąc o sporcie na najwyższym poziomie, mówisz zarazem o sporcie lokalnym. Kiedy masz takie tworzywo, musisz się rozwinąć.

Czym twoim zdaniem jest dzisiaj sport
dla tych milionów ludzi, którzy bez względu na narodowość, kulturę, wykształcenie
czy społeczną pozycję nie wyobrażają sobie bez niego życia?

Sport to obecne „opium dla ludu”. Rozgrywany na coraz większych arenach i w obecności wielu telewizyjnych kamer, a więc dostępny
też w każdym domu. Wielki biznes, w którego
tryby wkręca się wciąż nowych odbiorców. Inauguracja tegorocznych MŚ siatkarzy nastąpi
w Warszawie w obecności 60 tysięcy widzów.
Na fazę finałową turnieju w Spodku, choć to
dopiero wrzesień, już dziś nie ma biletów.

Najważniejsze dla ciebie wydarzenie w tzw. karierze zawodowej. Da się
wyszczególnić?

Na pewno igrzyska olimpijskie. Pierwsze,
zimowe w 1992 roku w Albertville, bez naszych sukcesów. Najlepsze miejsce Polaka –
ósme w kombinacji norweskiej Staszka Ustupskiego. Letnie w tym samym roku w Barcelonie to już inna bajka. Piękne i trochę magiczne
miasto, multum dyscyplin, złoty medal Waldka Legienia w judo. Duże wrażenie zrobiły na
mnie też ostanie letnie igrzyska w Londynie.
Część aren sportowych umieszczono w starej
XIX-wiecznej wiktoriańskiej scenerii, a część
w nowoczesnej, powstałej na gruzach terenów
poprzemysłowych.
Jesteś bielszczaninem z urodzenia,
pasji, umiłowania miejsca i niepodległego wyboru. Ale wiem, że Katowice nie były
i nie są ci obojętne...

W Katowicach mieszkałem 8 lat w trakcie studiów w akademikach przy Studenckiej.
Od zawsze podobała mi się architektura z lat
30. ubiegłego wieku. Dlatego dobrze się czuję
w budynku na Ligonia, a kiedy idę Powstańców, PCK, Żwirki i Wigury to za każdym razem odkrywam coś ciekawego. Mam niezmienny podziw dla budynku Sejmu Śląskiego. Choć w Katowicach nie mieszkam, to właśnie w tym mieście spędziłem w życiu najwięcej czasu z racji rytmu siedmiodniowego tygodnia pracy. I widzę, jak się zmieniają. Jak wracają do życia i młodnieją.

|zielona konferencja|

12 i 13 czerwca w Miejskim Domu Kultury przy pl. Pod Lipami odbędzie się
IV Międzynarodowa Konferencja Zieleń Miejska Katowice 2014.
Miejska przestrzeń publiczna pozwala na
kreowanie „miasta ogrodów” – integralnych,
urządzonych terenów zielonych, ogrodów horyzontalnych, dachowych, także jako uzupełnienie wszelkiego rodzaju inwestycji. Na konferencji poruszana będzie różnorodna tematyka, zorientowana na szerokie, multidyscyplinarne spojrzenie na zieleń miejską. Nowoczesna, dobrze zarządzana zieleń to zysk dla środowiska, społeczeństwa, to dziedzictwo, które
pozostawimy przyszłym pokoleniom.
– Chcielibyśmy także zmienić stereotyp
naszego miasta postrzeganego jako aglomeracja wyłącznie przemysłowa, pozbawiona zorganizowanej zieleni. W granicach miasta znajdują się wielkopowierzchniowe parki oraz
duże areały leśne, w tym rezerwat bukowy,
które należą do jednych z największych w Polsce – mówią przedstawiciele organizatora

umk

Twórzmy zieleń miejską na miarę XXI wieku

konferencji, Zakładu Zieleni Miejskiej. Konferencja będzie odbywać się w Giszowcu, dzielnicy, w której zobaczyć można zrealizowaną
ideę Ebenezera Howarda – „miasto ogród”.

Mocnym punktem konferencji jest zróżnicowana, ciekawa tematyka zaprezentowana przez naukowców, leśników, pracowników administracji publicznej oraz praktyków.

Zaplanowana jest także prezentacja plenerowa terenów, na której przedstawimy niektóre
aspekty tworzenia i utrzymania zieleni.
W tym roku w spotkaniu wezmą udział
wykładowcy z Chin, Szwecji, Ukrainy, a także pracownicy naukowi z najlepszych polskich
uczelni (Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu, SGGW w Warszawie). Podczas konferencji będą także wystawione postery z prezentacjami prac pracowników naukowych oraz studentów Uniwersytetów: Śląskiego, Łódzkiego i Przyrodniczego we Wrocławiu.
Patronat honorowy nad konferencją objął
Prezydent Miasta Katowice.
(ml)
Kontakt z organizatorami: Magdalena
Biela – tel. 696 471 677 oraz Lech Marek
– tel. 509 100 025. Szczegóły: http://www.
zielenkatowice.pl/
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|Katowice 14–15 czerwca|

Ekoodpowiedzialnie 2014
Zastanawiasz się, jak atrakcyjnie,
a zarazem aktywnie spędzić weekend? Chcesz zażyć ruchu na świeżym powietrzu, jednocześnie wziąć
udział w ciekawych koncertach,
warsztatach i pokazach? A może wolisz poznać sekrety życia pszczół,
żubrów i dzikich zwierząt? Odwiedź
Dolinę Trzech Stawów – zielone serce Katowic, w której odbędzie się
kolejny cykl imprezy Ekoodpowiedzialni. W trakcie zabawy będziesz
mógł własnoręcznie zasadzić zielony labirynt, wziąć udział w warsztatach przesadzania drzew, a elektrośmieci wymienisz na sadzonki
drzew.
Jeśli rozrywka w plenerze, to koniecznie
aktywnie i wśród zieleni. Podobnie jak i w
zeszłym roku, także i w tym impreza „Ekoodpowiedzialni” będzie okazją nie tylko do
dobrej zabawy, ale i do poznania zasad ekologii i uzyskania porad ogrodniczych.
Przy stoiskach edukacyjnych Nadleśnictwa zarówno dzieci, jak i dorośli poznają sekrety życia pszczół (specjalnie zbudowany
ul), zbudują własną budkę dla ptaków, nauczą się rozpoznawać tropy i sylwetki zwierząt oraz sadzonki roślin. Ponadto uczestnicy zbudują drewniany dom i nauczą się wypalać i wiercić w drewnie. Dodatkowo odbędą się pokazy i gry zręcznościowe przy

użyciu armatki wodnej samochodu z agregatem gaśniczym. W niedzielę o godzinie
16.00 do środowiska zostaną wypuszczone
ptaki. Wszystko to w towarzystwie sygnałów i marszy myśliwskich. Zabawy i warsztaty Nadleśnictwa odbędą się zarówno w sobotę, jak i w niedzielę.
Bogaty program artystyczny obejmujący koncerty, pokazy, spektakle, występy
i warsztaty artystyczne zapewni niezapomniane wrażenia podczas całego weekendu.
Na scenie głównej wystąpią zespoły Tomato, Carrantouhill i Biff. Pierwszy przeniesie
nas w klimaty słonecznego reggae, drugi –
irlandzkiego folku, a trzeci – alternatywnego rocka. – Każdy moment jest dobry, żeby
zostać ekofanem. Ja przy okazji ciąży zaczęłam od zwracania uwagi na etykiety na jedzeniu – im mniej składników, tym lepiej.
W moim jadłospisie goszczą głównie ryby,
świeże warzywa, owoce i zioła, pełnoziarniste pieczywo oraz makaron. Nauczyłam
się też samodzielnie przygotowywać wędliny i chleb. Wszystkie posiłki gotuję sama,
dzięki czemu mam pewność, że to, co podaję swojemu dziecku, jest po prostu zdrowe –
opisuje Anna Brachaczek, mama, wokalistka zespołu Biff. – W domu używam pieluch
tetrowych, to ponoć modne, ale mnie do
ich używania przekonuje fakt, że to po prostu tańsza opcja. I co ważne, opcja bardziej
przyjazna dla środowiska. Warto pamiętać,

że jednorazówki rozkładają się około 500 lat
– dodaje.
Swoimi umiejętnościami pochwalą się
także formacje wokalne i taneczne działające przy Miejskich Domach Kultury w Katowicach. Wystąpią m.in. Nutki i Fresz, Blue
Pauza, Fortune, Pam-Pam i Bang. Stepowanie zaprezentuje Tap-Dance, a taniec hip-hop tancerze grupy Revolution. Odbędą się również występy teatralne i widowiska muzyczne. Spektakl „Piotruś Pan” odegrają dzieci ze Świetlicy Środowiskowej
Fundacji dla Ludzi Potrzebujących Pomocy
„Gniazdo”. Nawyki zdrowego żywienia, postawy prozdrowotne i proekologiczne będą
promować artyści z Krakowa w spektaklu
„Wielkie Psotki Małej Dorotki” (niedziela,
godz. 15.30), a Mini Recital Piosenki Dziecięcej wystawią grupy ze Świetlic Środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
Dla dzieciaków, pod okiem służb mundurowych, zorganizowana zostanie także
szkółka rowerowa. Tu dzieci poznają prawa
i obowiązki rowerzysty i będą mogły zdać
egzamin na kartę rowerową. Akcja „Bezpieczny Maluch” odbędzie się w niedzielę w
godzinach 13.00–17.00.
Najmłodsi będą także mogli wziąć udział
w licznych warsztatach i szkoleniach. Polskie
Towarzystwo Kulturalne zaprosi je do pokazów planszowych gier logicznych, Katolicka

Fundacja Dzieciom zorganizuje miasteczko
Clowna, w którym odbędą się konkursy i zabawy, a księgarnia Polanglo do zabaw językowo-edukacyjnych. Jeśli jednak wasze pociechy wolą twórczo spędzić czas, warto zachęcić je do udziału w warsztatach artystycznych. W czasie, gdy dzieci będą czerpać
z zabawy, rodzice będą mogli wziąć udział
w konsultacjach położniczych, porozmawiać z psychologiem na temat świadomego
wychowywania dzieci, a także uzyskać informacje o rodzicielstwie zastępczym.
Nie zabraknie też wątków sportowych.
W sobotę najmłodsi zagrają w piłkę na miniboisku, zobaczą animacje trenerów i wezmą
udział w konkursach z nagrodami. Również
w tym dniu swój pokaz sztuk walki aikido
wystawi Klub Sportowy Bumeikan.
Wszystkim wydarzeniom ekologicznokulturalnym towarzyszyć będą liczne stoiska i punkty informacyjne dotyczące między innymi działań Zakładu Zieleni Miejskiej, miejskiego programu rabatowego dla
rodzin „Nas troje i więcej”, Nadleśnictwa
Katowice; odbędą się też pokazy sprzętu do
gospodarki odpadami, specjalistycznego
sprzętu Policji i Państwowej Straży Pożarnej
w Katowicach.
Bądźmy EKOaktywni i bawmy się dobrze!
(wez)

|Centrum Zimbardo w Nikiszowcu|

Miejsce dla młodych
14 kwietnia światowej sławy psycholog prof. Philip Zimbardo otworzył Centrum swojego imienia na
Nikiszowcu.
Idea jego powstania narodziła się w
grudniu 2012 roku, gdy prof. Zimbardo na
zaproszenie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego zawitał do Katowic, a w trakcie wizyty na Nikiszowcu zainteresował się sytuacją tamtejszej młodzieży. Postanowił wesprzeć starania lokalnych
społeczników o utworzenie miejsca spotkań
dla młodych ludzi, w którym każdy znalazłby miejsce dla siebie, gdzie mógłby rozwijać swoje zdolności i umiejętności, spotykać się z rówieśnikami, a także poznawać
ciekawych ludzi.
Organizacja placówki, którą zaangażowani mieszkańcy natychmiast ochrzcili
mianem Centrum Zimbardo, ruszyła pełną
parą. Obok Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych oraz Uniwersytetu Śląskiego,
w prace włączyła się między innymi IKEA,
która stała się głównym partnerem projektu.
Najtrudniejszym zadaniem było znalezienie
odpowiedniego pomieszczenia, jednakże
zdeterminowani organizatorzy i z tym sobie

Wiceprezydent K. Siejna wita prof. Philipa Zimbardo w Katowicach

poradzili. W efekcie Centrum Zimbardo
zlokalizowano w samym sercu Nikiszowca,
co między innymi ułatwia udział mieszkańców dzielnicy i innych chętnych w organizowanych wydarzeniach.
Prof. Philip Zimbardo promuje w swoich badaniach model codziennego bohaterstwa, zgodnie z którym, dzięki odpowiedniej inspiracji, zwykli ludzie mogą dokonywać zupełnie niezwykłych czynów. Zgodnie z tą ideą rozwijany jest Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, mający zaszczepić ją
przede wszystkim wśród polskich uczniów
i nauczycieli. Podobne placówki jak na Nikiszowcu mają zaś powstać w innych miejscach w Polsce.
– Ci, którym twierdzenie, że heroizm
zaczyna się w głowie i przede wszystkim
należy przekonać samego siebie, że jest się
zdolnym do zrobienia czegoś wyjątkowego,
wydaje się naiwną teorią, powinni pamiętać
o Philipie Zimbardo, synu ubogich sycylijskich emigrantów, który zaczynał... w getcie Nowego Jorku – mówią przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego zaangażowani
w powstanie Centrum Zimbardo.
(Tomasz Okraska)
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|Miasta partnerskie|

Jak Sławik
z Antallem
Czy młodzi Polacy i Węgrzy potrafią
ze sobą dzisiaj współpracować? Na
to pytanie spróbuje odpowiedzieć
konkurs zorganizowany dla gimnazjalistów i licealistów.
Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni
Katowice – Miszkolc uzyskało wsparcie dla
tej inicjatywy w ramach Węgiersko-Polskiego Programu Współpracy Pozarządowej. Program działa w oparciu o Deklarację Intencji
z 29 stycznia 2014 roku, podpisaną między
ministerstwami spraw zagranicznych Węgier
i Polski. Piętnastu młodych katowiczan wraz
z taką samą grupą swoich rówieśników z partnerskiego Miszkolca, w ciągu trzydniowej sesji plastycznej, w mieszanych polsko-węgierskich parach, będzie musiało stworzyć wspólną pracę, w formie plakatu, na dowolnie wybrany przez siebie temat.

Poznajemy Ligotę
i Panewniki
– Inspiracja dla organizacji tego przedsięwzięcia została zaczerpnięta z doskonałego
przykładu współpracy i przyjaźni polsko-węgierskiej, jaki dali Henryk Sławik i Józef Antall, współcześni bohaterowie dwóch narodów
– mówią przedstawiciele Stowarzyszenia.
Z końcem maja do katowickich szkół trafi regulamin uczestnictwa w tym konkursie.
Uczestnicy projektu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a pod koniec października
wyjadą na trzydniową rewizytę do Miszkolca,
gdzie zostanie zorganizowana wystawa prac
konkursowych.
Wcześniej ich oceną zajmie się jury złożone z kadry katowickiego Zespołu Szkół
Plastycznych.
Zgłoszenia do projektu, po zapoznaniu
się z regulaminem, należy przesyłać pod adresem: agnieszkaswidergal@gazeta.pl
(ał)

|Drzwi otwarte – otwarty świat|

2 głosy na 4 kółka
Zapraszamy na kolejne, ostatnie
już w tym roku akademickim, spotkanie w ramach tradycji wykładów
i spotkań otwartych „Drzwi otwarte
– otwarty świat” na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej.
Spotkanie odbędzie się we wtorek 10
czerwca o godz. 17.30 przy ul. Krasińskiego 8. Wykład zatytułowany „Dwa głosy na
cztery kółka” wygłoszą entuzjaści motoryzacji: mgr inż. Tibor Bartos – z General Motors
Manufacturing Poland – Gliwice oraz dr hab.

inż. Dariusz Kuc – pracownik Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki
Śląskiej.
Dowiemy się, jakie materiały stosujemy
w konstrukcji współczesnych pojazdów i jak
rozwój technologii wpływa na poprawę ich
bezpieczeństwa i spełnienie wymogów ekologicznych. A także jak pracuje i rozwija się
nowoczesna firma produkująca samochody
w Polsce. Zapraszamy serdecznie wszystkie
osoby ciekawe świata!
(krz)

|25-lecie Towarzystwa Przyjaciół Katowic|

Wyróżnienia dla zasłużonych
13 czerwca o godzinie 16.00 w Pałacu
Goldsteinów odbędzie się uroczyste spotkanie członków założycieli i sympatyków
Towarzystwa Przyjaciół Katowic. Z okazji
jubileuszu 25-lecia istnienia Towarzystwa
najbardziej zasłużeni zostaną tego dnia
wyróżnieni dyplomami za zaangażowanie
w realizację założeń statutowych. Program
przewiduje również koncert. Patronat nad
wydarzeniem objął Prezydent Miasta Katowice.

(red)

Trzy w jednym – tak można opisać
program edukacyjny „Poznajemy Ligotę i Panewniki”, realizowany przez
ostatnie pół roku przez MDK „Ligota”,
wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 34
w Ligocie, mający na celu przybliżenie uczestnikom spotkań historii Ligoty i Panewnik, wzmocnienie poczucia tożsamości z miejscem urodzenia
i zamieszkania, budowanie więzi społecznych i szacunku do mienia prywatnego i publicznego oraz poznawanie śląskiej kultury.
Dlaczego trzy w jednym? Ponieważ program opierał się na trzech głównych działaniach. Po pierwsze, wycieczka, w czasie której
uczestnicy poznali różne historyczne miejsca
z terenu Ligoty i Panewnik, a także uzyskali informacje o współczesnym obliczu obu dzielnic.
Po drugie, multimedialny pokaz starych pocztówek i zdjęć miejsc, które uczestnicy odwiedzili w czasie wycieczki. Wtedy też była okazja, by poznać sylwetki osób związanych z Ligotą i Panewnikami, których działalność miała wpływ na życie społeczne, kulturalne, polityczne i religijne Katowic, Śląska i Polski. I po
trzecie, nauka śląskich pieśni ludowych zebranych w Ligocie i Panewnikach przez prof. Adolfa Dygacza.
Inicjatorami programu byli Kornelia Magiera (SP nr 34), Ewa Kowalska (SP nr 34)
i Grzegorz Płonka (MDK „Ligota”, opiekun
Klubu Młodego Odkrywcy). Wzięło w nim
udział około 100 dzieci z klas 1, 2 i 3.
Program podzielony został na pięć etapów: Stara Ligota, okolice ulicy Franciszkańskiej, Nowa Ligota, panewnicki klasztor i jego

okolice oraz Stare Panewniki. W czasie wycieczek zwiedzające Ligotę i Panewniki grupy
uczniów spotykały się z dużą sympatią przechodniów i gospodarzy odwiedzanych obiektów. Dzieci gościły m.in. w Klubie Seniora
w Starej Ligocie, mieszczącym się w gmachu
pierwszej ligockiej szkoły przy ul. Hetmańskiej
(wybudowanym w latach 80. XIX w.), w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 7 zlokalizowanej w zabytkowym budynku z początku XX w.
przy ul. Franciszkańskiej oraz u Jana Holewika
– właściciela posesji w Panewnikach, na której znajduje się XVIII-wieczna stodoła i XIXwieczna chata.
Pokaz multimedialny był natomiast okazją
do przybliżenia uczestnikom programu herbów Ligoty i Panewnik oraz ligockiej legendy
o zaginionym klasztorze i księżnej-mniszce.
Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyła się
nauka śląskich pieśniczek, zwłaszcza utworów: „Ciecze woda bez Ligota” (nieoficjalny hymn Ligoty), „Nasze Katowice” i „Szmaciorz haderlok”, które znajdują się w repertuarze zespołu „Ligocianie”, popularyzowanego
od prawie dwóch lat przez śląskie rozgłośnie
radiowe.
Spotkanie podsumowujące program „Poznajemy Ligotę i Panewniki” zostało zaplanowane na 29 maja w SP nr 34 w Ligocie. Program
przewiduje m.in. fotoreportaż z poszczególnych
etapów oraz występy artystyczne Małych Ligocian oraz mażoretek z zespołu „Akcent” z ligockiego Domu Kultury.
W nowym roku szkolnym program „Poznajemy Ligotę i Panewniki” będzie kontynuowany
w nowej, atrakcyjnej dla dzieci, formie.
(Grzegorz Płonka)

Informator
kulturalny
Muzea – s. 12|wystawy – s. 12|muzyka – s. 16| kino – s. 14| teatr – s. 14| biblioteki – s. 17| mdk – s. 18| Sport – s. 23
Zbliża się kolejny Międzynarodowy
Festiwal Sztuki Naiwnej Art Naif Festiwal. Siódma edycja tego wyjątkowego w skali Polski i Europy przedsięwzięcia potrwa od 13 czerwca
do 14 sierpnia. Tym razem główna część wystawy poświęcona będzie sztuce Bałkanów. Jak co roku
widzowie będą mieli możliwość podziwiania prac najlepszych twórców sztuki naiwnej z całego świata oraz uczestniczenia w wydarzeniach dodatkowych, jak warsztaty
taneczne, plastyczne czy projekcje
filmowe.

Galeria Szyb Wilson

Art Naif
Festiwal 2014

Festiwal

13.06–14.08

Art Naif Festiwal odbywa się od siedmiu
lat podczas wakacyjnych miesięcy w Galerii Szyb Wilson w Katowicach. Ta postindustrialna przestrzeń zmienia się wtedy
w prawdziwe królestwo sztuki naiwnej. Powierzchnia 2500 m2 wypełniona jest kolorami, plamami, światłem oraz pozytywną
energią, jaka emanuje z tej sztuki. Wśród
około 1500 prac znajdują się głównie obrazy, choć także rzeźba i ceramika z każdym
rokiem mają coraz więcej reprezentantów.
O wyjątkowości ekspozycji stanowi także jej różnorodność, gwarantowana przez
współpracę organizatorów, Fundacji Eko
Art Silesia, z artystami na całym świecie.
Podczas każdej edycji sprowadzane są prace
z około 34 krajów, m.in. Francji, Argentyny, Burkina Faso czy Mołdawii. Łącznie na
wystawie prezentowana jest twórczość około 230 artystów.

Program
Otwarcie Festiwalu odbędzie się 13
czerwca. Będzie to pierwsza okazja do obejrzenia prac wystawianych podczas siódmej
edycji Art Naif Festiwalu, ale także do osobistego poznania artystów, których w tym
roku na wernisaż przyjedzie wyjątkowo wielu. Energię na długi wieczór zapewni koncert zespołu Poropabanda, grający utwory
inspirowane muzyką bałkańską.
Kolejne tygodnie wypełnione będą
atrakcjami, które przybliżą zarówno kulturę regionu zaproszonego, jak i świat artystów „niewinnego spojrzenia”. Planowane są między innymi warsztaty tańca, koncerty muzyki bałkańskiej czy pokazy filmowe. Jak zwykle dla najmłodszych przeznaczone zostaną środowe poranki z warsztatami plastycznymi, twórczo wykorzystującymi wystawę festiwalu.

Obraz promujący tegroczną edycję Festiwalu

Od 4 do 6 lipca w kinoteatrze Rialto wyświetlane będą filmy w ramach Afrykamery. Prezentację zjawisk kulturowych i kinematograficznych
w Afryce uzupełnią koncert zespołu Foliba przy
ul. Mariackiej oraz warsztaty bębniarskie w Galerii Szyb Wilson.
Duże wydarzenie festiwalu to także ArtJarmark, tradycyjnie już organizowany na nikiszowieckim rynku. W tym roku plener artystyczny
połączony z targami sztuki i rękodzieła odbędzie
się 13 lipca. Cała niedziela w zabytkowej dzielnicy Katowic wypełniona będzie ulicznym koncertowaniem i warsztatami.
Finisaż zaplanowany jest na 14 sierpnia. Będzie to ostatnia szansa na zobaczenie wystawy.

To także moment ogłoszenia zwycięzcy nagrody publiczności, który namaluje obraz promujący przyszłoroczną edycję.

Wystawa
Główna część ekspozycji w Galerii Szyb Wilson poświęcona będzie artystom z regionu bałkańskiego. Obok nich pojawią się oczywiście
dzieła twórców z całego świata, z takich krajów,
jak Czechy, Finlandia, Burkina Faso, Kambodża
i Polska.
Dzięki udanej współpracy z muzeami naszego regionu część wystawy stanowić będą prace
śląskich twórców, między innymi dobrze wszystkim znanej Grupy Janowskiej, ale także mniej

popularnych malarzy tworzących od lat 70. do
90. XX wieku pochodzących z Rudy Śląskiej czy
Gliwic.
Część programu Art Naif Festiwalu to także wystawy towarzyszące, zorganizowane
przez Muzeum Śląskie, Dział Etnologii Miasta Muzeum Historii Katowic oraz Muzeum
Górnośląskie.
Letnie miesiące ze sztuką naiwną zapowiadają się naprawdę intensywnie i interesująco.
Szczegółowy program Art Naif Festiwalu można znaleźć na stronie: www.artnaiffestiwal.pl.
Wszystkie atrakcje, jak i wstęp na wystawę
są bezpłatne.
(Magdalena Jochemczyk)
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Muzea |

al. Wojciecha Korfantego 3
tel. 32 258 56 61 do 3
e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl
www.muzeumslaskie.pl

Lale, misie, koniki…
Towarzysze dziecięcych zabaw

do 31 sierpnia

Wojna od frontu i od zaplecza
Ślązacy w latach 1914–1918

do 29 czerwca

Finisaż wystawy: 28 czerwca, godz. 16.00
Koncert marszów wojskowych i muzyki z filmów wojennych w wykonaniu Imielińskiej
Orkiestry Dętej pod dyrekcją Andrzeja Króla.
W ramach biletu wstępu godzinę przed koncertem oprowadzanie kuratorskie po wystawie.
wstęp: 5 zł

Fale. Subiektywna historia
polskiego street artu

do 27 lipca

Ludziki Lucika, czyli opowieść
o człowieku

do 28 września

Prezentacja dzieł Władysława Lucińskiego,
ar tysty nieprofesjonalnego, twórcy charakterystycznych obrazów, które komponuje za
pomocą drobnych postaci ludzkich, sprowadzonych do prostego znaku graficznego.

Śląsk obnaża swoje ciała niechętnie. Podglądanie ich jest zajęciem żmudnym i wymagającym, poprzedzone poszukiwaniem
materiałów zachowanych w tekstach źródłowych i archiwach wizualnych, a także próbą
rekonstrukcji wydarzeń.

Centrum Scenografii
Polskiej Oddział
Muzeum Śląskiego
Konkurs na najlepszą pracę
doktorską z dziedziny nauk
o kulturze i historii sztuki
Prace doktorskie nadsyłane na konkurs
organizowany przez CSP powinny dotyczyć
problematyki scenografii i przestrzeni teatralnej, scenografii filmowej oraz filmu animowanego. Mogą to być także monografie
scenografów, prace obejmujące historię oraz
współczesność teatru i filmu polskiego, akcentujące wpływ scenografii na kształt szerszego zjawiska historyczno-kulturowego.
Zwycięska praca zostanie wydana nakładem
Muzeum Śląskiego.
Prace konkursowe z dopiskiem: „Konkurs
na pracę doktorską z dziedziny scenografii”
prosimy nadsyłać do 15 lipca 2014 roku
pod adresem: Biblioteka, Muzeum Śląskie,
al. Korfantego 3, 00-005 Katowice.

Wystawa „Miłość i medycyna”

Śledztwo na temat ingerencji w autonomię
ciała zostaje rozpięte na przestrzeni czasowej i regionalnej Górnego Śląska. Oś konceptu stanowi mapa przestrzeni granicznych
pomiędzy dyskursami miłości i medycyny.
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Błękitni ludzie z Sahary
i Sahelu - malarstwo Rissy Ixy
z kolekcji Adama Rybińskiego

wernisaż: 26.06, godz. 18.00

ul. ks. J. Szafranka 9, ul. Rymarska 4,
ul. Kopernika 11/2, ul. Kościuszki 47
tel. 32 256 18 10
e-mail: mhk@mhk.katowice.pl
www.mhk.katowice.pl

ul. Szafranka 9
Made in Katowice

wernisaż: 17 czerwca, godz. 17.00 (wstęp
wolny)
Wystawa potrwa do 2.11.2014 r.
Zwiedzanie wystawy z komisarzami oraz
spotkanie z kolekcjonerem Wojciechem
Mszycą: 28 czerwca, godz. 11.00 (wstęp
wolny).

Cornelis Huysmans, Pejzaż,
XVII/XVIII w. – wystawa z cyklu
„Galeria jednego obrazu”

(wstęp wolny); w programie: wykład dr.
Adama Rybińskiego dotyczący Rissy Ixy
(godz. 18.00)

Oprowadzanie kuratorskie po
wystawie „Kobieta odświętna,
czyli Ślązaczka w stroju
ludowym”

7 czerwca, godz. 12.00

Koncert recital Marii Meyer –
piosenka francuska

7 czerwca, godz. 17.00

ul. Kopernika 11
Bogdan Dziworski. Podchody
i inne gry towarzyskie – wystawa
fotograficzna

do 20 czerwca

wernisaż: 25 czerwca, godz. 16.00 (wstęp
wolny)

ul. Kościuszki 47

Wydarzenia

Kresowianie w Katowicach,
katowiczanie na Kresach

Koncert lunchowy: Opera – od
baroku do współczesności

8 czerwca, godz. 15.00

wstęp: 5 zł

do 29 czerwca

ul. Rymarska 4

Industriada: Zwiedzanie
poprzemysłowych terenów byłej
KWK Katowice

do 2 czerwca

Juri Jakovenko – Grafika
(wystawa z cyklu „Magia
warsztatu”)

do 6 czerwca

Wakacyjna Fabryka Formy
i Koloru – warsztaty twórcze
dla dzieci w ramach akcji „Lato
w mieście”

codziennie 30.06–4.07 o godz. 10.00
i 12.00

14 czerwca

Warsztaty dla miłośników techniki, sztuki
oraz dla rodzin z dziećmi.

Wystawy |

Muzeum Izba Pamięci Kopalni Wujek
ul. Wincentego Pola 65
tel. 32 208 55 33, 32 601 21 08
e-mail: sekretariat@scwis.org.pl
muzeum@scwis.org.pl

Rocznica
W tym roku mija 25 lat od wyborów czerwcowych w 1989 r. Z tej okazji Śląskie Centrum Wolności i Solidarności organizuje 4 czerwca koncert
Elektrycznych Gitar. Koncert odbędzie się o godz.

18.00 na parkingu w pobliżu budynku dyrekcji
KWK „Wujek” przy ul. W. Pola (wstęp wolny).
Ponadto w tym samym dniu o godz. 10.00
w Kinoteatrze Rialto zaplanowano spotkanie, które rozpocznie się referatem dr. Adama Dziuby pt.
„Kampania wyborcza i wybory 4 czerwca 1989
r. w województwie katowickim”. Godzinę później
odbędzie się pokaz filmu „Piosenka i życie” oraz
dyskusja panelowa z udziałem jednej z bohaterek
filmu Katarzyny Kopczak-Zagórnej oraz reżysera
Rafaela Lewandowskiego. Ilość miejsc ograniczona, rezerwacja telefoniczna: 32 601 21 08.
Obchodom Czerwca ’89 roku będzie towarzyszyć wystawa „Wybory i referenda w PRL w latach 1946-1989”, przygotowana przez Oddział
IPN w Szczecinie, którą będzie można zobaczyć
w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności przy
ul. W. Pola 65.

ul. Józefowska 102
tel./fax 32 207 01 00/32 207 01 80
e–mail: oddzial.katowice@ipn.gov.pl
www.ipn.gov.pl/www.ipnareszt.pl

Konkurs historyczny „Niech
świat pamięta o nas…”. Losy
osób deportowanych z Górnego
Śląska do ZSRS w 1945 r.

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN
w Katowicach zorganizuje w bieżącym roku
regionalny konkurs historyczny, którego celem jest upamiętnienie tragicznej w skutkach
wywózki mieszkańców Górnego Śląska do
ZSRS w 1945 r. Przypadająca w 2015 r. 70.
rocznica tamtych wydarzeń jest szczególnie
ważnym momentem, aby zachęcić społeczność Górnego Śląska do przedstawienia,
a tym samym do upowszechnienia i upamiętnienia tragicznych losów Górnoślązaków wywiezionych do katorżniczej i niewolniczej pracy na terenie ZSRS: okoliczności ich wywózki,
pobytu, powrotu i ewentualnych późniejszych
tego konsekwencji. Konkurs skierowany jest
do uczniów oraz osób dorosłych.
Szczegóły: www.ipn.gov.pl

www.katowice.eu
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Galeria Sztuki
Współczesnej
BWA

al. Wojciecha Korfantego 6
tel./fax 32 259 90 40, 259 93 24
e-mail: galeria@bwa.katowice.pl
www.bwa.katowice.pl

O powstawaniu i ginięciu

do 15 czerwca

kuratorzy: Mar ta Lisok i Jan Trzupek
Udział biorą: Ewa Axelrad, Piotr Bosacki,
Bar tek Buczek, Dorota Buczkowska, Pavlina
Fichta Černa, Zdena Kolečková, Denisa Lehocká, Little Warsaw, Rafani, Andrzej Szewczyk, Iza Tarasewicz

Konferencja poświęcona
twórczości Andrzeja Szewczyka
w kontekście wystawy
„O powstawaniu i ginięciu”

5 czerwca, godz. 12.30

Spotkanie rozpocznie się oprowadzeniem
kuratorskim po wystawie: Mar ta Lisok i Jan
Trzupek wyjaśnią koncepcję i historyczne tło
projektu. Następnie głos zabiorą prelegenci:
prof. Tadeusz Sławek, Marek Chlanda i Jan
Trzupek, którzy przybliżą sylwetkę i twórczość Andrzeja Szewczyka, jednego z najwybitniejszych ar tystów naszego regionu.
Konferencja jest współorganizowana z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach.

Publiczne obrony prac
dyplomowych studentów
Wydziału Artystycznego
Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach

16–17 oraz 23–26 czerwca: kierunek
grafika i malarstwo

Dyplomy 2014

30 czerwca (wernisaż) – 20 lipca
Wystawa najciekawszych realizacji i działań
studentów Wydziału Ar tystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Projekt „Nocne Aktywności”
Performance’y i akcje ar tystyczne w Katowicach pod osłoną nocy (maj – wrzesień
2014)
Działania czerwcowe: 20/21.06 – performance’y Aleksandry Kozioł, Małgorzaty
Markiewicz, Adama Laski.
Szczegóły na stronie Galerii BWA oraz fanpage'u projektu.

sztuka (w) edukacji
W Galerii BWA na dzieci i młodzież czekają
bezpłatne warsztaty ekspresji twórczej.
Uczestnicy warsztatów mają okazję spędzić twórczo czas, a inspiracją dla ich działań są wystawy prezentowane w Galerii
Zajęcia są bezpłatne, wszystkie materiały
potrzebne do realizacji warsztatów
zapewnia Galeria. Wymaga się
wcześniejszej rezerwacji terminu: Dział
Edukacji Artystycznej, tel. 32 259 90 40
lub Aneta Zasucha – kom. 510 853 090,
e-mail: edukacja@bwa.katowice.pl

pl. Sejmu Śląskiego 2
tel. 32 609 03 22
e-mail: info@ck.art.pl
www.ck.art.pl

Koncerty plenerowe:
Katowickie Spotkania z Operą,
Baletem i Operetką

6–8 czerwca, park im. T. Kościuszki

W programie:
6 czerwca, godz. 19.00: Piosenka francuska
Wystąpi: Chok Theatre z udziałem Alain Besseta, Valerie Gonzalez i Josiene Carle
7 czerwca, godz. 19.00: Emerich Kalman,
Hrabina Marica
Wystąpią: Mar ta Wyłomańska, Janusz Ratajczak, Tomasz Madej, Ewa Olszewska,
Gabriela Orłowska oraz Orkiestra pod batutą
Rubena Silva
8 czerwca, godz. 20.00: Preludium Słowiańskie i Hulanki (Fragmenty)
Wystąpi: Ar t Color Ballet oraz grupa wokalna
Strojone
Wstęp wolny. Informacje: bow@ck.art.pl,
izabela.olszowska@ck.art.pl, 32 609 03
31, 32 609 03 32, 32 609 03 36.

Klimakterium 2, czyli
menopauzy szał...

17 czerwca, godz. 18.30, sala koncertowa
Bilety 75 zł normalne, 65 zł ulgowe
i grupowe (> 20 osób). Ticketportal.pl;
Biletyna.pl; Kupbilecik.pl rezerwacje:
bow@ck.art.pl, tel. 32 609 03 31, 32 609
03 32.

Reportaż radiowy S+C
Bartosz Panek: Chcę więcej

10 czerwca, godz. 18.00, Strefa Centralna
Prowadzenie spotkań: Anna Dudzińska (Radio Katowice)
Poruszająca historia Dominika Połońskiego – utalentowanego wiolonczelisty, laureata
wielu muzycznych nagród, który w 2004 r.
zachorował na nowotwór mózgu. Nie poddał
się chorobie i wrócił na scenę w lutym 2009
r. Po kilku operacjach i żmudnej rehabilitacji jest dziś jedynym wiolonczelistą, który
używa podczas gry tylko prawego ramienia.
Lewa część jego ciała nadal jest w dużym
stopniu sparaliżowana. Specjalnie dla niego
komponuje grupa zaprzyjaźnionych twórców, m.in. Ar tur Zagajewski, Sławomir Kaczorowski, Olga Hans i Sławomir Zamuszko.
Kim dziś jest Dominik Połoński? Jak odnalazł
się w świecie, w którym niemal każda czynność wymaga użycia obu rąk? Jak zmieniła
się jego muzyka i sposób gry?
Repor taż jest pracą stypendialną Bar tosza Panka – laureata konkursu stypendialnego im. Jacka Stwory z 2012 r., przygotowaną pod opieką Janusza Deblessema, zrealizowana przez Tomasza Perkowskiego.
Wstęp wolny. Informacje:bow@ck.art.pl
32 609 03 31, 32 609 03 32.

Kino Państw Nieobecnych
Powstał 30 grudnia 1922 r. Oficjalnie zniknął
z mapy świata 26 grudnia 1991 r. Związek
Socjalistycznych Republik Radzieckich już
nie istnieje, ale wciąż żyje w ludzkiej pamięci – jako symbol zniewolenia lub przeciwnie
jako ikona popkultury. Sztuka filmowa tego
„nieobecnego” dziś państwa jest tym wytworem radzieckiej kultury, który chcemy

przybliżyć widzom. Dzięki uprzejmości Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Centrum
Kultury Katowice prezentujemy zarówno filmy komediowe, sensacyjne, biograficzne,
jak i monumentalne dramaty wojenne. Spośród tysiąca tytułów starannie wybraliśmy te
obrazy, które mogą widzów wzruszyć, rozbawić a nawet zaskoczyć. Prowadzenie: Patryk Tomiczek (Stowarzyszenie Inicjatywa)
26 czerwca, godz. 19.00, Sala Grudniowa
Biały Bim, Czarne Ucho (reż. Stanisław Rostocki, 1977)
Zrealizowany na podstawie powieści
Gawriiła Trojepolskiego poruszający dramat
o przyjaźni i oddaniu czworonożnego przyjaciela człowieka. Samotny starszy pan, Iwan
Iwanowicz, postanawia przygarnąć i zaopiekować się zabawnym szczeniakiem o charakterystycznym umaszczeniu. Bim – biały
piesek z czarnym uchem, wyrasta na uroczego i mądrego psa, który za swojego pana
gotów jest oddać życie. Sielanka kończy się
w chwili, kiedy Iwan trafia do szpitala. Zrozpaczony pies podejmuje desperacką próbę
odnalezienia właściciela.
Wstęp wolny. Informacje: bow@ck.art.pl,
32 609 03 31, 32 609 03 32.

W starym kinie: Ja tu rządzę
(reż. Mieczysław Krawicz, 1939)

5 czerwca, godz. 18.00, Sala Grudniowa

Prowadzenie: Andrzej Gwóźdź (Uniwersytet
Śląski), Patryk Tomiczek (Stowarzyszenie
Inicjatywa)
Komediofarsa na podstawie dramatu
Wincentego Rapackiego pt. „Pani majstrowa”. Film nie zdążył wejść na ekrany przed
wybuchem wojny. Niemiecki okupant dopuścił do jego premiery dopiero 23 grudnia
1941 r. W warstwie fabularnej „Ja tu rządzę”
jest opowieścią o młodym hulaszczym hrabim Józiu, który na złość rodzicielce postanowił zostać szewcem. W ten sposób chciał
się zemścić na matce za to, że nie zechciała
wyasygnować pieniędzy na teatr muzyczny, który planują założyć jego przyjaciele.
Zamiary rozwydrzonego hrabiego spalają
jednak na panewce. Na przeszkodzie staje
bowiem miłość... Otóż hrabia zakochuje się
w Joasi – pięknej córce szewca. Czy matce uda się udaremnić mezalians i odmienić
uczucia młodzieńca?
Wstęp wolny. Informacje: bow@ck.art.pl,
32 609 03 31, 32 609 03 32.

Rodzinne Matinée: Spotkania
z muzyką klasyczną na
siedząco? Eee tam…
Muzyka poważna jest zbyt dynamiczna, aby
słuchające jej dzieci więzić w fotelach. Proponujemy comiesięczne minikoncer ty dla
dzieci wraz z ich opiekunami, w czasie których najmłodsi będą mogli słuchać muzyki
i poznawać historię instrumentów, ale – co
najważniejsze – do niczego nie będą zmuszani. Wysoki poziom ar tystyczny sprawi, że
spotkania stanowić będą interesujące wydarzenia także dla dorosłych.
Prowadzenie spotkań: Zdzisław Smucero-
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wicz – niepoważnie poważny kompozytor,
organista i pedagog
7 czerwca, godz. 11.00, Sala Grudniowa
Z Mozar tem „za pan brat”
Gościć będziemy Mar tynę Bańczyk – młodą,
ambitną, pełną energii śpiewaczkę operową
oraz estradową, flecistkę i pianistkę. Martyna muzyką żyje od najmłodszych lat. Jest
również pasjonatką kultury i języka włoskiego, autorką muzyki i tekstów do piosenek dla
dzieci oraz wokalistką zespołu Przymierzalnia. Mar tyna przyjedzie do nas aż z Mont-

|
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realu (Quebec, Kanada) Od niedawna tam
właśnie koncer tuje i pobiera nauki u znanych
profesorów. Podczas spotkania Mar tyna zapozna nas z Mozar tem i zaśpiewa kilka jego
najsłynniejszych arii.
14 czerwca, godz. 11.00, Dolina Trzech Stawów
Muzyczny piknik na Sztauwajerach
Tym razem koncer tować będziemy w plenerze. Na zieloną łąkę wybierze się z nami
Mar ta Saciuk – niekwestionowana gwiazda
i frontmenka kabaretu Kwar tet Okazjonalny.

Ta tryskająca dowcipem i wdziękiem ar tystka pokaże nam, do jakiej wir tuozerii zdolny
jest głos ludzki. Mar ta śpiewa sopranem lirico-spinto.
28 czerwca, godz. 11.00, Sala Grudniowa
Wariacje na obój i fagot z Patrycją i Ulą
Na ostatnim czerwcowym spotkaniu będzie
dużo nowości. Nie tylko usłyszymy utwory
znanych kompozytorów, m.in. Claude'a Debussy'ego i Maurice'a Ravela, ale i poznamy
dwóch kuzynów: Mr Oboja i Mr Fagota. Ula
i Patrycja – młode i bardzo uzdolnione ar-

Gdy budzą się demony (reż. Roland Joffé,
Argentyna/Hiszpania/USA 2011, 120')

5 czerwca

Wstęp wolny. Informacje: bow@ck.art.
pl, 32 609 03 31, 609 03 32 lub zdzislaw.
smucerowicz@ck.art.pl.

Kino |

od 6 czerwca
ul. św. Jana 24
tel. 32 251 04 31 (kasa/rezerwacja)
e-mail: rezerwacja@rialto.katowice.pl
www.rialto.katowice.pl

Kobiety Oblegają Kino

5 czerwca, godz. 19.00

Grace księżna Monako (reż. O. Dachan,
Francja, USA, Belgia, Włochy, Monako, 2014,
103')
Więcej informacji na stronie: www.rialto.
katowice.pl

Wilgotne miejsca (reż. David Wnendt, Niemcy 2013, 109')
Mandarynki (reż. Zaza Urushadze, Gruzja/
Estonia 2013, 90')
Co nas kręci (reż. Bryan H. Carroll, USA
2013, 89')

od 13 czerwca
Jak ojciec i syn (reż. Hirokazu Koreeda, Japonia 2013, 120')

od 20 czerwca
Krok od sławy (reż. Morgan Neville, USA
2013, 91')

od 27 czerwca
ul. 3 Maja 7
tel. 32 258 74 32
e-mail: kino@swiatowid.katowice.pl
www.swiatowid.katowice.pl

Premiery

Rękopisy nie płoną (reż. Mohammad Rasoulof, Iran 2013)
Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął (reż. Felix Herngren, Szwecja 2013, 114')

Centrum Sztuki
Filmowej

od 30 maja
Eastern Boys (reż. Robin Campillo, Francja
2013, 128')
Gagarin (reż. Pavel Parkhomenko, Rosja
2013, 108')
Babadook (reż. Jennifer Kent, Australia
2014, 92')

|

tystki z Akademii Muzycznej w Katowicach
pokażą nam podobieństwa i różnice między
tymi instrumentami – Patrycja Korniluk zaprezentuje grę na oboju, a Urszula Kondel na
fagocie.

ul. Sokolska 66
tel. 32 258 05 08 (program),
e-mail: kasa@kosmos.katowice.pl
www.kosmos.katowice.pl

Retransmisja spektaklu
teatralnego z Royal National
Theatre w Londynie

Czwartek z kryminałem

Uprowadzenie (reż. A. Lattuada, Francja/
Włochy 1961, 105')
Opowieść o młodej mężatce (Anouk Aimée), która spiskuje z zaprzyjaźnionym profesorem w celu
uprowadzenia jej dziecka i wyłudzania pieniędzy
od bogatego męża.
bilet: 5 zł

Transmisja z Metropolitan
Opera w Nowym Jorku

7 czerwca, godz. 18.00

„Nos” – D. Szostakowicz
Z twarzy asesora kolegialnego Kowalowa zniknął
nos. Zrozpaczony urzędnik zarządza poszukiwania, angażując w nie mieszkańców Petersburga.
Nos jednak ani myśli dać się złapać. 21-letni Szostakowicz napisał „Nosa” na podstawie surrealistycznej satyry – opowiadania Nikołaja Gogola.
Ta bezceremonialnie potępiona przez ówczesną
krytykę radziecką opera pełna jest nowatorskich
rozwiązań kompozytorskich (autor m.in. każe
śpiewać soliście wcielającym się w rolę Nosa
przez nos), ale – choć to utwór wybitny – wystawia się ją niezwykle rzadko, gdyż do jej wykonania
potrzeba ponad 80 solistów. Met udało się zebrać
tylu wykonawców, a nowojorska inscenizacja
„Nosa” nawiązuje do najlepszych osiągnięć teatru
rosyjskiego. W roli tytułowej znakomity baryton
Paulo Szot, Brazyliczyk o polskich korzeniach.
Czas trwania: 2 godz. i 15 minut (bez przerwy)

14 czerwca, godz. 18.30

„Król Lear” – William Szekspir
bilety: 35 zł normalny/30 zł ulgowy

Filmoteka Konesera
Tess (reż. R. Polański, Francja/W. Brytania
1979, 186')
10 czerwca, godz. 18.00
Wiek niewinności (reż. Martin Scorsese,
USA 1993, 139')
24 czerwca, godz. 18.00
bilety: 10 zł

Amerykańska Panorama

11 czerwca, godz. 18.00

Doczekać zmroku (reż. Terence Young, USA
1967, 107')
W wyniku zbiegu okoliczności naszpikowana
heroiną lalka trafia do domu niewidomej kobiety.
Figurki szukają trzej bezwzględni bandyci, którzy
za wszelką cenę pragną odzyskać drogocenną
zabawkę. Niewidoma Susy zmuszona jest stanąć
do nierównego pojedynku z przestępcami. Jedyną bronią kobiety jest umiejętność poruszania się
w ciemności.

bilety: 53 zł normalny/46 zł ulgowy

wstęp wolny

Teatr |
Duża Scena

9, 10 czerwca, 13.00, 22.00

Jakub Roszkowski,
W popielniczce diament

11 czerwca, godz. 10.00, 12.00

16 czerwca, godz. 18.00

Przemysław Angerman i Jan
Kidawa-Błoński, Skazany na
bluesa

20 czerwca, godz. 20.00

6 czerwca, godz. 20.00 (premiera)
7 czerwca, godz. 16.00 (premiera
studencka)
7 czerwca, godz. 20.00

ul. Rynek 10
tel. 32 258 7251/2
e-mail: teatrslaski@teatrslaski.art.pl
www.teatrslaski.art.pl

14, 15 czerwca, godz. 19.00

Mam talent! – 7. edycja

Casting z udziałem publiczności

Ogród pełen bajek

12 czerwca, godz. 19.00 (premiera
studencka, spektakl z angielskimi
napisami)
13, 21, 22 czerwca, godz. 19.00

Giuseppe Verdi, Nabucco

(gościnnie Opera Śląska)

Tomasz Kowalski & FBB
T.H.E. Company (Singapur)

(gościnnie Festiwal Tańca Współczesnego)
27 czerwca, godz. 19.00

Polski Teatr Tańca (Polska)

www.katowice.eu
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(gościnnie Festiwal Tańca Współczesnego)
28 czerwca, godz. 19.00

Battery Dance Company (USA)

(gościnnie Festiwal Tańca Współczesnego)
29 czerwca, godz. 19.00

Scena Kameralna
Mariusz Sieniewicz, Rebelia

4, 5, 6 czerwca, godz. 18.30

Bodies Anonymous (Holandia)

(gościnnie Festiwal Tańca Współczesnego)
27 czerwca, godz. 19.00

Kibbutzim Project (Izrael)

(gościnnie Festiwal Tańca Współczesnego)
28 czerwca, godz. 19.00

Macao Dance Project (Chiny)

(gościnnie Festiwal Tańca Współczesnego)

20. Międzynarodowy
Festiwal Sztuk
Performatywnych
A Part
10 lat Teatru A Part

7–17 czerwca

Sprzedaż biletów oraz rezerwacje wyłącznie
w miejscach prezentacji (z wyjątkiem
przedstawień „Przejrzystość pustki” Teatru
A Part i „Ukryte” Teatru Usta Usta Republika
– sprzedaż i rezerwacje biletów w kasie
Kinoteatru Rialto).
Bilety na koncert Borgeois & Maurice oraz
spektakle Companyia Marta Carrasco
i „Cyrk Bellmer” Teatru A Part w cenie
30 zł, na pozostałe przedstawienia 25
złotych. Na przedstawienia plenerowe oraz
performens Anny Steller – wstęp wolny.

Bourgeois & Maurice (Anglia)
Sugertits

29 czerwca, godz. 19.00

7 czerwca, godz. 18.00, Kinoteatr Rialto

Scena w Malarni

Teatr A Part (Polska)
Faust

Puder i pył. Białas blues

5 czerwca, godz. 19.00

Axel Hellstenius, Elling
(projekt KatoDebiut)

7, 8, 14, 15 czerwca, godz. 19.00

Tomasz Man, Moja ABBA

10, 11 czerwca, godz. 19.00

Studium wiedzy o teatrze

12 czerwca, godz. 14.30

Spotkanie dotyczące Dyplomu Studium
Aktorskiego w reż. R. Talarczyka

Całuję twoją dłoń madame

13 czerwca, godz. 19.00

recital Bernarda Krawczyka

Dyplom Studium Aktorskiego
przy Teatrze Śląskim

27, 28, 29 czerwca, godz. 19.00

Galeria Foyer
A. Sznura, Malarstwo
(wernisaż)

12 czerwca, godz. 17.00

Stowarzyszenie
Teatralne A PART

7 czerwca, godz. 22.00, parking
Uniwersytetu Śląskiego (ul. Szkolna)
Przedstawienie dla widzów dorosłych.

Delgado Fuchs (Belgia,
Szwajcaria)		
Długi błękitny wełniany
płaszcz noszony z owalnie
wydekoltowanym swetrem,
skórzanymi spodniami w kolorze
brzoskwini i czerwonymi
nubukowymi butami na wysokich
obcasach o spiczastych nosach
(teatr tańca/performens)

8 czerwca, godz. 19.00, Kinoteatr Rialto
Przedstawienie dla widzów dorosłych.

Monica Garcia (Hiszpania)
Prędkość Rzeczy (teatr tańca/solo)

9 czerwca, godz. 18.00, Teatr Korez

Przedstawienie dla widzów dorosłych.

tanzfuchs Produktion (Niemcy)
To – solo na jedno ciało (teatr
tańca/solo)

9 czerwca, godz. 20.00, Teatr Rozrywki
w Chorzowie
Przedstawienie dla widzów dorosłych.

Przedstawienie dla widzów dorosłych.

Teatr Usta Usta Republika
(Polska)			
Ukryte (site specific project/
słuchowisko)

12 czerwca, godz. 18.00, 20.00, hala
nieczynnego Kina Słońce, Katowice-Janów
(ul. Zamkowa)
Dla widzów niezmotoryzowanych:
autobus festiwalowy odjeżdża sprzed
Kinoteatru Rialto o godz. 17.30 i 19.30.
Odjazd powrotny autobusu po spektaklu
o godz. 18.15 i 20.15.

Teatr Amareya (Polska)
Fetish.Wtf (teatr ruchu/
performens)

16 czerwca, godz. 20.00, Teatr Śląski,
Scena w Malarni
Przedstawienie dla widzów dorosłych.

Spitfire Company (Czechy)
Antiwords (teatr
postdramatyczny)

17 czerwca, godz. 19.00, Kinoteatr Rialto

Teatr A Part (Polska)		
Cyrk Bellmer (physical theatre/
teatr wizualny)

12 czerwca, godz. 18.00, 20.00, Kinoteatr
Rialto
Przedstawienie dla widzów dorosłych.

A3 Teatr (Polska)		
Zmysły (wędrowny kabaret
uliczny)

13 czerwca, godz. 16.00, początek: przed
Kinoteatrem Rialto

Teatr A Part (Polska)
Przepaść Głębi (premiera;
instalacja wideo/solo)

ul. św. Jana 10
tel. 32 253 82 21
e-mail: biuroateneum@o2.pl
www.ateneum.art.pl

Scena Ateneum
(ul. św. Jana 10)

13 czerwca, godz.18.00, 20.00, Kinoteatr
Rialto

1 czerwca, godz. 16.00

Przedstawienie dla widzów dorosłych.

3, 10, 12, 13 czerwca, godz. 9.30

Roger Bernat/Fff (Hiszpania)
Domini Public (gra uliczna,
spektakl interaktywny)

4 czerwca, godz. 9.30

Anna Steller (Polska)
Przemieszczenie (performens/
solo)

6 czerwca, godz. 9.30
7 czerwca, godz. 16.00

14 czerwca, godz. 16.00, Rynek

14 czerwca, godz. 18.00, Centrum Kultury
Katowice (Galeria 5, 2 piętro)
Przedstawienie dla widzów dorosłych.

Ludomir Franczak (Polska)
Odzyskane (słuchowisko/
performens/solo)

Krawiec Niteczka

Kopciuszek

8 czerwca, godz. 16.00

Skarb Babuchy Burczymuchy

Najmniejszy bal świata

11 czerwca, godz. 9.30

Galeria Ateneum

14 czerwca, godz. 20.00, Teatr Ateneum

(ul. 3 Maja 25)

Merlin Puppet Theatre
(Grecja)			
Domy Klaunów (teatr lalek)

Afrykańska przygoda (spektakl
dla widza od 1 do 4 lat)

Teatr A Part (Polska)
Przejrzystość Pustki (teatr
postdramatyczny/solo)

15 czerwca, godz. 20.00, Teatr Ateneum

1, 15 czerwca, godz. 11.30

Przedstawienie dla widzów dorosłych.

3 czerwca, godz. 9.30

O Czerwonym Kapturku
i Księżniczce na ziarnku grochu

Companyia Marta Carrasco
(Hiszpania)			
B.Flowers (teatr tańca/teatr
wizualny)

Teatr Usta Usta Republika
(Polska)				
Cykl (spektakl plenerowy)

15 czerwca, godz. 22.00, parking
Uniwersytetu Śląskiego (ul. Szkolna)

10 czerwca, godz. 16.00, 18.00, Centrum
Kultury Katowice (sala 211, 2. piętro)

10 czerwca, godz. 20.00, Teatr Rozrywki
w Chorzowie

ul. Barlickiego 15b/4
tel/faks 32 250 39 04
e-mail: marcinherich@wp.pl
www.apart.art.pl

11 czerwca, godz. 19.00, Kinoteatr Rialto

Ja Ja Ja Ne Ne Ne (Polska)
Fight, Fight – That's All We Can
Do (physical theatre/performens)

Kołodyńska/Kordaczuk (Polska)
Symptomy na zmultiplikowany
kontrabas, monoctone i aktora
(koncert/zbiór etiud teatralnych)

16 czerwca, godz. 18.00, Kinoteatr Rialto
Przedstawienie dla widzów dorosłych.

5 czerwca, godz. 9.30

Wesołe historie

11, 13 czerwca, godz. 9.30

Najmniejszy bal świata

14 czerwca, godz. 11.30

Dyrekcja Teatru zastrzega sobie prawo
zmian w repertuarze.
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Old Timers Garage zakończył sezon
regularnych wydarzeń. Kolejne wydarzenia
już od września. Tymczasem zapraszamy
na specjalnie przygotowany program
wakacyjnych wydarzeń. Wszystkie
wydarzenia są bezpłatne!

pl. Sejmu Śląskiego 2
tel. 32 251 89 03
e-mail: nospr@nospr.org.pl
www.nospr.org.pl

Poranek z okazji Dnia Dziecka

1 czerwca, godz. 12.00, sala im. G.
Fitelberga, CKK, pl. Sejmu Śl. 2
dyrygent – Sławek A. Wróblewski
narrator – Grzegorz Damięcki

W programie: Leopold Mozart – Symfonia
dziecięca w wykonaniu Orkiestry
Kameralnej Państwowej Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej II stopnia im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach
(przygotowanie – Felicja Bieganek, dyrygent –
Jan Stańczyk), Piotr Moss – Niebieska małpka
bilety: 20 zł, 15 zł (ulgowe)

Koncert z okazji 150. rocznicy
urodzin Richarda Straussa

13 czerwca, godz. 19.30, sala im. G.
Fitelberga, CKK, pl. Sejmu Śl. 2
dyrygent – Alexander Liebreich

soliści: Janice Baird (Elektra), Melanie Diener
(Chryzotemis), Ewa Podleś (Klitemnestra),
Wolfgang Schmidt (Egistos), Reinhard
Hagen (Orestes), Dariusz Machej (Opiekun
Orestesa), Jadwiga Postrożna (Powiernica),
Ewa Tracz (Niosąca tren), Karol Kozłowski
(Młody sługa), Grzegorz Szostak (Stary
sługa), Kamila Kułakowska (Nadzorczyni),
Agnieszka Rehlis (I Służebna), Anna Bernacka
(II Służebna), Anna Lubańska (III Służebna),
Monika Świostek (IV Służebna), Katarzyna
Trylnik (V Służebna)
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata
Silesia
W programie: R. Strauss – Electra
bilety: 40 zł, 25 zł (ulgowe)
Bilety są dostępne w kasie NOSPR,
kasie Teatru Śląskiego, punktach
Ticketportal oraz na stronach www.
ebilet.pl, www.ticketportal.pl, www.sklep.
tauron-pe.pl

Rowerowa niedziela z Old
Timers Garage

1, 8, 15, 22, 29 czerwca, godz. 15.00
Zapraszamy do udziału w naszym
najnowszym projekcie. W ramach projektu
promować będziemy zdrowy tryb życia.
W każdą czerwcową, lipcową
i sierpniową niedzielę zapraszamy Państwa
do wspólnej podróży rowerowymi ścieżkami
w województwie śląskim. Wyruszamy
w każdą niedzielę o godz. 15.00 sprzed Old
Timers Garage i kończymy w tym samym
miejscu. Wieczorem w klubie odbędzie się
wspólne grillowanie, rozdanie nagród oraz
degustacja specjalnie przygotowanych
witaminowych koktajli. Udział jest bezpłatny.
Szczegóły na stronie internetowej.

Otwarta Scena Jam Session
na Małej Scenie

21 czerwca, godz. 20.00

W sezonie wakacyjnym nasza Otwarta Scena
Jam Session, czyli najdłuższy improwizacyjny
koncert w historii Old Timers Garage
przenosi się na małą scenę zlokalizowaną
w barze. W ramach cyklu Otwarta Scena
zapraszamy wszystkich, niezależnie od
posiadanych zdolności muzycznych, do
klubu. Będzie można zagrać, zaśpiewać
oraz po prostu posłuchać dobrej muzyki
na żywo. Nad jakością wydarzenia czuwać
będą profesjonaliści. Gorąco polecamy
i zapraszamy!

Wieczór z kinem drogi

6, 13, 20, 27 czerwca, godz. 20.00
W każdy piątek, począwszy od 6 czerwca,
a skończywszy na 29 sierpnia, zapraszamy
na cykl wydarzeń odbywających się w części
barowej Old Timers Garage pt. Wieczór
z kinem drogi. W ramach cyklu obejrzeć
będzie można bezpłatnie legendarne (nie tylko
amerykańskie) produkcje nawiązujące do
kinematografii drogi. W zależności od pogody
pokaz będzie się odbywał albo wewnątrz,
albo w ogródku letnim. Szczegółowy
harmonogram projekcji dostępny będzie na
stronie internetowej.

kameralna Filharmonii Śląskiej
Todo Art Trio w składzie:
Grażyna Jursza –flecistka
Dariusz Jursza – klarnecista
David Smykowski – fagocista
Regina Gowarzewska – prelegentka

Muzyka na Dzień Dziecka

2 czerwca, godz. 10.00, 12.00, Sala
koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia
Śląska
Śląska Orkiestra Kameralna
Jan Walczyński – dyrygent
Krzysztof Grębski – aktor
Studenci Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie (filia we Wrocławiu)
W programie: bajki Jana Brzechwy i Julina Tuwima: Lokomotywa, Pali się, Ptasie radio, Na
straganie, Na wyspach Bergamutach

Akademia Muzycznego Smaku
z okazji Dnia Dziecka

2 czerwca, godz. 17.00, Sala kameralna
Filharmonii Śląskiej

ul. gen. Jankego 132
tel. 605 418 406
e-mail: klub@old-timers.pl
www.old-timers.pl

Muzyczne Przedszkole: Jaką
muzykę zabieramy na wakacje?

2 czerwca, godz. 8.30, 10.00, 11.30, Sala

Śląska Orkiestra Kameralna
kończy sezon

14 czerwca, godz. 18.00, Sala koncertowa
im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Śląska Orkiestra Kameralna
Robert Kabra – dyrygent, skrzypek
W programie:
Andrzej Panufnik – Koncert skrzypcowy
Benjamin Britten – Wariacje na temat Franka
Bridge'a op. 10
Samuel Barber – Adagio na smyczki

Muzyczne przedszkole – Jaką
muzykę zabieramy na wakacje?

16 czerwca, godz. 9.30, 11.00

Sala kameralna Filharmonii Śląskiej
Todo Art Trio w składzie:
Grażyna Jursza – flecistka
Dariusz Jursza – klarnecista
David Smykowski – fagocista
Regina Gowarzewska – prelegentka

Regina Gowarzewska – prowadzenie

Marcin Wyrostek
w Filharmonii Śląskiej

7 czerwca, godz. 18.00, Sala koncertowa
im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Śląska Orkiestra Kameralna
Marcin Wyrostek z zespołem Tango Corazon
Leszek Sojka – dyrygent
W programie: kompozycje Astora Piazzolli oraz
Richarda Galliano

Zakończenie sezonu pod
mistrzowską batutą

8 czerwca, godz. 17.00, Sala koncertowa
im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Chór Filharmonii Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Agnieszka Bochenek-Osiecka – sopran
Edward Kulczyk – tenor
Michał Schoppa – baryton
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
W programie: Carmina burana Carla Orffa

Muzyczny alfabet – J, czyli
przeskakujemy w alfabecie, by
posłuchać jazzu

9 czerwca, godz. 9.30, 11.00, Sala
kameralna Filharmonii Śląskiej
Małgorzata Biniek – śpiew
Piotr Matusik – fortepian
Regina Gowarzewska – prelegentka

ul. Sokolska 2
tel. 32 258 62 61
e-mail: sekretariat@filharmonia-slaska.eu
www.filharmonia-slaska.eu

wy G-dur op. 58
Johannes Brahms – I Symfonia c-moll op. 68

Dyrygencki koncert
dyplomowy

18 czerwca, godz. 19.00, Sala koncertowa
im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Śląska Orkiestra Kameralna
Tomasz Barczyński – dyrygent
Maciej Piątek – dyrygent
W programie:
Mieczysław Karłowicz – Serenada op. 2
Eugen Suchoň – Serenada
Antonio Vivaldi – Cztery pory roku op. 8

Filharmonia Malucha
– Koncert letni

22 czerwca, godz. 10.30, 12.30, Sala
koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia
Śląska
Informacje i bilety: www.filharmoniamalucha.pl

Dyrygencki koncert
dyplomowy

26 czerwca, godz. 19.00, Sala koncertowa
im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Piotr Kiełbiński – dyrygent
Mateusz Walach – dyrygent
W programie:
Edward Grieg – I suita Peer Gynt op. 46
Edward Grieg – II suita Peer Gynt op. 55
Modest Musorgski – Obrazki z wystawy
Nikołaj Rimski-Korsakow – Szeherezada

Dyrygencki koncert
dyplomowy

12 czerwca, godz. 19.00, Sala koncertowa
im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Maciej Tomasiewicz – dyrygent
Ewa Danilewska – pianistka
W programie:
Ludwig van Beethoven – IV koncert fortepiano-

ul. 3 Maja 31a
tel. 32 258 90 49
e-mail: ipium@silesia.art.pl
www.silesia.art.pl

www.katowice.eu
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Mamo, tato chodźmy na
koncert!		
Lutosławski dzieciom. „Ptasie
plotki” i inne wiersze

1 czerwca, godz. 18.00, Akademia
Muzyczna

Orkiestra Akademii Beethovenowskiej
Massimiliano Caldi – dyrygent
Anna Borucka – mezzosopran
Robert Marat – fortepian
Mirosław Kotowicz – recytacje
Małgorzata Jeruzal – słowo
W programie: utwory, pieśni i piosenki
Witolda Lutosławskiego oraz wiersze
Juliana Tuwima. Bezpłatne wejściówki
można odbierać w godz. 10.00-14.00
w biurze IPiUM Silesia oraz rezerwować
telefonicznie pod numerami: 32 258
90 49, 32 259 84 83, 32 258 69 87
(obowiązują tylko zgłoszenia rodzinne
i grupowe!)

Jubilate Deo

1 czerwca, godz. 17.00, Katowice-Dąb
Kościół pw. św. św. Jana i Pawła
Zespół Kameralny SANTARELLO
Iwona Bańska – dyrygent
Alicja Przytuła – słowo
W programie: utwory sakralne na zespół wokalny m.in. J. Świdra, F. Nowowiejskiego M.
Duruflé, H. Laszko, D. Bortniańskiego
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Fortepianada

3 czerwca, godz. 18.00, Muzeum
Archidiecezjalne		

Paweł Konik – bas-baryton
Ewa Danilewska – fortepian
Magdalena Makaruk – słowo

Aleksandra Świgut – fortepian
Aldo Dotto – fortepian
Bożena Gieburowska – słowo
W programie: kompozycje I. Strawińskiego,
B. Bartóka, K. Szymanowskiego (opr. A. Dotto)

W programie: arie i pieśni W. A. Mozarta,
G. Verdiego, S. Moniuszki, H. Czyża, P. Czajkowskiego

Koncert z okazji 25. rocznicy
pierwszych wolnych wyborów

8 czerwca, godz. 17.00, MDK „Koszutka”

Ewa Majcherczyk – sopran
Dawid Biwo – bas-baryton
Katarzyna Rzeszutek – fortepian
Wiesława Sczendzina – słowo
W programie: utworu kompozytorów polskich
m.in. S. Moniuszki, F. Chopina, M. Karłowicza

Fortepianada

9 czerwca, godz. 17.00, Biblioteka Śląska,
sala Parnassos
Magdalena Lisak – fortepian
Leon Markiewicz – słowo
W programie: kompozycje na fortepian F. Chopina, K. Szymanowskiego, H.M. Góreckiego

Portret młodego artysty

16 czerwca, godz. 18.00, Galeria
„Ateneum”

Muzyka w Bazylice

22 czerwca, godz. 17.30, bazylika
o.o.Franciszkanów		
Duet akordeonowy:
Daniel Lis i Ewa Grabowska
Alicja Kotyl – słowo
W programie: kompozycje m.in. A. Vivaldiego,
G. Fauré, J.S. Bacha, A. Piazzolla, A. Krzanowskiego

pl. Wolności 12a
tel. 32 206 97 97
e-mail: biuro@camerata.silesia.pl
www.camerata.silesia.pl

Świętujmy Wolność – koncert
z okazji 25. rocznicy wyborów 4
czerwca 1989 roku

5 czerwca, godz. 18.00, Pałac Goldsteinów,
pl. Wolności 12a
W programie: utwory m.in.
K. Szymanowskiego, W. Kilara,
K. Pendereckiego
Wykonawcy:

Fortepianada

29 czerwca, godz. 18.00, Studio
Koncertowe Polskiego Radia
Paweł Wakarecy – fortepian
Aleksandra Konieczna – słowo
W programie: utwory na fortepian kompozytorów polskich m.in. I. J. Paderewskiego,
F. Chopina, J. Zarębskiego

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice
„Camerata Silesia”
Anna Szostak – dyrygent
Adam Myrczek – recytacje
Wstęp wolny. Prosimy o dokonanie
rezerwacji bezpłatnych wejściówek

Na wszystkie koncerty wstęp wolny,
pełny kalendarz koncertów dostępny
w biurze Silesii i na www.silesia.art.pl
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ul. Kossutha 11
tel. 32 254 60 98
e-mail: sekretariat@mbp.katowice.pl
www.mbp.katowice.pl

III Festyn Biblioteczny:
Witajcie w Cyrku!

1 czerwca, godz. 15.00

W programie mnóstwo atrakcji; m.in.: konkursy literackie, gry i zabawy sportowe oraz wiele
innych niespodzianek. Spotkanie z Anną Wesołowską, aktorką Teatru Śląskiego w Katowicach, realizowane w ramach projektu Aktorzy
Czytają Dzieciom.
Filia nr 28, ul. Uniczowska 36, Podlesie

Dyskusyjny Klub Książki:
Spotkanie autorskie z Joanną
Szczepkowską – aktorką,
pisarką, felietonistką
i pedagogiem

2 czerwca, godz. 17.00

Karawaną w Baśni Świat – warsztaty dla dzieci,
prowadzone przez Urszulę Palusińską. Książka
„Majn alef bejs” Jehoszue Kaminskiego z ilustracjami Urszuli Palusińskiej zdobyła główną
nagrodę w kategorii Non-Fiction w konkursie
Bologna Ragazzi Award 2014.
Filia nr 32, ul. Grzyśki 19A, Ligota

4 czerwca, godz. 9.00–13.00
Książkobusem w Baśni Świat – plenerowy festyn dla dzieci. W programie: przyjazd książkobusu wydawnictwa Media Rodzina, zabawy
czytelnicze prowadzone przez animatora; konkursy, czytanie, zgadywanki.
Filia nr 14, ul. Piastów 20, os. Tysiąclecia

Cała Polska Czyta Dzieciom
i Murcki też! – plenerowy piknik
rodzinny

6 czerwca, godz. 15.30

W programie: bajkowy turniej rodzinny,
wspólna recytacja wiersza Juliana Tuwima
pt. „Lokomotywa”, występ Chóru Belcanto
i Piccolo Belcanto, występ dzieci z Miejskiego
Przedszkola nr 72, pokaz karate w wykonaniu
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orzeł Katowice”, warsztaty plastyczne i inne atrakcje.
Filia nr 26, ul. Samsonowicza 27, Murcki

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

XIII Ogólnopolski Tydzień
Czytania Dzieciom
3 czerwca, godz. 17.00

Czwartek w bibliotece:
Krzysztof Spadło – łowca wrażeń

12 czerwca, godz. 17.00

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Spadło

– autorem opowiadań z pogranicza horroru
i science fiction oraz powieści „Skazaniec”.
Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21B,
Dąbrówka Mała

Półka Wolności
W tym roku mija 25 lat od przeprowadzenia
pierwszych wolnych wyborów w powojennej
Polsce. Z tej okazji Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Inicjatywa „Razem
‘89” oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zachęcają do poszerzania wiedzy o polskiej drodze do wolności.
Zapraszamy do korzystania ze specjalnie
wyselekcjonowanego księgozbioru tematycznego, wyeksponowanego na Półkach Wolności
w filiach: Filia nr 7, ul. Franciszkańska 25; Filia
nr 10, ul. Radockiego 70A; Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47; Filia nr 16, ul. Wajdy 21; Filia nr
20, ul. Strzelców Bytomskich 21 B; Filia nr 27,
ul. Szarych Szeregów 62; Filia nr 32, ul. Grzyśki
19A; Filia nr 36, ul. gen. Hallera 28.
W programie przewidziano też projekcje filmów: Filia nr 36, ul. gen. Hallera 28 (2.06, godz.
16.00); Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21
(4 .06, godz. 17.00); Filia nr 32, ul. Grzyśki 19A
(5.06, godz. 17.00); Filia nr 27, ul. Szarych Szeregów 62 (12.06, godz. 17.00); Filia nr 16, ul.
Wajdy 21 (25.06, godz. 17.30): „Upadek Imperium” – film przedstawia wydarzenia, które
doprowadziły do upadku ZSRR i rozpadu bloku
socjalistycznego w relacjach historyków, polityków, dysydentów i uczestników walki o zmianę
systemu i nowy kształt Europy;

Filia nr 10, ul. Radockiego 70A (4.06, godz.
16.30); Filia nr 16, ul. Wajdy 21 (12.06, godz.
17.30): „Punkt oparcia” – film pokazuje walkę z reżimem komunistycznym w latach 80.
z perspektywy Wschodu i Zachodu.

Biblioteka
Śląska

pl. Rady Europy 1
tel. 32 20 83 740
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl

Kawiarenka Kulturalno-literacka: wernisaż wystawy
„Obrazki ze Śląska”

4 czerwca, godz. 17.00, hol główny, sala
Parnassos, plac Rady Europy 1
Otwarcie wystawy akwareli Grzegorza Chudego, podczas którego Ewa Parma przeczyta
swoje wiersze pisane po polsku i w gwarze
śląskiej. W programie także projekcja filmu
o realizowaniu przedsięwzięcia „Obrazki ze
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Śląska”. Prowadzenie dr Lucyna SmykowskaKaraś.

Spotkania podróżnicze
w Bibliotece Śląskiej: prelekcja
Michała Lubiny o Birmie

10 czerwca, godz. 17.00, sala Parnassos,
plac Rady Europy 1

Michał Lubina – doktor nauk społecznych,
asystent w Instytucie Bliskiego i Dalekiego
Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, analityk w Centrum Studiów Polska – Azja w Warszawie. Podróżnik, autor przewodników oraz
tekstów publicystycznych, m.in. w „Rzeczpospolitej”,
„Tygodniku
Powszechnym”
i „Wprost”. Z plecakiem przemierzył prawie
całą Azję, docierając lądem do najtrudniej dostępnych krajów, takich jak Turkmenistan, Bangladesz, Pakistan czy Timor Wschodni.
Prelekcję urozmaicą pokazy slajdów z terenów słabo znanych (Arakan, państwo Czin,
terytoria partyzantów kareńskich). Podróżnik
opowie również o spotkaniach z najważniejszymi postaciami polityki birmańskiej (noblistką Aung San Suu Kyi, przywódcą partyzantów
kaczińskich gen. Gun Maw i in.). W trakcie
spotkania będzie można nabyć najnowszą
książkę Michała Lubiny „Birma”.

Salon Literacki Michała
Jagiełły

11 czerwca, godz. 17.00, sala
Benedyktynka, plac Rady Europy 1

Gościem Salonu Literackiego będzie Paweł
Smoleński, dziennikarz, reporter, publicysta,
od 1989 r. związany z „Gazetą Wyborczą”,
wcześniej współpracownik pism drugiego
obiegu. Kilkanaście jego reportaży opubli-

|
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kowała paryska „Kultura”. Laureat Nagrody
Pojednania Polsko-Ukraińskiego w 2003 r. za
książkę „Pochówek dla rezuna” i Nagrody im.
Kurta Schorka za teksty poświęcone Irakowi.
W 2006 r. otrzymał Nagrodę im. Beaty Pawlak
za zbiór reportaży „Izrael już nie frunie”.

Cykl wykładów: Spotkanie
z kulturą (Gli Incontri con la
Cultura)

13 czerwca, godz. 18.00, sala Parnassos,
plac Rady Europy 1
Włosko-polskie spotkanie poświęcone poezji
ks. Jana Twardowskiego, ze szczególnym
uwzględnieniem tłumaczeń na język włoski.

Klub Dobrej Książki

26 czerwca, godz. 17.00, sala
Benedyktynka, plac Rady Europy 1
Kolejną nominację do nagrody Śląski Wawrzyn
Literacki przedstawi dr hab. Adam Poprawa –
poeta, krytyk literacki i muzyczny, pracownik
Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedmiotem
laudacji będzie książka Karola Maliszewskiego
„Przemyśl – Szczecin” (Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza, Wrocław 2013). Spotkanie
poprowadzi dr hab. Dariusz Nowacki, fragmenty książki przeczyta red. Maria Kempińska.

Konwersatorium Biblioteki
Śląskiej – cykl zajęć dla
seniorów

5, 26 czerwca, godz. 11.00, Dział
Integracyjno-Biblioterapeutyczny Biblioteki
Śląskiej, Katowice, ul. Ligonia 7
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy pod nume-

rem telefonu 32 251 42 21 wew. 233, 234.
„Spotkania z pasjami” – projekt edukacyjno-animacyjny dla seniorów, realizowany we
współpracy z Fundacją Orange. Podczas wideokonferencji gość specjalny opowie o swoim
zawodzie, pasjach lub działaniach na rzecz
społeczności lokalnej

Filc i biżuteria – warsztaty
artystyczne

11 czerwca, godz. 10.00

Barcelona wczoraj i dziś
– wirtualne zwiedzanie

24 czerwca, godz. 12.00

Uczestnicy będą mieli możliwość porównania
zdjęć Barcelony z początku XX wieku z materiałami ukazującymi obecny wizerunek miasta,
dostępnymi w Internecie.

Czytanie Sztuki: Abstrakcje

5–9 czerwca, Dom Oświatowy Biblioteki
Śląskiej, ul. Francuska 12
Cykl „Abstrakcje” to warsztaty dla dzieci nawiązujące do różnych aspektów literatury
i sztuki abstrakcyjnej. W ramach zajęć dzieci
zajmą się różnymi formami działań literackich,
plastycznych i performatywnych.
Program zajęć:
5 czerwca, godz. 9.45–11.15, prowadzenie:
Monika Ostrowska-Cichy
5 czerwca , godz. 13.30–15.00, prowadzenie: Magdalena Regulska-Szumlas
6 czerwca, godz. 9.30–11.00, prowadzenie:
Małgorzata Górecka
9 czerwca, godz. 10.00–11.30, prowadzenie: Aneta Hąc

Prosimy o zgłoszenia pod adresem: domoswiatowy@bs.katowice.pl lub telefonicznie:
32 255 43 21.

Abstrakcje: wystawa
malarstwa Ludwika Poniewiery

do 9 czerwca, Galeria Intymna,
Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej,
ul. Francuska 12

Język sztuki: warsztaty
językowo-artystyczne dla dzieci,
połączone z nauką podstaw
języka francuskiego poprzez
dawne malarstwo francuskie

3–10 czerwca, Dom Oświatowy Biblioteki
Śląskiej, ul. Francuska 12

Prowadzenie: Aleksandra Ścibich, Agata Stronciwilk
Zgłoszenia pod adresem: domoswiatowy@
bs.katowice.pl lub telefonicznie: 32 255 43 21.
3 czerwca, godz. 10.00–11.30: zajęcia
otwarte dla grupy przedszkolnej
3 czerwca, godz. 16.00–17.30: zajęcia dla
grupy stałej
10 czerwca, godz. 16.00–17.30: zajęcia dla
grupy stałej

Antykwariat sztuki – cykl
wykładów dotyczących wyceny,
gromadzenia, rozpoznawania,
przechowywania i ochrony dzieł
sztuki

9 czerwca, godz. 16.00, Dom Oświatowy
Biblioteki Śląskiej, ul. Francuska 12
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MDK „Szopienice
– Giszowiec”

ul. gen. Hallera 28
tel. 32 256 84 53
e-mail: sekretariat@mdk.katowice.pl
www.mdk.katowice.pl

ul. gen. J. Hallera 28

Nikiszowieckie Lato 2014:
Recital piosenki francuskiej
w wykonaniu Marii Meyer

7 czerwca, godz. 17.00, Muzeum Historii
Katowic, ul. Rymarska 4
W programie utwory m.in. Jacques'a Brela,
Josephine Baker.
Wejściówki do odbioru w Muzeum Historii
Katowic w Nikiszowcu oraz w MDK „Szopienice-Giszowiec”, ul. gen. J. Hallera 28.

Koncert nauczycieli szkoły
muzycznej Yamaha

11 czerwca, godz. 17.00

W ramach obchodów ósmych urodzin
szkoły oraz zakończenia roku szkolnego
2013/2014.

(tel. 32 256 84 53)

Bajkowy Dzień Dziecka

2 czerwca, godz. 16.30

W programie spektakl dla najmłodszych pt.
„Koziołek Matołek wyrusza w świat” w wykonaniu Krakowskiego Teatru Tak, wspólne
gry i zabawy, pokaz tańca break dance,
a także plenerowe warsztaty plastyczne.

IV Edycja Ogólnopolskiego
Turnieju Twórczości
Satyrycznej im. Aleksandra
Fredry – Gala Laureatów

13 czerwca, godz. 18.00

Uczestnicy konkursu zgłaszają prace
w dwóch kategoriach: proza oraz utwory
pisane wierszem. Jury konkursu nie ograni-

cza uczestników, narzucając tematykę prac.
Należy jednak pamiętać o patronie konkursu, a swoje utwory przybrać w humor oraz
satyryczne spojrzenie na otaczającą nas
rzeczywistość.

Nikiszowieckie Lato 2014:
Nikiszowiec dzieciom

22 czerwca, godz. 15.00, Nikiszowiec–
Rynek, Skwer Zillmannów
W programie: spektakl „Babroszki lecą w
kosmos” w wykonaniu Teatru Trip z Chorzowa; muzyczny program interaktywny
„Bajkowy zwierzyniec” w wykonaniu Teatru
Muzycznego Wit-Wit z Gliwic oraz plenerowe warsztaty plastyczne.

Koncerty umuzykalniające
dla dzieci w wieku szkolnym
i przedszkolnym organizowane
wspólnie z IPiUM „Silesia”

24 czerwca, godz. 9.00, 10.00, 11.00,
12.00

Noc Świętojańska

24 czerwca, godz. 18.00–21.30
W programie: gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, tradycyjne puszczanie wianków,
konkursy i warsztaty plastyczne, garażowy
jarmark okolicznościowy, wspólne spotkanie i śpiewanie przy ognisku.

Akcja „Lato w Mieście
2014”

30.06–14.08 (pn.–pt.), godz. 10.00–
14.00
Wakacyjne zajęcia dla dzieci w wieku 6–12
lat. W planie dużo dobrej zabawy, dobry
humor i wiele niezapomnianych wrażeń.
Zapisy pod numerem telefonu 32 256 84
53 lub osobiście w sekretariacie w godz.
9.00–17.00.
Jeszcze do 15 czerwca w Muzeum Miejskim
„Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej można
obejrzeć wystawę „Grupa Janowska – ar tystyczny fenomen”.

www.katowice.eu
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ul. Obr. Westerplatte 10

Liga Szachowa katowickich
szkół podstawowych

tel. 32 256 99 77

4 czerwca, godz. 10.00

„Na tropie zaginionej
opowieści” – bajka w wykonaniu
Teatru Trip z okazji Dnia Dziecka

5 czerwca, godz. 10.00

1 czerwca, godz. 16.00

Bezpłatne wejściówki do odbioru
w sekretariacie filii nr 1. Liczba miejsc
ograniczona

„Południe z poezją”
– spotkanie z poetką Sabiną
Waszut, laureatką XXI
Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego im. Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
Spotkanie poprowadzi Katarzyna
Młynarczyk

W pracowni pana Gawlika

Wielki finał konkursu plastycznego i na
prezentację multimedialną poświęconych
ar tyście nieprofesjonalnemu – Ewaldowi
Gawlikowi, skierowanych do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów w Katowicach.

Piknik włoski

7 czerwca, godz. 10.00
Świetna zabawa na świeżym powietrzu dla
rodzin. W programie m.in. warsztaty plastyczne, występy ar tystyczne i inne atrakcje
dla dzieci.

Powitanie lata

11 czerwca, godz. 11.00

8 czerwca, godz. 14.00

„Księżniczka na ziarnku
grochu” – bajka dla dzieci
w wykonaniu Szkolnego Teatru
UPS, w reżyserii Krystyny
Makowskiej

Występy ar tystyczne i blok rekreacyjnoSpor towy dla dzieci współorganizowany
z TTKF Czarni.

12 czerwca, godz. 16.00

Uroczystości złożenia kwiatów
pod Pomnikiem Powstańca
Śląskiego w Katowicachszopienicach dla uczczenia
92. rocznicy Powrotu Górnego
Śląska do Polski. Uroczystość
uświetni występ Orkiestry Dętej
KWK „Wujek”, pod dyr. Henryka
Morcińczyka

20 czerwca, godz. 10.00

Koncert umuzykalniający
skierowany do dzieci w wieku
szkolnym i przedszkolnym
organizowany wspólnie z IPiUM
„Silesia”

23 czerwca, godz. 12.30

„Zatańcz razem z nami”
– występy uczestników zajęć
tanecznych filii nr 1 z okazji
Dnia Matki

26 czerwca, godz. 16.00

Wystąpią dzieci przedszkolne z Rytmiki, grupa taneczna Banda Małolatów, Zespół Echo.

Akcja „Lato w mieście 2014”
– zajęcia dla dzieci w wieku od 6
do 12 lat

31.06–14.08 (pn.–pt.), godz. 10.00–14.00
Zapisy w sekretariacie filii nr 1.

pl. Pod Lipami 1
tel. 32 206 46 42

Mała Akademia Jazzu
– warsztaty muzyczne dla
uczniów szkół i przedszkolaków

3 czerwca, godz. 10.00, 11.00

bilet: 5 zł

rekonstrukcji historycznej z Polski i Czech odtworzą epizody z czasów II wojny światowej.
Będzie można zobaczyć oryginalne uzbrojenie
i mundury armii walczących podczas wojny,
a także wziąć udział w wielu prelekcjach.

Szkółka Gwary Śląskiej

9, 10 czerwca, godz. 10.00

Podsumowanie zajęć propagujących gwarę,
kulturę i tradycje śląskie, połączone z konkursami i quizami.

Industriada

14 czerwca, godz. 12.00
W programie: warsztaty muzyczne i plastyczne, jarmark industriadowy, instalacje
przestrzenne, zwiedzanie Giszowca, koncerty muzyczne.

Energetyczny Giszowiec
– piknik rodzinny

15 czerwca, godz. 16.00, Park Giszowiecki

Noc Świętojańska – misterium
najkrótszej nocy w roku, pełnej
czaru i jedności, harmonii
i równowagi, okraszona
wspaniałą muzyką (kapela
ludowa, muzyka reagge przy
ognisku)

23 czerwca, godz. 18.00

Koncerty umuzykalniające
skierowane do dzieci w wieku
szkolnym i przedszkolnym
organizowane wspólnie z IPiUM
„Silesia”

24 czerwca, godz. 9.00, 10.00, 11.00

Turniej skata – zawody
współorganizowane z Klubem
Skata „Amicus”

ul. Boya-Żeleńskiego 83
tel. 32 209 47 72
e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
www.mdkpoludnie.com

Wakacje w MDK „Południe”
Akcja „Lato w mieście 2014” zapowiada się
bardzo ciekawie. W każdy czwartek lipca
i sierpnia zapraszamy na wyjazdy autokarowe.
W każdy wakacyjny piątek odwiedzi nas natomiast grupa teatralna z klasycznymi spektaklami teatralnymi.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci.

Kostuchna
Koncert laureatów
Kameralnego Festiwalu Piosenki

6 czerwca, godz. 17.00

W koncercie wystąpią utalentowani młodzi
artyści, laureaci ostatniej edycji KFP. Znaleźli
się wśród nich: Wiktoria Rozmus z Psar, Magdalena Dereniowska z Sosnowca (w kategorii
13–16 lat) oraz Adrianna Szojda z Mikołowa
oraz Julia Jagos z Katowic.

Piotrowice
Spotkanie z dr. Wojciechem
Wróblem – ortopedą

6 czerwca, godz. 18.00

Problemy z kręgosłupem to choroba cywilizacyjna u ludzi w każdym wieku. Zapraszamy
na spotkanie z wybitnym specjalistą dr. Wojciechem Wróblem, który opowie o chorobach
i leczeniu oraz podpowie, jak przeciwdziałać
schorzeniom kręgosłupa.

Przyroda w obiektywie
śląskiego fotografa

Wieczór Kultury Włoskiej

29 czerwca, godz. 17.00

Na zakończenie sezonu zapraszamy na kulturalną, wirtualną wycieczkę do Włoch. W programie: otwarcie wystawy fotografii z Toskanii
autorstwa Danuty Diduszko–Muchy, wykład
prof. Ryszarda Koziołka „Włochy – druga ojczyzna Europejczyka”, koncert arii operowych
i pieśni neapolitańskich w wykonaniu Ewy
Majcherczyk, Oskara Jasińskiego i Marcina
Mogiły oraz poczęstunek przygotowany przez
piotrowicką restaurację Pane e Vino. Prosimy
o rezerwację zaproszeń telefonicznie bądź
osobiście w biurze MDK w Piotrowicach.

Murcki
XXII Festyn Śląski

14 i 15 czerwca, godz. 15.00, Park
Murckowski, ul. P. Kołodzieja
W programie festynu m.in.: gry i zabawy dzieci, kabaret EWG oraz gwiazdy TVS.

Parafialny Festyn Rodzinny

21 i 22 czerwca, godz. 15.00, pl. przy ul.
Solskiego
W programie festynu m.in.: rajd rowerowy,
zabawy sportowe, występy zespołów Generał
Stillwell, The Chilloud, Kamraci z Koniakowa
oraz kabaretu Biesiada Polska.

Podlesie

Spotkanie Miłośników Godki i Pieśni
Śląskiej
10 czerwca, godz. 18.00, Izba Regionalna,
ul. Uniczowska 36
Otwarte spotkania dla wszystkich, którzy chcą
pogodać i pośpiewać po śląsku.

Festyn Parafialny

12 czerwca, godz. 17.30

19 czerwca, godz. 15.00, plac przy
ul. Mieczyków

Wernisaż najnowszych zdjęć przyrodniczych
autorstwa Łukasz Fuglewicza, przyrodnika,
ekologa, animatora Otwartego Klubu Przyrodnika.

W programie m.in. koncert zespołu popgospelowego Trzecia Godzina Dnia, występy
zespołów tanecznych MDK „Południe”, gry
i zabawy dla dzieci.

Od źródeł po ujście Ślepiotki

15 czerwca, godz. 9.00

29 czerwca, godz. 9.00

Zbiórka przy MDK w Murckach, ul. Kołodzieja
42.
Impreza w ramach „Śląsko-zagłębiowskich
szwendań okolicznych” organizowanych przez
Centrum Kultury Katowice.

Akcja „Lato w Mieście” –
wakacyjne zajęcia dla dzieci

Piotrowice – Ochojec 1945
(rekonstrukcja historyczna)

31.06–14.08, godz. 10.00–14.00

28 czerwca, godz. 11.00, Dolina Ślepiotki
przy ul. Szenwalda w Ochojcu

Więcej informacji na: www.mdk.katowice.pl

Wyjątkowa impreza w niezwykłej scenerii doliny rzeki Ślepiotki w Katowicach – Ochojcu.
Zaczniemy od przemarszu – defilady ul. gen.
Jankego w stronę doliny, a następnie grupy

Zarzecze
Festyn z okazji 100-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zarzeczu

14 czerwca, godz. 15.00, Ogród MDK
„Południe”, ul. Stellera 4

W programie m.in.: „Fojer Szoł” Lucjana Czernego, występ zespołu Trubadurzy oraz kabaretu Ciach.
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Pałac Młodzieży

ul. Mikołowska 26
tel. 32 251 85 93
e-mail: pm@pm.katowice.pl
www.pm.katowice.pl

Wystawy
„Grafika warsztatowa
z Cieszyna” – wystawa
studentów Instytutu Sztuki
w Cieszynie
„Nasi sąsiedzi” – wystawa
fotograficzna wychowanków
Pałacu Młodzieży, pracownia
Juliusza Baranowskiego

do 31 sierpnia, Galeria Marmurowa Pałac
Młodzieży

Kolekcja Sztuki Dziecka 2013

do 9 czerwca, Galeria Akwarela Pałac
Młodzieży

Festiwal Talentów
i Niezwykłych Umiejętności
dzieci i młodzieży województwa
śląskiego „Uwaga Talent”

20.06–31.08, Galeria Akwarela Pałac
Młodzieży

Konkursy, turnieje,
wykłady
XV Wojewódzki Dwuosobowy
Konkurs z Fizyki dla Gimnazjum

5 czerwca, godz. 10.00, Śląskie
Międzyuczelniane Centrum Edukacji
i Badań Interdyscyplinarnych, ul. 75. Pułku
Piechoty 1, Chorzów

Kamyki 2014 – doroczne
podsumowanie działalności
edukacyjnej, sezonu kulturalnosportowego i artystycznego oraz
uroczyste podsumowanie VIII
Festiwalu Talentów i Niezwykłych
Umiejętności Dzieci i Młodzieży
województwa śląskiego „Uwaga
Talent 2014”

25 czerwca, godz. 17.00, sala teatralna
Pałacu Młodzieży

Akcja „Lato w mieście”

30.06–11.07

Pałac Młodzieży w ramach akcji przygotował
wiele ciekawych propozycji dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy na pływalnie, do odnowionych pracowni na warsztaty taneczne, wokalne i plastyczne. Szczegółowe informacje na
stronie Pałacu Młodzieży: www.pm.katowice.
pl. Zapraszamy do Pałacu po remoncie.
Uwaga! Zajęcia są adresowane zarówno
do stałych uczestników pałacowych, jak i do
grup zorganizowanych z różnych środowisk
i osób indywidualnych. Uczestnictwo w różnych formach działalności jest bezpłatne, ale
należy wcześniej zgłosić swój udział w poszczególnych pracowniach.

Wspólne malowanie świata
– razem bezpieczniej dla
dzieci i młodzieży wolnych
od uzależnień, przemocy
i obojętności na drugiego
człowieka

14 czerwca, godz. 12.00

Warsztaty plastyczne i teatralne dla uczniów
szkół podstawowych i szkół integracyjnych
w ramach akcji Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
(Westybul)
Szczegóły: www.katowice.slaska.policja.gov.pl

Młodzieżowy
Dom Kultury

cej do war tości ważnych w życiu młodego
pokolenia. Młodzi ar tyści (dzieci i młodzież
z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz innych placówek oświatowych naszego miasta) w plastycznej interpretacji odpowiedzieli na bardzo ważne pytania: Czym
jest dla mnie wolność? Co w dzisiejszych
czasach znaczy słowo wolność?
Organizatorami projektu są: Młodzieżowy
Dom Kultury w Katowicach i Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach.
Szczegóły na www.mdkkatowice.pl
w zakładce konkursy.

Konkurs na monografię
historyczno-literacką „Ocalić
od Zapomnienia”

10 czerwca, godz. 12.00, siedziba
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
ul. św. Huberta 45

Konkurs na komiks oraz
krótką formę filmową (tzw. spot)
promujący bezpieczeństwo
osób niepełnosprawnych
w ramach kampanii społecznej
„Pełnosprawne bezpieczeństwo”

14 czerwca, Śląski Urząd Wojewódzki

ul. Gliwicka 214
Wernisaż wystawy
pokonkursowej pt. „Ja – ty –
my obywatele Europy” oraz
warsztaty plastyczne

2 czerwca, Centrum Kultury Katowice
im. K. Bochenek, pl. Sejmu Śl. 2

Zadanie konkursu polegało na wykonaniu
pracy plastycznej o tematyce nawiązują-

Od 30 czerwca do 18 lipca zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w akcji „Lato w Mieście 2014”. Zapisy w tym roku szkolnym
trwają do 4 czerwca (termin wydłużony).
Kar ta uczestnictwa w akcji dostępna jest na
stronie internetowej MDK i w sekretariacie
placówki.

4 czerwca, godz. 9.00, 10.00, 11.00

Do 6 czerwca czekamy
na prace w Międzyszkolnym
Konkursie Czytelniczoplastycznym pt. „Bohaterowie
wierszy Juliana Tuwima i Jana
Brzechwy”

ul. Tysiąclecia 5
Wystawa prac plastycznych
uczniów Technikum nr 13
ZSZ im. R. Mielczarskiego
w Katowicach

Szczegóły na www.mdkkatowice.pl
w zakładce konkursy.

do 13 czerwca, sala kominkowa MDK

Dzień Talentów

Koncert gitarowy
wychowanków MDK

12 czerwca, godz. 16.00–18.00
Tego dnia podsumowujemy całoroczną działalność wszystkich kół przedmiotowych,
ar tystycznych i spor towych działających
w placówce oraz udział wychowanków w
różnego rodzaju konkursach i zawodach.
Obchody Dnia Talentów mają na celu po-

7 czerwca, godz. 11.00

Koncert ZPiT ,,Tysiąclatki”

1 czerwca, ok. godz. 13.15, Piknik Rodzinny

|SUKCES|

Kolejne laury młodych
modelarzy

5–8 czerwca

ul. Gliwicka 214, ul. Tysiąclecia 5
tel. 32 254 11 27
e-mail: mdkkatowice@poczta.onet.pl
mdk.tysiaclecie@poczta.fm
www.mdkkatowice.pl,
www.mdktysiaclecie.pl

Zapisy na Lato

Koncerty muzyki poważnej
współorganizowane przez IPiUM
„Silesia”

XXI Ogólnopolski Sejmik
Matematyków

Finał sejmiku odbywać się będzie w Szczyrku, w ośrodku Panorama.

pularyzowanie nieprzeciętnych osobowości
i talentów z różnych dziedzin. W tym dniu
wychowankowie zaprezentują swoje zdolności w pełnych wrażeń pokazach, takich
jak: plastyczne, muzyczne, zręcznościowe,
językowe, modelarskie, taneczne i aktorskie.
Prezentacje będą oglądać wszyscy wychowankowie Domu Kultury oraz zaproszeni goście. Młodzieżowy Dom Kultury ma nadzieję,
że dzięki przekazanej przez wychowanków
energii jeszcze bardziej powiększy się grono
młodych pasjonatów.

arch. organizatora
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Od 2012 r. w Dąbrowie Górniczej
organizowany jest memoriał imienia
Andrzeja Rachwała, zmarłego w 2009
r. wielokrotnego medalisty mistrzostw
świata, Europy i Polski, dąbrowianina,
byłego instruktora oraz trenera
modelarstwa lotniczego w Aeroklubie
Śląskim w Katowicach.
W niedzielę 27 kwietnia
w odbywających się w ramach memoriału
Otwartych Ogólnopolskich Zawodach
Modeli Latających Na Uwięzi na podium
stanęli wychowankowie koła modelarstwa
lotniczego z Młodzieżowego Domu Kultury

w Katowicach. Robert Holeczek i Szymon
Baran zajęli odpowiednio pierwsze
i drugie miejsce w klasie modeli
prędkościowych latających na uwięzi
F2A Rodeo 2,5, a Grzegorz Chałupka
zajął pierwsze miejsce w klasie modeli
prędkościowych latających na uwięzi dla
młodzików F2A/M.
Zawody tradycyjnie już odbyły się
na torze modelarskim w Parku Hallera.
Chłopcy na co dzień rozwijają swoje
uzdolnienia pod kierunkiem Pawła Prausa
– bytomskiego strażaka i instruktora
w Młodzieżowym Domu Kultury
w Katowicach, który od kilkunastu lat
zajmuje się modelarstwem, reprezentując
młodsze pokolenie pasjonatów
modelarstwa lotniczego, związanych
z Aeroklubem Śląskim – organizatorem
niedzielnych zawodów.
Podczas zawodów odsłonięta została
tablica upamiętniająca imię Andrzeja
Rachwała.
Robertowi, Szymonowi i Grzegorzowi
oraz ich nauczycielowi serdecznie
gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów.

www.katowice.eu
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w Parku Kościuszki
13 czerwca, godz. 18.00, Chorzowskie
Centrum Kultury

Quiz muzyczny

25 czerwca

Koncer ty muzyczne we współpracy z IPiUM
„Silesia” dla dzieci SP nr 66 o godz. 8.15
i 9.15, ZSP nr 1, MP nr 21 i MP nr 57 o godz.
10.15, ZSI nr 1 o godz. 11.15.

MDK „Ligota”

ul. Franciszkańska 33
tel. 32 252 32 34
e-mail: mdk@mdkligota.dt.pl
www.mdkligota.dt.pl

aktorzy, radni, znani i mniej znani mieszkańcy Ligoty i Panewnik.

Spotkanie Samopomocowej
Grupy Wsparcia dla osób
opiekujących się ludźmi
starszymi, niepełnosprawnymi
i przewlekle chorymi

10 czerwca, godz. 18.00, Galeria pod
Łukami

Koncerty edukacyjne,
organizowane przez IPiUM
„Silesia” pt. „Quiz muzyczny”
– podsumowanie cyklu w formie
quizu z nagrodami jest formą
zabawy muzycznej, w której
uczniowie sprawdzają nabyte
wiadomości o muzyce i sztuce

Święto Rodziny pt. „Witamy
na Dzikim Zachodzie”,
organizowane dla uczestników
zajęć Dziecięcego Studia
Artystycznego „Sezamkowo”

14 czerwca, godz. 16.30, Sala kameralna
im. prof. Karola Szafranka

„Co Wam powtórzyć?
Przypomnienie najpiękniejszych
utworów”

15 czerwca, godz. 17.00, Sala kameralna
im. prof. Karola Szafranka

3 czerwca, godz. 9.00 i 11.00, posesja MDK
„Ligota”

4 czerwca, godz. 9.30, Sala kameralna im.
prof. K. Szafranka
Audycja muzyczna dla przedszkolaków, organizowana przez Filharmonię Śląską

Popis uczniów Joanny
Bronisławskiej, grających
na fortepianie, gitarze oraz
śpiewających

7 czerwca, godz. 15.30, Sala kameralna im.
prof. K. Szafranka

Koncert uczniów Dagmary
Krężel, grających na fortepianie
pt. „Wakacje tuż-tuż i już”

Popis uczniów Ireneusza
Osieckiego, grających na
fortepianie, keyboardzie
i akordeonie

9 czerwca, godz. 17.00, Galeria pod Łukami

Spotkanie Klubu dyskusyjnego
pt. „Bądź dobry dla siebie”

16 czerwca. godz. 18.00, Galeria pod
Łukami

Spotkanie Koła Miłośników
Śląskiej Pieśni

18 czerwca, godz. 18.00, Galeria pod
Łukami

Przedstawienie pt. „Lament”
w wykonaniu grupy teatralnej
„Reuma”

25 czerwca, godz. 19.00, poddasze

MDK „Koszutka”

Koło Dziennikarsko-Literackie:
Trzecie spotkanie z cyklu
Narodowe Czytania dzieł
Henryka Sienkiewicza pt. „Na
polach walk, miłości i honoru”

9 czerwca, godz. 17.30, posesja MDK
„Ligota”

Fragmenty „Potopu”, „Ogniem i mieczem”
oraz „Pana Wołodyjowskiego” przeczytają

Program ar tystyczny dla dzieci w wykonaniu
aktorów z Fabryki Kultury. W programie: zabawy interakcyjne z dziećmi oraz konkursy
z nagrodami.

W programie: krótkie prezentacje multimedialne, występ uczniów Studium Muzycznego, zespołów tanecznych i dziecięcej grupy
teatralnej „Tęczowy Domek” z MDK „Koszutka”.

2 czerwca, godz. 9.15, 11.00

Wstęp: 3 zł, zapisy

Z historią na wesoło: Śladami
przeszłości – dzielnica Koszutka
w materiałach archiwalnych
(Iwona Machała, IPN)

2 czerwca, godz. 17.00

Festyn rodzinny: Zdrowiem się
nie podzielisz, ale szczęściem
możesz

7 czerwca, godz. 10.30

Klub Podróżnika: Korea
Północna – przyroda i ludzie

9 czerwca, godz. 17.00

Spotkanie z Bogusławem Kafarskim, podróżnikiem i pilotem wycieczek, który przemierzył wszystkie kontynenty. Jest organizatorem wyjazdów „szytych na miarę”. Spotkanie jak zawsze będzie urozmaicone pokazem
slajdów z podróży zaproszonego gościa.
Spotkanie poprowadzi Gabriela Łęcka.

Koncert z okazji 25. rocznicy
pierwszych wolnych wyborów
(4 czerwca 1989 r.)

8 czerwca, godz. 17.00

8 czerwca, godz. 17.00, Sala kameralna im.
prof. K. Szafranka

Otwarcie pokonkursowej
wystawy „Świat Sienkiewicza
widziany moimi oczami”

14 czerwca, godz. 10.00

11 czerwca, godz. 9.00, 10.00 i 11.00, Sala
kameralna im. prof. Karola Szafranka

Popis uczniów Magdaleny
Paluchowskiej, grających na
fortepianie

Koncert IPiUM „Silesia”, w trakcie którego
wystąpią: Ewa Majcherczyk – sopran, Dawid
Biwo – bas-baryton, Katarzyna Rzeszutek –
fortepian, Wiesława Sczendzina – słowo.
W wykonaniu artystów usłyszymy: E. Majcherczyk: Aria Hanny ze „Strasznego dworu”
S. Moniuszko, Aria Zuzi z „Verbum nobile”
S. Moniuszko, Szymanowski: „Uwoz mamo
roz”, „A po borem siwe konie”, F. Chopin:
„Aime moi” i „La jeunes fille”; D. Biwo: S. Moniuszko „Dziad i baba”, M. Karłowicz „Pamiętam ciche, jasne, złote dnie...”, „Zawód”, „Na
spokojnym, ciemnym morzu”, W. Żeleński „Na
anioł Pański”, H. Czyż „Na wzgórzach Gruzji”,
„Nieboszczyk Jim”, S. Moniuszko – duet Zuzi
i Stanisława – „Gdym prawie już z tym życiem
hożem łzą żegnał się” z opery „Verbum nobile”

Spotkanie Prezydenta Miasta
Katowice z Radą Rejonową
Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża
w Katowicach

10 czerwca, godz. 16.00

Edukacja muzyczna dla
przedszkolaków i dzieci
szkolnych

ul. Grażyńskiego 47
tel. 32 258 92 00
e-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl
www.mdkkoszutka.pl

Dzień Rodziny

Dzień Dziecka: Lukrecja
i Pomarańcza

11, 13 czerwca, godz. 9.30, 10.30

wstęp płatny

Poetycka Noc Świętojańska
– ogłoszenie wyników XV
Ogólnopolskiego Turnieju
Jednego Wiersza

17 czerwca, godz. 17.00

Publiczność tradycyjnie weźmie udział w poszukiwaniu kwiatu paproci, a słoneczne popołudnie zakończymy koncer tem w wykonaniu Jacka Wójcickiego.

Występy artystyczne dzieci
z Miejskiego Przedszkola
Publicznego nr 48

18 czerwca, godz. 16.30

III Festiwal Talentów uczniów
Szkoły Podstawowej nr 36

23 czerwca, godz. 10.00

Koncert na zakończenie roku
uczniów Studium Muzycznego
MDK „Koszutka” pod kierunkiem
Ingeborgi Domirskiej oraz
Szymona Kopca

23 czerwca, godz. 17.00

Koncert na zakończenie roku
uczniów Studium Muzycznego
MDK „Koszutka” pod kierunkiem
Ewy Rybak

24 czerwca, godz. 17.30

Konferencja „Samodzielność
+ Odpowiedzialność =
Usamodzielnienie”

25 czerwca, godz. 9.00

Współorganizacja z Domem Dziecka Stanica
z Katowic.

Koncert na zakończenie roku
uczniów Studium Muzycznego
MDK „Koszutka” pod kierunkiem
Pawła Kality

25 czerwca, godz. 17.00

Prezentacja artystyczna uczniów
Szkoły Podstawowej nr 36

26 czerwca, godz. 16.30
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MDK „Bogucice
– Zawodzie”

wane w nie blokowiska oraz mieszkańców
i ich codzienne życie. Może ktoś rozpozna
na zdjęciach siebie?

Turniej piłki nożnej
(organizatorami są honorowi
dawcy krwi z Bogucic)

28 czerwca, godz. 10.00–15.00, boisko przy
Parku Boguckim

Festyn plenerowy

ul. Markiefki 44a, ul. Marcinkowskiego 13
tel. 32 203 55 24, 32 255 32 44
e-mail: sekretariatmdk@
mdkbogucice-zawodzie.pl
www.mdkbogucice-zawodzie.pl

28 czerwca, godz. 16.00–22.00, Park
Bogucicki
Uczestników czekają m.in.: zabawy i animacje dla dzieci, pokaz strażacki, konkursy,
kiermasz książki, ministrzelnica oraz koncer t
plenerowy w muszli koncer towej Parku Bogucickiego, gdzie wystąpią: Orkiestra Dęta
„Katowice”, Zespół Taneczny „Kropelka”,
zespół For Tune, Studencki Zespół Pieśni
i Tańca „Katowice”, Zespół Ligocianie oraz
kabaret Ferajna Makuli w najnowszym programie „Śląsk Nasz Śląsk”. Podczas imprezy
zostaną także wręczone nagrody dla zwycięzców turnieju piłkarskiego.

Bogucice
(ul. Markiefki 44a)

Występ uczestników Studia
Piosenki „Singers” podczas
Pikniku Rodzinnego w Parku
Kościuszki (w ramach Marszu
dla Życia i Rodziny)

1 czerwca, godz. 13.00–17.00, Park
Kościuszki

mdk "południe": Kabaret Ciach

Zawodzie
(ul. Marcinkowskiego 13)

Obóz Rycerski w ramach Dnia
Dziecka

2 czerwca, godz. 16.00–19.00, parking MDK
lub sala widowiskowa (w razie niepogody)
W programie: parada drużyny kasztelańskiej
z damami i rycerzami przy salwach z hakownicy; scenka rycerska – przybycie posła
krzyżackiego do króla, widowiskowy pojedynek ze Zbyszkiem z Bogdańca; pokaz tańca
dawnego; Bajanie Czarnego Rycerza – opowieści o kulturze i obyczajach dawnych, prezentacja i przymiarki uzbrojenia rycerskiego,
konkursy i zabawy rycerskie m.in. walka
z Małym Jonem, ścinanie „świec” mieczem,
„golf” średniowieczny, przeciąganie „konia”;
konkurs wiedzy o średniowieczu; zabawa
„Walka Jurandów”; zabawa „zbieranie pierścieni”; pokaz i nauka tańca dawnego; lekcja
fechtunku mieczem – podstawowe zasłony
i cięcia (nauka palcatami); turniej rzutów
toporem i włócznią (dla publiczności); turniej łuczniczy (dla publiczności); inscenizacja napadu grasantów na obóz: schwytanie
herszta bandy, sąd kasztelański i wykonanie
kary przez kata; „porwanie białogłowy’”
– humorystyczna scenka interaktywna; salwy z hakownicy, pożegnanie.
Przez cały czas pobytu w obozie istnieje
możliwość przymiarki uzbrojenia, zapoznania się z życiem rycerzy oraz z kuchnią rycerską.

Popis sekcji działu Bogucice

4 czerwca, godz. 17.00–20.00, Sala
widowiskowa

Zaprezentują się sekcje: Zespół Wokalno- Taneczny „Tańczące Nutki”, Teatr Muzyczny „Junior”, Studio Piosenki „Singers”, indywidualna nauka gry na gitarze, indywidualna
nauka gry na pianinie oraz Zespół Taneczny

„Kropelka” i przedszkolaki z dziecięcej sekcji
tańca ludowego (Karliki, Zajączki i Gołąbki).
Podczas popisu będzie można oglądać wystawę dziecięcej sekcji plastycznej „Amber”.

Art.Akcja – warsztaty twórcze
dla uczniów z Gimnazjum nr 10
im. J. Kukuczki

5 czerwca, godz. 10.45–13.30, Galeria 44A
wstęp: 2 zł

Kurs komputerowy dla
seniorów – podsumowanie

Spotkanie DKF z komedią
francuską

13 czerwca, godz. 17.30–20.00, Galeria
44A
wstęp: 5 zł

Występ uczestników Studia
Piosenki „Singers” podczas
festynu przy Gimnazjum nr 10 w
Katowicach

14 czerwca, godz. 10.00–13.00, teren przy
Gimnazjum nr 10 w Katowicach

5 maja, godz. 14.00

wstęp: 10 zł

Koncert rockowy zespołów
działających przy MDK
„Bogucice-Zawodzie”

6 czerwca, godz. 17.00–21.00, Sala
widowiskowa

Koło gospodyń miejskich:
Piknikowe inspiracje – warsztaty
kulinarne

16 czerwca, godz. 17.00, Kawiarenka

wstęp: 10 zł

XXIV Dni Bogucic
Organizatorami są: Miejski Dom Kultury
„Bogucice-Zawodzie” w Katowicach, Rada
Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice, Koło
„Bogucice” Związku Górnośląskiego

Stworzyć można wszystko
– warsztaty decoupage dla
mieszkańców

27 czerwca, godz. 17.00–21.00, Sala
klubowa oraz Galeria 44A

wstęp: 10 zł

Koralikowe cuda – warsztaty
tworzenia biżuterii z koralików

7 czerwca, godz. 10.00, Galeria 44A

wstęp: 15 zł

2 czerwca, godz. 10.00, Sala widowiskowa
wstęp: 8 zł

Koncert kameralny z cyklu
„Salon Muzyczny Tadeusza
Trzaskalika” pt. „Srebrzysty
dźwięk klawesynu”.

3 czerwca, godz. 17.30, Sala widowiskowa

Wystąpią: Zespół rockowo-folkowy Midgard
oraz Mucha Nie Siada – śląski zespół wykonujący ogólnie pojętą muzykę rockową. Koncer t będzie nagrywany! Zapraszamy fanów i
amatorów mocnego uderzenia.

7 czerwca, godz. 11.00, Kawiarenka

Spektakl teatralny dla
dzieci w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia
Dziecka: Teatr Trip – „Babroszki
lecą w kosmos”

Turniej Skata i Remika

Otwarcie wystawy
fotograficznej ,,Magiczne
Bogucice’’

27 czerwca, godz. 18.00, Hol

Spójrzmy na naszą dzielnicę oczami fotografa. Wystawa pokaże malowniczość Bogucic:
czerwone, ceglaste budynki i wkompono-

Popis sekcji Działu
,,Zawodzie’’

5 czerwca, godz. 17.00, Sala widowiskowa
Wystąpią członkowie sekcji muzycznych
(nauki gry na akordeonie, gitarze, perkusji),
tanecznych (zespół tańca nowoczesnego
Flow) oraz zespoły (Zawodzianki, BluePauza, Zespół Akordeonistów, Midgard, Kuczeryki, ForTune).

Edukacyjne koncerty
solistyczno-kameralne dla dzieci
organizowane we współpracy z
IPiUM „Silesia”

16 czerwca, godz. 8.50, 9.50, 10.50, Sala
widowiskowa

wstęp: 2 zł

Śpiewać każdy może – wieczór
rodzinnego karaoke

17 czerwca, godz.17.00–19.00, Sala
widowiskowa

www.katowice.eu
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Warsztaty plastyczne dla
dzieci w wieku przedszkolnym
z cyklu „Kreatywny
Przedszkolak”

18 czerwca, godz. 10.00. Sala nr 10

wstęp: 3 zł

Warsztaty rękodzielnicze dla
młodzieży i dorosłych w ramach
cyklu „Kram z Pomysłami”

26 czerwca, godz. 17.30, Sala nr 1

Tym razem uczestnicy poznają tajniki filcowania na sucho.
wstęp: 15 zł

Origami dla dziecięcych
rączek – warsztaty origami dla
dzieci

26 czerwca, godz. 16.00–17.30, sala nr 1

Dancing wieczorową porą – pyszna zabawa przy nastrojowej muzyce i największych
światowych przebojach. Blask świec, kawiarniana atmosfera, a może i… spotkanie
swojej drugiej połówki? Zabawę poprowadzi
DJ Tat. W cenie biletu: kawa, herbata, ciastko, kanapki.
wstęp: 20 zł/os.

Dancing zawodziański –
zabawa taneczna dla osób
samotnych, singli i wszystkich,
którzy lubią tańczyć

27 czerwca, godz. 18.00–22.00, Sala
widowiskowa
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Zagraj
Katowiczanin Szymon Walter
na Bukowej wicemistrzem Polski!
Już od najmłodszych lat próbujemy
zaszczepić wśród najmłodszych zasady fair play i chęć do aktywności fizycznej. Wyruszyliśmy więc
na osiedlowe boiska, aby wyjść
do tych, którym futbol sprawia radość, i rywalizacja wśród najmłodszych jest szczera i płynie prosto
z serca.
Na początku maja ruszyła III edycja „Zagraj na Bukowej”. Projekt ten rozwija się bardzo dynamicznie. W 2013 roku rozpoczynano
od sześciu lokalizacji. W drugiej edycji było to
już dziesięć miejsc, w których młodzi adepci
piłki nożnej mogli trenować wraz ze swoimi
idolami. W tym roku piłkarze i trenerzy odwiedzają aż szesnaście lokalizacji, w tym trzy
spoza Katowic. Frekwencja na pierwszych
dwóch treningach również przerosła oczekiwania. Aż trzystu dwudziestu dwóch młodych pasjonatów piłki nożnej pojawiło się na
boiskach.
Takiego wspaniałego początku nie można
było sobie wymarzyć! „Zagraj na Bukowej” to
przede wszystkim świetna zabawa, ale również
szansa na wyłonienie młodych talentów piłki
nożnej i uczenie ich dobrych zachowań sportowych. W tym roku trenerzy będą również
odbywać rozmowy edukujące z młodymi zawodnikami, podczas których dzieci dowiedzą
się, na co zwrócić uwagę, aby w przyszłości
móc grać na najwyższym poziomie. – Staramy
się pokazać, że futbol i sportowy duch rywalizacji może stać się pomysłem na życie, a szlachetna rywalizacja i szacunek do własnego zdrowia
i drugiego człowieka przysłoni wszelkie negatywne pokusy czekające na młodzież w dzisiejszych czasach. Docierając na osiedla i krzewiąc
wśród dzieci miłość do piłki wierzymy, że odnajdą w sporcie wiele pozytywnych wartości–
mówią przedstawiciele GieKSy.
(PS)

MOSiR

| sukces|

Zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego 21 Podlesie zajął drugie miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Umysłowych.
Na finałowy turniej, który odbył się w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale, Szymon Walter
pojechał wraz z trenerem Łukaszem Brożkiem.
W nagrodę Szymon dostał nominację do Akademii Szachowej Polskiego Związku Szachowego,
w której szkoleni są najlepsi polscy zawodnicy.
Szymon ma 14 lat. Do klubu w katowickim
Podlesiu trafił pięć lat temu. Potrafił już wtedy
grać w szachy, a podstawy gry miał doskonale
opanowane. Bardzo szybko znalazł się w gronie
najlepszych zawodników w swoim roczniku i już
po roku treningów awansował do finałów Mistrzostw Polski. Od czasu pierwszych Mistrzostw
Szymon co roku uzyskuje kwalifikacje i gra w finałach, zajmując miejsca w pierwszej dziesiątce.
Tegoroczne mistrzostwa po raz pierwszy zakończył na podium.

Uczniowski Klub Sportowy 21 Podlesie,
w którym trenuje Szymon, szkoli dzieci i młodzież w przedszkolach i szkołach, poszukując
jego następców. Jednak zgodnie z myślą „szachy
mają dziwną właściwość: dzieci je lubią, pomimo
że szachy są dla nich dobre”, do klubu poszukiwani są zawodnicy, którzy nie tylko będą chcieli iść w ślady Szymona, ale także tacy, którzy po
prostu polubią szachy. Najlepsi zawodnicy UKS
21 Podlesie w lipcu będą reprezentowali barwy
klubu i miasta w Drużynowych Mistrzostwach
Polski Juniorów – II liga juniorów, wezmą udział
w zgrupowaniu nad morzem, a także w wielu innych turniejach, które dla Szymona są przygotowaniem do najważniejszych dla niego imprez.
Zdobycie tytułu wicemistrza Polski otworzyło przed młodym zawodnikiem drogę na Mistrzostwa Europy Juniorów, które odbędą się
w Gruzji, a także na rozgrywane w tym roku
w Republice Południowej Afryki – Mistrzostwa
Świata Juniorów.
(łb)

| Muszlownik Murcki Festiwal ma już cztery lata|

Spróbuj swoich sił
Festiwal Muszlownik wpisał się już
na stałe w kalendarz katowickich
imprez. Pomysł Stowarzyszenia
GKS Murcki, mający na celu promocję młodych zespołów oraz integrację mieszkańców Katowic, także
w tym roku zaplanowano na początek czerwca.
7 czerwca na scenie w Parku Murckowskim wystąpią: Za Fest, Warhlack, Mantra,
KTP, Antyteza, Warbell, Jahvigation, Gaga,
Zielone Żabki oraz Koniec Świata. Podczas
warsztatów festiwalowych można będzie spróbować sił na perkusji i gitarze, a także wziąć
udział we wspólnym biciu rekordu gry na gitarach. – Na warsztaty przychodzą głównie dzieci i młodzież, starszym raczej brak odwagi,

by spróbować sił na scenie. Zespoły grają do
późnych godzin nocnych, potem organizujemy „Bigel do rana”, by uczestnicy nie musieli się rozchodzić zaraz po koncertach. Zapraszam wszystkich, naprawdę warto nas odwiedzić – przekonuje Janusz Brzozowski, dyrektor festiwalu, a zarazem prezes stowarzyszenia
GKS Murcki.
Zachęcamy do śledzenia profilu Festiwalu
na Facebooku, tam można znaleźć najświeższe informacje. – Zespoły, które chciałyby wystąpić podczas kolejnych edycji Muszlownika,
zapraszamy do kontaktu również poprzez profil Muszlownik Murcki Festiwal – zachęca Janusz Brzozowski.
(jb)

al. Korfantego 35
tel. 32 253 76 54 (dział imprez)
e-mail:
organizacja.imprez@spodek.com.pl
www.spodek.com.pl

Hala Spodek
Targi Auto Moto Show

7–8 czerwca

Koncert zespołu Nine Inch
Nails

10 czerwca

Liga Światowa w Piłce
Siatkowej Mężczyzn

13 czerwca

Mecz Siatkówki w ramach
akcji społecznej pn. „Lubię
Siatkę”

18 czerwca

Ponadto
Turniej Siatkówki Plażowej

7 czerwca, ORW „Bugla”

III Bieg Przełajowy Grand Prix
MOSiR

14 czerwca, Park Leśny przy ORW „Zadole”

Otwarty Turniej Piłki Nożnej

21 czerwca, RW „Bugla”

|praca|
MOSiR Katowice zatrudni ratowników wodnych w sezonie letnim na terenie Katowic.
Informacja w dziale Kadr MOSiR przy al.
Korfantego 35 – tel. 32 259 64 62 (wymagania: ukończone 18 lat, aktualna legitymacja WOPR, zaświadczenie o ukończeniu kursu KPP).
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| Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie sportu |

| Sezon rozpoczęty|

– Sport to wspaniały obszar życia.
Uczy dążenia do celu, skupia wielu
ludzi. Każdy wasz sukces jest także
radością dla Miasta i wspaniałą promocją! – mówił podczas wręczania
dorocznych nagród prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok.
Wśród nagrodzonych w tym roku najlepszych sportowców znaleźli się: Justyna Kowalczyk (AZS AWF Katowice – biegi narciarskie),
Monika Hojnisz (UKS „Lider Katowice” – biathlon), Justyna Święty (AZS AWF Katowice – lekka atletyka). Tytuł „Sportowa nadzieja Katowic”
otrzymali: Paulina Paszek (UKS „4” – kajakarstwo klasyczne), Dajana Jastrzębska (WSSiRN
„Start” – tenis stołowy), Agata Pietrzkiewicz
(UKS „Mikrus” – siatkówka). Najlepszym działaczem sportowym został Adam Kołdziejczyk –
trener biathlonu, prezes UKS „Lider”.
Wśród wyróżnionych drużyn znalazły się:
drużyna kobiet MUKS „Naprzód Janów” – za
zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Polski

UMK

Najlepsi sportowcy

w sezonie 2012/2013, drużyna młodzieżowa
MUKS „Naprzód Janów” – za zdobycie złotego
medalu Mistrzostw Polski w sezonie 2012/2013
oraz drużyna goalballu WSSiRN „Start” – za
zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Polski
w Goalballu.

| moda na bieganie|

KatowiceBusiness Run

Od 12 maja trwa rejestracja drużyn do
charytatywnego biegu biznesowego w formie
sztafety – Katowice Business Run 2014. Impreza odbędzie się 14 września i będzie częścią
Poland Business Run, który rozpocznie się jednocześnie w pięciu miastach Polski: Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Warszawie.
Katowice Business Run pobiegnie w tym roku
dla Grzegorza Kocoła, podopiecznego Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty. Do udziału
w katowickim biegu zaproszeni są w pierwszej
kolejności pracownicy firm i organizacji z Katowic i regionu. By wziąć udział w imprezie,
wystarczy – za pośrednictwem strony internetowej www.katowicebusinessrun.pl – zgłosić
drużynę złożoną z pięciu osób.

Silesia Marathon
Tegoroczny Silesia Marathon odbędzie
się nie wiosną, lecz jesienią – 5 października.
Metę i start tym razem zlokalizowano przed
Silesia City Center. Łączna trasa biegu będzie liczyła ponad 42 km. Początkujący biegacze będą mogli wziąć udział w półmaratonie,
a dzieci – w minimaratonie. Zapisy do udziału
w imprezie już trwają.
Silesia Marathon to największa tego typu
impreza na Śląsku. W tym roku organizatorzy
spodziewają się udziału we wszystkich biegach
nawet 5000 osób. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.silesiamarathon.pl.
(sr)

| Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej|

Miesiąc próby przed
turniejem
UMK

Zacznij
biegać

Wyróżnienie Prezydenta Miasta Katowice
w dziedzinie sportu przyznawane jest za wybitne osiągnięcia sportowe oraz za szczególny wkład w rozwój kultury fizycznej w naszym
mieście.
(wsit)

Siatkarskie Mistrzostwa Świata coraz bliżej. Już za kwartał Katowice
staną się stolicą światowej siatkówki. To tutaj przez pierwsze trzy tygodnie września najlepsze drużyny
świata zmierzą się w walce o światowy czempionat.
Atmosferę tego wielkiego siatkarskiego święta widzowie będą mogli poczuć już
wkrótce. 13 czerwca Katowice po raz kolejny
będą gościły Ligę Światową siatkarzy. Naszym
rywalem będzie drużyna z Włoch, z którą
wxSpodku jeszcze nigdy się nie mierzyliśmy.
Natomiast w ramach rozgrywek Ligi Światowej biało-czerwoni grali z rywalami z Półwyspu Apenińskiego sześciokrotnie i, niestety, bilans jest dla nas wyjątkowo niekorzystny,
gdyż Polacy wygrali tylko jeden mecz. Mamy
więc nadzieję, że w Spodku nasi zawodnicy
zdecydowanie poprawią ten rachunek, a tym

samym wzmogą apetyty kibiców na wrześniowe Mistrzostwa Świata.
Kilka dni później po meczu z Włochami,
18 czerwca, Spodkiem znów zawładnie siatkówka. Tym razem odbędzie się impreza skierowana do uczniów katowickich szkół, którzy
już czwarty rok biorą udział w akcji społecznej „Lubię Siatkę”. Składająca się z wielu elementów akcja miała na celu promocję Mistrzostw Świata, a także siatkówki jako dyscypliny. Jej wielkim finałem będzie odbywający
się znów w Spodku mecz siatkówki. Drużyny,
które wystąpią w tym spotkaniu, zagwarantują
najmłodszym widzom wielkie emocje, a także
pokaz dobrej gry. Lecz jakie to będą drużyny,
póki co niech zostanie tajemnicą.
Czerwiec będzie więc kolejnym miesiącem próby przed Mistrzostwami Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014.
(Krzysztof Pieczyński)

Wypożycz
rower
Wypożyczalnie rowerów Instytucji
Kultury Katowice – Miasto Ogrodów
zaczęły już sezon. Na wszystkich
chętnych czeka 30 rowerów, z czego większość to nowe miejskie jednoślady firmowane przez Romet.
Podobnie jak rok temu rowery można wypożyczać w trzech punktach. Dwa specjalne kontenery stanęły w Parku Leśnym Doliny Trzech Stawów oraz w nowej lokalizacji –
na placu przed wejściem do dworca PKP, przy
Galerii Katowickiej i ul. Młyńskiej. Trzecim
punktem jest Galeria Miasta Ogrodów, kilka
kroków od ul. Mariackiej, przy ul. Stanisława
4. Jak zawsze rower wypożyczony w jednym
punkcie można zwrócić w innym. Punkty są
czynne w godzinach 12.00–20.00.
Ceny wypożyczenia pozostają bez zmian:
2 zł (1 godzina), 5 zł (3 godziny) i 10 zł (za
dzień). Warunkiem wypożyczenia jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości.
(łk)
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