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Turystyka biznesowa staje 
się jednym z kluczowych produk-
tów Katowic. Ponad 7 tys. spo-
tkań biznesowych w 2014 roku, 

w których uczestniczyło pół miliona osób, 
to najlepszy wynik w historii według rapor-
tu podsumowującego rynek turystyki biz-
nesowej w naszym mieście. W bieżącym 
roku wynik powinien zostać co najmniej 
utrzymany, bo aż 91% spośród badanych 
uczestników spotkań wyraża chęć ponow-
nego udziału w wydarzeniu konferencyj-
nym w stolicy województwa śląskiego.

Dane pochodzą z najnowszej edycji ra-
portu „Rynek turystyki biznesowej w Kato-
wicach”. Na zlecenie Urzędu Miasta i Co-
nvention Bureau Katowice publikację co-
rocznie przygotowuje dr Krzysztof Cieśli-
kowski, wykładowca akademicki i badacz 
rynku turystyki biznesowej. – Raport jest 
przykładem podejmowanych przez admi-
nistrację miasta Katowice działań w za-
kresie monitorowania przemysłu spotkań, 
szczególnie spotkań konferencyjnych, 
traktowanych jako produkty znaczące dla 

rozwoju rynku turystyki biznesowej. Ryn-
ku, którego funkcjonowanie i rozwój wpły-
wają pozytywnie na gospodarkę regionu – 
wyjaśnia autor publikacji.

Oprócz ogólnej charakterystyki rynku 
spotkań publikacja przedstawia wyniki ba-
dań pierwotnych przeprowadzonych wśród 
uczestników konferencji i wydarzeń bizne-
sowych. Rezultaty i wnioski z badań budzą 
optymizm.

Łączna liczba spotkań konferencyjnych 
w  Katowicach w 2014 roku wyniosła 7042, 
w  tym 1127 trwało dwa dni i dłużej. Sza-
cunkowa liczba uczestników tych spotkań 
ponownie przekroczyła pół miliona osób. 
W porównaniu z poprzednim rokiem ozna-
cza to wzrost ogólnej liczby spotkań konfe-
rencyjnych o 16,7%, przy czym liczba spo-
tkań trwających dwa dni i dłużej wzrosła o 
ponad 11,3%, a liczba spotkań jednodnio-
wych o 17,8%.

Przemysł spotkań to również korzyści 
dla lokalnego biznesu. Wydatki delegata ko-
rzystającego z noclegu w Katowicach w 2014 
roku wyniosły 144,9 zł (jest to nieznaczny 

wzrost w porównaniu z 2013 rokiem – 
139,6 zł). Delegaci nocujący wydali śred-
nio w Katowicach w 2014 roku około 642,4 zł 
(w 2013 roku – 579,2 zł), w tym na nocleg 286,2 
zł (w 2013 roku – 282,8 zł).

Wyniki badań pokazują, że uczestnicy 
spotkań konferencyjnych odwiedzający mia-
sto Katowice, którzy skorzystali z noclegów, 
wydają średnio ponadczterokrotnie więcej 
niż goście jednodniowi. Jednocześnie dużym 
wyzwaniem jest zachęcenie uczestników spo-
tkań jednodniowych do korzystania z jakich-
kolwiek usług czy zakupów w mieście – we-
dług raportu ponad 40% delegatów w ogó-
le nie realizuje żadnych własnych wydatków 
w Katowicach.

Zmiany zachodzące w strukturze miasta, 
np. prowadzone inwestycje publiczne i pry-
watne, powinny wpłynąć pozytywnie na po-
prawienie wyników w zakresie długości czasu 
spędzanego w Katowicach przez uczestników 
konferencji i ich aktywności w czasie wol-
nym. – W 2014 roku zakończono częściowo 
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Turystyka biznesowa nowym produktem Katowic.
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Inwestycje

Tramwaj na południe
Prezydent Marcin Krupa ogłosił, 
iż w perspektywie roku 2018 lub 2019 
uruchomi Katowicki Szybki Tramwaj, który 
połączy południe Katowic z Pętlą Brynowską. 

                                 																			WięCej – S. 5

Przyłącz się! 
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-
Kanalizacyjna zachęca 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. Poza tym jest to tańszy 
i wygodniejszy sposób na odprowadzanie 
ścieków – mówią przedstawiciele spółki.

WięCej – S. 4

Miasto

Dyskusja biznesowa
– Wybierając Górny Śląsk jako lokalizację dla 
naszego centrum usług, postawiliśmy nie tylko 
na dostępność kadr, ale również na wysoki 
poziom życia w Katowicach – powiedziała 
Jolanta Jaworska z IBM Polska. O atutach 
miasta i możliwościach jego dalszego rozwoju 
rozmawiali samorządowcy, naukowcy oraz 
inwestorzy podczas Property Forum Katowice.

WięCej – S. 3

Plac na glanc
Trwa kolejna edycja akcji, w ramach której 
zaniedbane podwórka mogą stać się miejscem 
prawdziwych sąsiedzkich spotkań – przy 
sobotniej kawie albo wspólnym uprawianiu 
grządki z kwiatami.                       

     WięCej – S. 9

Ferie zimowe
Początek lutego to dla uczniów naszego 
województwa czas ferii zimowych. Młodych 
katowiczan zapraszają domy kultury, biblioteki, 
inne instytucje kultury oraz ośrodki sportowe, 
które przygotowały szereg ciekawych zajęć.

szCzegóły – WEWNĄTRZ WYDANIA

W PRZEMYŚLE… 
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Urząd Miasta Katowice informu-
je, że ruszył nabór wniosków o uzy-
skanie 20-procentowej dopłaty do 
opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Komu przysługuje dopłata?  
Rodzinom wielodzietnym posiadającym 

aktualne karty programu „Nas Troje i więcej” 
i niezalegającym z płatnościami z tego tytułu.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać taką dopła-
tę? Należy pobrać wniosek dostępny: 

w formie elektronicznej na stronie: www.
nas3.katowice.eu, 

w tradycyjnej formie papierowej: w Biurze 
Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1 – parter) 
lub bezpośrednio w Wydziale Polityki Spo-
łecznej (ul. Rynek 1 – piętro VIII, pokój nr 
805).

Wypełnić wniosek i złożyć go:
bezpośrednio w Wydziale Polityki Społecz-

nej (ul. Rynek 1 – piętro VIII, pokój nr 805),
w formie listownej pod adresem: Urząd 

Miasta Katowice ul. Młyńska 4, 40-098 
Katowice.

Uwaga! W przypadku ubiegania się przez 
rodzinę o dopłatę za: cały IV  kwartał 2014 
roku (bądź np. jeden z jego miesięcy) oraz 
miesiące 2015 roku należy pobrać i wypełnić 

dwa wnioski, a w przypadku rodzin zamiesz-
kałych w lokalach mieszkalnych znajdujących 
się w budynkach mających zarządcę (zarząd, 
spółdzielnię itp.) do każdego z nich dołączyć 
także odpowiednie potwierdzenie.

Jakie dokumenty należy dołą-
czyć do wniosku?

W przypadku rodzin zamieszkałych w:
a) lokalach mieszkalnych znajdujących się 
w  budynkach mających zarządcę (zarząd, 
spółdzielnię itp.) – warunkiem koniecznym 
pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest dołą-
czenie do niego aktualnego (tj.  sporządzone-
go nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem 
wniosku) potwierdzenia wystawionego przez 
zarządcę, dotyczącego m.in. informacji na te-
mat niezalegania przez rodzinę z płatnościami 
z tytułu gospodarowania odpadami komunal-
nymi – do pobrania:

w formie elektronicznej na stronie: www.
nas3.katowice.eu,

w tradycyjnej formie papierowej: w Biurze 
Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1 – parter) 
lub bezpośrednio w Wydziale Polityki Spo-
łecznej (ul. Rynek 1 – piętro VIII, pokój nr 
805).
b) nieruchomościach jednorodzinnych – 
nie trzeba dołączać potwierdzenia, o którym 

mowa w  pkt. a), ale należy pamiętać, że wa-
runkiem koniecznym pozytywnego rozpa-
trzenia wniosku jest niezaleganie przez ro-
dzinę z płatnościami z tytułu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, co zostanie zweryfi-
kowane bezpośrednio przez Urząd w prowa-
dzonej przez niego ewidencji.

Do kiedy należy złożyć wnio-
sek, aby uzyskać dopłatę?

Wnioski o dopłatę rodziny mogą składać 
przez cały rok, z wyjątkiem dopłat za okres: 
październik–grudzień 2014 roku, w przypad-
ku których wnioski takie należy złożyć w tu-
tejszym Urzędzie w terminie do  30 stycznia 
2015 roku (z zachowaniem zasady posiadania 
aktualnej karty ważnej w ww. okresie).

Dopłata przysługiwać będzie na okres: po-
cząwszy od miesiąca, w którym złożono wnio-
sek, do końca danego roku kalendarzowego, 
za wyjątkiem dopłat za okres: październik–
grudzień 2014 roku, gdzie dopłata przysługi-
wać będzie za miesiące/miesiąc, w których w 
którym rodzina posiadała aktualne karty pro-
gramu „Nas Troje i więcej).

W jakim terminie wypłacane 
będą dopłaty?

Dopłata przekazywana będzie na podane 
we wniosku konto bankowe lub wypłacana bę-
dzie w kasie Urzędu:

za okres od 1 października do 31 grudnia 
2014 roku – w terminie do 28 lutego 2015 roku,

za okresy półroczne, tj. do 15 sierpnia – za 
pierwsze półrocze danego roku oraz do 15 lu-
tego następnego roku – za drugie półrocze 
roku poprzedniego. 

Warunkiem otrzymania przez rodzinę 
dopłaty za drugie półrocze jest niezaleganie 
przez nią z płatnościami z tytułu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi za pierwsze 
półrocze, potwierdzone odpowiednio:
a) przez zarządcę nieruchomości – w  przy-
padku rodzin wielodzietnych zamieszka-
łych w  lokalach mieszkalnych znajdujących 
się w  budynkach mających zarządcę (zarząd, 
spółdzielnię itp.) – na druku, o którym mowa 
w pkt. „Jakie dokumenty należy dołączyć do 
wniosku?”, dostarczonym do tutejszego Urzę-
du przez rodzinę w  terminie do 15 stycznia 
następnego roku,
b) przez Urząd – w przypadku rodzin wielo-
dzietnych zamieszkałych w nieruchomościach 
jednorodzinnych (bez konieczności dostar-
czania przez rodzinę dodatkowego dokumen-
tu potwierdzającego fakt niezalegania z płat-
nościami).

            (Wydział Polityki SPołecznej)

20-procentowa dopłata dla rodzin wielodzietnych

W grudniu i styczniu w galerii ślą-
skiego oddziału Związku Polskich Ar-
tystów Fotografików prezentowane 

były wybrane zdjęcia piątej edycji 
konkursu fotograficznego „Katowi-
ce w obiektywie 2014”, zorganizowa-
nego przez Wydział Promocji Urzę-
du Miasta Katowice i ZPAF. Czterna-
ście wybranych przez jury prac zna-
lazło się również na kartach miejskie-
go kalendarza na 2015 rok. 

Ci, którzy chcieli go otrzymać, musie-
li odpowiedzieć na pytanie: „Czyj pomnik 
powstanie przed Międzynarodowym Cen-
trum Kongresowym?”. Chodziło oczywiście 
o pomnik bohaterów z czasów drugiej wojny 
światowej – Henryka Sławika i Józefa Antalla. 

Przypomnijmy, obydwaj uratowali wielu 
uchodźców, w tym około pięciu tysięcy Żydów, 
transportując ich z fałszywymi dokumentami 
na Węgry. W 2010 roku Lech Kaczyński od-
znaczył Sławika Orderem Orła Białego. An-
tall zaś został pośmiertnie uhonorowany 
Krzyżem Wielkim Orderu odrodzenia Polski.  
W marcu tego roku w Katowicach zosta-
nie zorganizowany zjazd polsko-węgier-
ski, wtedy też nastąpi oficjalne odsłonięcie 
pomnika. Wydarzenie, podkreślające do-
bre relacje obu narodów, odbywa się co roku 
w  przypadający 23 marca Dzień Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej.  

W naszej zabawie można było zdobyć 
30 kalendarzy „Katowice w Obiektywie”. 

Chętnych do ich otrzymania było tak wielu, 
że przerosło to nasze najśmielsze oczekiwania. 
Postanowiliśmy więc zwiększyć liczbę nagród 
do 50. Oto zwycięzcy: Barbara Pińska, Alek-
sander Pawlak, Danuta Adamska, Barbara So-
kół, Anna Pałka, Elżbieta Kozłowska, Jan Pi-
per, Krzysztof Myga, Darek Gawron, Barbara 
Dembowska, Aleksandra Hadzik, Katarzyna 
Kania, Stanisław Wojdyło, Józef Urbańczyk, 
Tomasz Żychoń, Tomasz Wawrosz, Anna Szo-
towska, Genowefa Światłoń, Danuta Malik, 
Magdalena Ludwiczek, Roman Słobodzian, 
Sylwia Pędzimąż, Artur Uliasz, Paulina Śnie-
gowska, Joanna Małachowska, Piotr Dorożko, 
Agnieszka Nowak, Anna Wlaź, Piotr Saczyw-
ko, Zofia Gil, Marianna Kalinowska, Graży-
na Grzelewska, Jacek Krzysztoforski, Pauli-
na Piechna, Elżbieta Zagórska, Iwona Han-
ke-Niedbała, Stefania Szczupał, Piotr Kowal-
ski, Ruta Kaczmarczyk, Przemysław Bereza, 
Bartosz Derewniuk, Michał Brol, Magdalena 
Jeż, Grzegorz Langer, Aneta Wojsław, Leszek 
Figiel, Iwona Müller, Jolanta Gołacka, Marek 
Skrzypczyk, Gabriela Mejer.

Nagrody należy odbierać w Centrum 
Informacji Turystycznej przy ul. Rynek 13 
w terminie do 20 lutego (od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9.00–17.00 oraz w soboty 
w godzinach 9.00–16.00).

 (red)

Wybory
do rad jednostek pomocniczych: nr 7 
Załęże, nr 12 Koszutka, nr 14 Dąbrówka 
Mała i nr 17 Giszowiec w dniu 1 marca 
2015 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 mar-
ca 2015 r. na terenie Załęża, Koszutki, Dą-
brówki Małej i Giszowca odbędą się wybo-
ry odpowiednio do Rady Jednostki Pomoc-
niczej nr 7 Załęże, nr 12 Koszutka, nr 14 
Dąbrówka Mała oraz nr 17 Giszowiec.

Czynne prawo wyborcze przysługu-
je osobom, które najpóźniej w dniu wybo-
rów kończą 18 lat, stale zamieszkują na 
terenie ww. dzielnic i figurują w rejestrze 
wyborców. 

Wybory poprzez głosowanie zostaną 
przeprowadzone przez obwodowe komisje 
wyborcze w dniu 1 marca 2015 r. (niedzie-
la) w godzinach od 7.00 do 19.00 w stałych 
lokalach wyborczych zlokalizowanych od-
powiednio na terenie Załęża, Koszutki, Dą-
brówki Małej i Giszowca. 

Informacje na temat wyborów publiko-
wane są na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ka-
towice (zakładka: Wybory/Wybory do Rad 
Jednostek Pomocniczych.

 (Biuro rady MiaSta katoWice)

| KOMUNIKAT| 

Kalendarz dla zwycięzców
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|PROPERTY FORUM KATOWICE|

|GLOBALNY LIDER W KATOWICACH |

Dokąd zmierza miasto?
Po raz kolejny organizatorzy konferencji biznesowej Property Forum zaprosili do dyskusji nad rozwojem Katowic i aglome-
racji lokalne władze samorządowe, ludzi biznesu i nauki. 35 prelegentów, w tym reprezentanci największych firm inwestują-
cych w mieście, zastanawiało się, co zrobić, aby w dalszym ciągu stymulować rozwój województwa śląskiego i jego stolicy. 
Dyskusji przysłuchiwało się ok. 350 uczestników.

W grudniu ubiegłego roku światowy li-
der na rynku usług outsourcingu w za-
kresie telefonicznej obsługi klienta 
otworzył w Katowicach swój oddział. 
Firma Teleperformance Germany zde-
cydowała się zlokalizować tu swoją fi-
lię w wyniku przeprowadzonej wiosną 
kampanii „Zaangażujmy Śląsk”. 
W marcu 2014 roku firma przeprowadzi-
ła w Katowicach i Poznaniu targi pracy, dzię-
ki którym chciała sprawdzić potencjał pracow-
niczy obu miast oraz kompetencje kandyda-
tów. Aby dotrzeć z informacją o targach do jak 
największej liczby potencjalnie zainteresowa-
nych osób, katowicki magistrat zorganizował 
kampanię społeczną „Zaangażujmy Śląsk”. Jak 
oszacowano, dzięki wykorzystaniu mediów, 
portali społecznościowych oraz włączeniu się 
do akcji instytucji i samorządów miast sąsied-
nich wiadomość o wydarzeniu dotarła do oko-
ło 440 tys. osób. 

– Katowice wygrały i mam nadzieję, że 
firma Teleperformance też wygrała – powie-
dział Marcin Krupa, prezydent Katowic pod-
czas konferencji prasowej podsumowują-
cej rekrutację do pierwszego zespołu obsłu-
gującego od grudnia klientów internetowe-
go sklepu międzynarodowej marki sportowej. 

– Katowice wygrały tym, że mamy nowego, 
globalnego inwestora o dużych możliwościach 
rozwojowych, a Teleperformance zyskała part-
nera, Miasto Katowice, otwartego na udziela-
nie wsparcia dla dalszego rozwoju firmy – do-
dał prezydent.

– Katowicki oddział działa w opar-
ciu o   najwyższe standardy w branży, które 

zapewniają jakość obsługi klienta przy rów-
noczesnej dbałości o satysfakcję pracowni-
ków zgodnie ze strategią Teleperformance zo-
rientowaną na ludzi. Zakłada ona, że zadowo-
leni pracownicy z zadowoleniem obsługują 
klientów, co w rezultacie przekłada się na za-
dowolenie naszych klientów biznesowych i ich 
udziałowców – mówił Thomas Guther, CEO 

Teleperformance Germany. Ewa Wesoły, szefo-
wa katowickiego oddziału, dodała: – Pierwszy 
zespół jest już całkowicie wdrożony, niedawno 
mieliśmy też wizytę klienta biznesowego, który 
był bardzo zadowolony z warunków i efektów 
pracy zespołu. Klienci sklepu internetowego są 
obsługiwani mejlowo i telefonicznie, przymie-
rzamy się też do uruchomienia chatu. 

Nowy oddział dynamicznie się rozwija, 
prowadzona jest więc rekrutacja wśród kan-
dydatów z różnym doświadczeniem, przede 
wszystkim posługujących się biegle językiem 
niemieckim. Oferty pracy publikowane są 
w  Internecie, firma współpracuje też z Biu-
rem Karier Uniwersytetu Śląskiego, a w marcu 
planuje udział w Dniach Kariery organizowa-
nych przez AIESEC Polska. Docelowo w con-
tact center, zlokalizowanym w budynku Alder 
w Górnośląskim Parku Przemysłowym, pracę 
ma znaleźć ok. 250 osób. 

Grupa Teleperformance zatrudnia ponad 
175 tys. osób w 271 centrach obsługi klienta 
zlokalizowanych w 62 krajach, z których ob-
sługuje ponad 150 rynków na całym świecie, 
występując w imieniu największych międzyna-
rodowych przedsiębiorstw działających w róż-
nych branżach i sektorach gospodarki.

 (MM/na PodSt. Mat.PraS.)

Zadowoleni pracownicy to zadowolony klient

W styczniowej konfe-
rencji udział wzięły wła-
dze samorządowe, właści-
ciele oraz zarządcy spół-

ek inwestujących na rynku centrów han-
dlowych, biurowców, magazynów i hoteli, 
najemcy powierzchni komercyjnych, sie-
ci hotelowe, szefowie największych agen-
cji doradczych oraz przedstawiciele insty-
tucjonalnego otoczenia branży, a także re-
prezentanci instytucji finansowych, fun-
duszy inwestycyjnych i  inne osoby mają-
ce realny wpływ na sektor nieruchomości 
komercyjnych w regionie.

Główne wnioski płynące z pięciu sesji 
tematycznych odnoszą się do rozwoju ka-
pitału ludzkiego i edukacji, budowy spójnej 
aglomeracji, poprawy jakości życia, a tak-
że inwestycji w nowe technologie. Prelegen-
ci jednocześnie podkreślali, że aglomeracja, 
a szczególnie Katowice, szybko zmieniają 
swoje oblicze, obalając stereotyp mówiący 
o regionie jako przemysłowym monolicie i 
„pustyni kulturalnej”.

– Z naszego punktu widzenia dla sukce-
su w branży potrzebni są ludzie. Wybiera-
jąc Górny Śląsk jako lokalizację dla naszego 

centrum usług, postawiliśmy nie tylko na do-
stępność kadr, ale również na wysoki poziom 
życia w Katowicach – powiedziała Jolanta Ja-
worska, dyrektor Programów Publicznych 
Polska & Kraje Bałtyckie IBM Polska. Dodat-
kowo zdaniem przedstawicielki IBM jedną z 
mocnych stron regionu jest otwartość władz 
na współpracę z inwestorami. – Czujemy, że 
władze chcą współpracować i dbać o nas jako 
firmę dającą miejsca pracy. To cieszy i moty-
wuje do działania – dodała Jaworska.

Uczestnicy dyskusji zwrócili jednak uwagę, 
że dalszy rozwój regionu musi iść w parze z in-
westowaniem w spójność, gdyż nadal zbyt wie-
le firm postrzega lokalny potencjał inwestycyjny 
jedynie przez pryzmat 300-tysięcznych Katowic, 
a nie blisko 2-milionowej aglomeracji. Taka sy-
tuacja może powodować mniejsze szanse w wal-
ce o inwestorów w konkurencji z największymi 
ośrodkami miejskimi w Polsce i na świecie.

Zdaniem prezydenta Katowic Marcina Kru-
py niepowodzenia w obszarze współdziałania 
miast aglomeracji to już jednak przeszłość, a do 
samorządowców coraz bardziej dociera świado-
mość korzyści wynikających ze współpracy na-
wet wówczas, gdy wymagałoby to rezygnacji z 
części lokalnych ambicji.

Arkadiusz Hołda, prezes firmy Holdi-
mex, deweloper, a jednocześnie przedsiębior-
ca branży medialnej i edukacyjnej, zwrócił 
uwagę na to, że śląskie i zagłębiowskie mia-
sta wyludniają się w wyniku migracji i tren-
dów demograficznych. Niezasiedlone miesz-
kania i nowe puste osiedla to zjawiska, których 
nie można lekceważyć. – Nie musi to jednak 
oznaczać katastrofy – zastrzegł Hołda. – Na 
Śląsku pracują młodzi ludzie z innych regio-
nów i krajów, a  emigranci wracają z nowym 
doświadczeniem.

Część debaty Property Forum Katowi-
ce poświęcono przyszłym zmianom w mo-
delu rozwoju województwa. Potężna kwo-
ta z 3,6 mld euro z funduszy strukturalnych, 
jaką ma do dyspozycji województwo śląskie 
w nowej perspektywie finansowej UE, będzie 
kierowana na rozwój takich gałęzi gospodar-
ki jak: IT, medycyna, nowocześnie traktowana 
energetyka i nowe technologie związane z wy-
korzystaniem węgla.

Oprócz stabilnej sytuacji na rynku po-
wierzchni handlowych, biurowych i maga-
zynowych Górny Śląsk, na czele z Katowica-
mi, ma ogromny potencjał w zakresie rozwo-
ju turystyki biznesowej. Infrastruktura, którą 

posiada region, przy odpowiedniej promocji 
oraz współpracy samorządów i biznesu, może 
uczynić z aglomeracji śląskiej poważnego gra-
cza na europejskim rynku wydarzeń kongre-
sowych, kulturalnych oraz sportowych.  

Marcin Herra, w latach 2008–2014 pre-
zes spółki PL.2012+, wskazał, że nowe obiek-
ty, które powstały w ostatnim czasie w Katowi-
cach, stanowią doskonałe zaplecze dla rozwo-
ju turystki biznesowej. Chodzi o nową siedzi-
bę Muzeum Śląskiego, nowy gmach Narodo-
wej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, 
a także Międzynarodowe Centrum Kongreso-
we, którego budowa jest na finiszu.

Krzysztof Mikuła, wiceprezydent Katowic, 
akcentował skalę przemian, które dokonały się 
w mieście w ciągu ostatnich 20 lat, zaznaczając 
przy tym, że Katowice startowały – jako mia-
sto utożsamiane z przemysłem – z całkiem in-
nego pułapu niż Wrocław czy Kraków. Wice-
prezydent zaznaczył, że Katowice nie poprze-
staną na zmienianiu wizerunku miasta po za-
kończeniu inwestycji w Strefie Kultury przy 
Spodku. Do 2020 roku katowicki magistrat 
planuje wydać 54 mln zł na promocję turysty-
ki biznesowej.

 (zit)

Przedstawiciele firmy Teleperformance Germany i samorządu podczas konferencji 
prasowej na temat otwarcia oddziału firmy w Katowicach
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Katowicka Infrastruktura Wodociągo-
wo-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 za-
pewnienie skutecznego i efektywnego 
odprowadzania i oczyszczania ścieków. 
Projekt dofinansowany jest ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Progra-
mu Infrastruktura i Środowisko.

Utrudnienia w ruchu
Poniżej przedstawiamy zakres utrudnień 
w ruchu, które wystąpią w lutym 2015 roku.  
Utrudnienia będą dotyczyć następujących 
dzielnic i ulic Katowic:

Janów
W związku z prowadzonymi robotami bu-
dowy kanalizacji zwężone połówkowo 
będą ulice:  Grodowa (od numeru 13 do 
ulicy Leśnego Potoku), Leśnego Potoku 
(od numeru 3 do 10,  od numeru 65 do 
75 oraz od numeru 24 do ulicy Grodowej). 
Przy ul. Oswobodzenia prace wykonywa-
ne będą od numeru 78 do 106. Po zakoń-
czeniu prac przy tych ulicach odtwarzane 
będą drogi i chodniki. 

Ochojec
Przy ulicach Leśnej i Grzybowej jezd-
nia zwężona będzie połówkowo. Po wy-
konanych pracach budowy kanalizacji 

odtwarzane będą jezdnie i chodniki. Utrud-
nienia wystąpią przy dojeździe do posesji 
na ulicy Jaśminowej – bocznej.
 

Kostuchna
Kontynuowane będą prace przy ul. Dzie-
wanny, gdzie po zakończonych robotach 
budowy kanalizacji wykonywane będą pra-
ce odbudowy nawierzchni. Po zabudo-
waniu krawężników, od ul. Stabika w górę 
ul. Dziewanny, wykonywana będzie nowa 
nawierzchnia z kostki betonowej. Pra-
ce budowy kanalizacji i odbudowy no-
wej nawierzchni drogi wykonywane będą 
też w rejonie skrzyżowania ulic Kalinowej 
z Czeremchową.

Nikiszowiec
W związku z pracami budowy kanalizacji 
przy ul. Odrowążów obowiązywać będzie 
całkowite zamknięcie jezdni na odcinku od 
ul. Czechowa do ul. Giszowieckiej. Również 
całkowicie zamknięta będzie ul. Giszowiec-
ka od ul. Ficka do ul. św. Anny. Połówkowo 
zamknięta będzie ul. św. Anny oraz ul. Cze-
chowa, od ul. Ficka do ul. św. Anny. W Kolo-
nii Wysockiego połówkowe zamknięcie jezd-
ni dotyczyło będzie ulic: Braci Woźniaków, 
Kulika oraz Szopienickiej w rejonie wiaduktu. 

Brynów
Przy ul. Załęskiej przy budynkach numer 
43 i 45 mogą wystąpić lokalne utrudnie-
nia dla ruchu pieszych i przy dojazdach do 
posesji. 

Dąbrówka Mała
Przy ulicy gen. Le Ronda wykonywa-
ne będą roboty renowacyjne kanalizacji. 
Może powodować to lokalne utrudnienia 
dla ruchu pieszych i pojazdów w części 
między ul. Strzelców Bytomskich a prze-
jazdem kolejowym.

W związku z utrudnieniami spowodowany-
mi realizacją budowy i przebudowy syste-
mu kanalizacyjnego miasta Katowice pro-
simy mieszkańców o wyrozumiałość.

Bieżące informacje o projekcie można 
uzyskać na stronach internetowych www.
kiwk.katowice.pl i www.kanalizacja-katowi-
ce.pl, a także kontaktując się z nami pod 
adresem e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl 
lub numerem telefonu 32 350 00 75.

Przyłącz się! 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Ka-
towic objętych projektem budowy kana-
lizacji do skorzystania z możliwości przy-
łączenia nieruchomości do sieci kanaliza-
cyjnej. W ten sposób wspólnie działamy 
na rzecz poprawy stanu środowiska natu-
ralnego, m.in. poprzez ograniczenie prze-
nikania zanieczyszczeń do gruntu, popra-
wę jakości wód, a także ograniczenie nie-
przyjemnych i uciążliwych zapachów. Poza 
tym jest to tańszy i wygodniejszy sposób 
na odprowadzanie ścieków.

Szczegółowe informacje na temat pro-
cedury związanej z przyłączeniem się do 

kanalizacji znajdą Państwo na stronach in-
ternetowych www.kiwk.katowice.pl i 
www.kanalizacja-katowice.pl  

Konkurs
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-
-Kanalizacyjna sp. z o.o. zamierza w naj-
bliższym czasie zorganizować konkurs 
plastyczny pn. „Przyłącz się do kanalizacji, 
przełącz się na ekologię”. 

Już dziś zapraszamy wszystkich 
uczniów szkół podstawowych z terenu Ka-
towic do wzięcia w nim udziału. Celem kon-
kursu jest m.in. rozpowszechnianie wśród 
uczniów wiedzy na temat konieczności bu-
dowy sieci kanalizacyjnych, które pozwo-
lą na zapewnienie skutecznego i efektyw-
nego odprowadzania i oczyszczania ście-
ków, co w konsekwencji wpłynie na czy-
stość środowiska naturalnego. Prace pla-
styczne, które uzyskają w głosowaniu inter-
netowym największą liczbę głosów, zosta-
ną nagrodzone!

Regulamin oraz szczegóły konkursu już 
niedługo znajdą się na stronach interneto-
wych www.kiwk.katowice.pl, www.kanaliza-
cja-katowice.pl, www.faza2-kanalizacja-kato-
wice.pl oraz na profilu na Facebooku www.
facebook.com/katowicka.infrastruktura. 
Serdecznie zapraszamy!  

 (kiWk)

|PRZEBUDOWA KANALIZACJI| 

inwestycje dotyczące kolejnych wielkich miejsc 
spotkań w mieście, tj. NOSPR, trwa przebudo-
wa centrum miasta i na ukończeniu są pra-
ce na budowie Międzynarodowego Centrum 
Kongresowego (MCK). W ubiegłym roku od-
było się w mieście wiele wydarzeń gospodar-
czych, imprez kulturalnych i  sportowych, 
które, wydaje się, ożywiły rynek turystyki 
biznesowej. Wzrosły także wydatki uczest-
ników spotkań i liczba wydarzeń – tłumaczy 
w raporcie dr Cieślikowski.

Autor podkreśla, że realizacja i funkcjono-
wanie projektów dotyczących rozwoju rynku 
spotkań biznesowych wspierane były również 
przez zmiany w strukturze administracyjnej 
(powołano m.in. Convention Bureau Kato-
wice), rozdysponowano nowe zadania wśród 
istniejących komórek administracyjnych 
Urzędu Miasta, zaangażowano do współpra-
cy instytucje międzynarodowe, a także przy-
gotowano uchwały pozwalające finansować 
planowane przedsięwzięcia.

|TEMAT Z OKŁADKI|
Ciąg dalszy z – S. 1Katowice silne w przemyśle... spotkań

|UNIWERSYTET EKONOMICZNY|

Młodzi, kreatywni, pełni entuzja-
zmu studenci, wspomagani doświad-
czonymi nauczycielami akademic-
kimi, udzielają darmowych porad 
finansowych. 

Tak w skrócie można opisać to, czym zaj-
mują się studenci Koła Naukowego Banko-
wości z  Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach. Ilu ludzi, zwłaszcza tych starszych, 
potrzebuje pomocy w coraz bardziej skom-
plikowanych sprawach finansowych? Młodzi 

studenci Uniwersytetu Ekonomicznego, chcąc 
pomóc, a przy okazji poszerzać swoją wiedzę, 
stworzyli Studencką Poradnię Finansową. Po-
radnia przyjmuje każdego zainteresowanego, 
każdy problem rozwiązywany przez studen-
tów jest konsultowany z ekspertami w danej 
dziedzinie, a wszystko to zupełnie za darmo.

Poradnia finansowa powstała w marcu 
2012 roku z inicjatywy członków Koła Nauko-
wego Bankowości przy Katedrze Bankowo-
ści i  Rynków Finansowych na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Katowicach. Do poradni 
można przyjść w jednym z proponowanych 
terminów lub umówić się drogą telefoniczną 
oraz e-mailową.

Poradnia polecana jest szczególnie oso-
bom z trudnościami finansowymi oraz zasta-
nawiającym się nad zaciągnięciem kredytu lub 
planującym rozpoczęcie inwestowania. 

Studenci udzielają pomocy przede wszyst-
kim z zakresu: kredytów, inwestycji, podatków 
oraz  ubezpieczeń. Biuro Poradni mieści się na 

terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicz-
nego, w budynku D przy ulicy Bogucickiej 14 
(obok bankomatu ING).

 (da)
Kontakt:
e-mail: poradnia.ue@gmail.com, tel. 880 939 
852, 32 257 74 25 (telefon stacjonarny jest 
czynny tylko podczas dyżurów)
Więcej informacji: 
www.poradnia.ue.katowice.pl/;
www.facebook.com/poradniafinansowa

Poradnia finansowa studentów

Na rozwój przemysłu spotkań liczą 
przede wszystkim przedstawiciele biznesu. 
Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, która 
w Katowicach organizuje Europejski Kongres 
Gospodarczy (EEC), poinformował w stycz-
niu, że spółka ma już przygotowane na 2016 
rok plany dotyczące czterech wydarzeń kon-
gresowych o podobnej skali co EEC. Ich re-
alizacja będzie możliwa dzięki oddaniu do 
użytkowania MCK. Jak oceniają specjali-
ści, posiadanie przez Katowice tak dużego, 

wielofunkcyjnego obiektu o charakterze kon-
ferencyjno-wystawienniczym będzie stano-
wić nową jakość w Polsce i może pozwolić na 
organizację dużych imprez o europejskim za-
sięgu, co ma przyczynić się do dalszego roz-
woju przemysłu spotkań w mieście.

Badania uczestników spotkań konfe-
rencyjnych w Katowicach przeprowadzono 
pod koniec 2014 roku. Raport dostępny jest 
w  pełnej wersji na stronie www.convention.
katowice.eu.  

(zit)
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Rozwiązanie problemów 
komunikacyjnych miesz-
kańców południowych dziel-
nic było jednym z  prioryteto-

wych działań, które Marcin Krupa przed-
stawił w swoim programie wyborczym. Po-
mysł wybudowania kolejki linowej poparł 
przykładami podobnych inwestycji zrealizo-
wanych z powodzeniem nie tylko w Nowym 
Jorku, Londynie czy Frankfurcie, ale i  we 
Wrocławiu, w którym w ten sposób połączo-
no kampusy akademickie zlokalizowane na 
dwóch brzegach Odry. Prezydent podkre-
ślał ekologiczny charakter tego rozwiązania, 
a także dużą częstotliwość kursów takiej ko-
lejki. Wskazał jednak również wysoki koszt 
tego przedsięwzięcia, jak i jego niską akcep-
tację społeczną. – Zdaję sobie sprawę z tego, 
że to rozwiązanie niszowe, ale trzeba je trak-
tować jako rozwiązanie wspomagające, nie 
jako transport zastępczy – mówił prezydent. 

Miasto przeanalizowało też drugie rozwią-
zanie, wielokrotnie dyskutowane – tramwaj. 
Prezydent przedstawił kilka wariantów prze-
biegu trasy (mapa), której koszt wybudowa-
nia oszacowano na ok. 90 mln zł. Aby pokryć 
część tej sumy, Miasto będzie starało się o do-
finansowanie ze środków unijnych. W marcu 
katowicki magistrat rozpocznie akcję informa-
cyjną, w ramach której poinformuje mieszkań-
ców, m.in. podczas spotkań, o szczegółach tego 
projektu.  

(MM)

Pętla 
„KOSTUCHNA” 

Pętla 
„BRYNÓW” 

Osiedle 
„Murapol” 

Osiedle „Mała 
 Skandynawia” 

Osiedle 
„Bażantów” 

Osiedle 
„Odrodzenia” 

Górnośląskie 
Centrum 

Medyczne 

Węzeł 
„PARK & RIDE” 

PIOTROWICE 

OCHOJEC 

Linia tramwajowa
Pętla „Brynów” – Pętla „Kostuchna”

linia tramwajowa

odcinki linii wariantowe

 

|KOMUNIKACJA|

Na południe? Najlepiej tramwajem
Prezydent Marcin Krupa 
ogłosił, iż w perspektywie 
roku 2018 lub 2019 urucho-
mi Katowicki Szybki Tram-
waj, który połączy południe 
Katowic z Pętlą Brynowską. 
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Warianty przebiegu trasy przedstawione przez prezydenta
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Konferencja prasowa poświęcona zagadnieniu gospodarki niskoemisyjnej

|MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY „KATOWICE”| |AKTYWNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ|

| NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE| 

Supersam od września
Firma realizująca projekt budowy centrum 
handlowego Supersam przy ul. Skargi 6 po-
informowała, że otwarcie obiektu zaplanowa-
no na wrzesień br. Inwestor podał jednocze-
śnie, że powierzchnia handlowo-usługowa jest 
wynajęta w 85%. Prace budowlane postępują 
zgodnie z harmonogramem. Obecnie realizo-
wany jest etap budowy uwzględniający pra-
ce konstrukcyjne wyższych pięter oraz pra-
ce instalacyjne i murowe wewnątrz budynku. 
Stan surowy ma zostać osiągnięty w maju br. 
Po tym czasie inwestor planuje przeprowadze-
nie dalszych prac instalacyjnych i wykończe-
niowych. W ubiegłym roku odbył się montaż 
zabytkowych elementów Supersamu – stalo-
wych historycznych łuków wykonanych w la-
tach 30. ub. wieku. Łączna powierzchnia naj-
mu nowego centrum handlowego, czyli ok. 
23 tys. m², podzielona zostanie pomiędzy 70 
sklepów i punktów usługowo-handlowych.

Erbud w szpitalu
Firma budowlana Erbud została wybrana do 
realizacji nowej inwestycji Szpitala im. Sta-
nisława Leszczyńskiego w Katowicach, któ-
ry znajduje się przy ul. Raciborskiej. W ra-
mach kontraktu generalny wykonawca zre-
alizuje pierwszy etap budowy czterokondy-
gnacyjnego bloku operacyjnego. Spółka prze-
buduje również Oddział Dermatologii i Od-
dział Ginekologiczno-Położniczy placówki. 
Ponadto kontrakt zakłada wyposażenie blo-
ku operacyjnego w meble oraz sprzęt medycz-
ny. Kontrakt zostanie zrealizowany do lutego 
2016 roku, a za jego wykonanie firma otrzyma 
26,99 mln zł. To druga duża inwestycja Erbu-
du wykonywana obecnie dla branży medycz-
nej w Katowicach – firma jest zaangażowa-
na w budowę Szpitala Wielospecjalistycznego 
Geo Medical, placówki zlokalizowanej u zbie-
gu ulic Ceglanej i Wita Stwosza z 15 oddziała-
mi oraz 230 miejscami dla pacjentów.

Nowe mieszkania 
w Panewnikach
Firma Exland ukończyła trzeci etap inwestycji 
mieszkaniowej przy ul. Koszykowej w  dziel-
nicy Panewniki. W dwóch czterokondygna-
cyjnych budynkach znajduje się 50 miesz-
kań o  powierzchni od 28 do 66 m². Nabyw-
ców znalazło blisko 60% oferowanych lokali. 
Po ukończeniu trzeciego etapu osiedle skła-
da się z siedmiu budynków, w których oddano 
do użytkowania 130 mieszkań. W pierwszym 
etapie wybudowano trzy budynki (48 miesz-
kań), natomiast drugi etap inwestycji objął re-
alizację dwóch budynków (32 mieszkania). 
Wszystkie lokale dostępne w ramach dwóch 
pierwszych etapów zostały sprzedane. 

Nowy biurowiec przy Rawie
Firma Opal Maksimum rozpoczęła realiza-
cję trzeciego etapu inwestycji biurowej Rawa 
Office. Przedsięwzięcie obejmuje ukończe-
nie opuszczonego budynku zlokalizowane-
go na terenie byłej Huty Baildon między uli-
cami Szewczenki i Marcina. W bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektu znajdują się dwa budyn-
ki biurowe oddane do użytkowania w ramach 
dwóch pierwszych etapów inwestycji Rawa 
Office. Budynek remontowany obecnie, znaj-
dujący się przez lata w stanie surowym i ma-
jący 7 kondygnacji, zostanie przekształcony 
w  nowoczesny biurowiec o powierzchni ok. 
3500 m². Najemcy będą mieli do dyspozy-
cji biura o układzie gabinetowym, jak i duże 
przestrzenie typu „open space”. Zakończenie 
inwestycji planowane jest na koniec tego roku. 
W sumie w trzech budynkach Rawa Office do-
stępne będzie blisko 10 tys. m² powierzchni 
biurowej na wynajem.

(zit)

Linia lotnicza Wizz Air ogłosiła urucho-
mienie trzech nowych tras z Między-
narodowego Portu Lotniczego „Kato-
wice” w Pyrzowicach (KTW). Lotnisko 
systematycznie rozwija także swoją 
infrastrukturę.
Bristol w Wielkiej Brytanii, włoska Bolonia 
i Larnaka na Cyprze to nowe miejsca, które bę-
dziemy mogli odwiedzić, począwszy od czerw-
ca br., podróżując z Pyrzowic. Trasy do dwóch 
pierwszych miast będą obsługiwane dwa razy 
w tygodniu: w poniedziałki i piątki. Połączenie 
do Larnaki wystartuje 24 czerwca i będzie reali-
zowane dwa razy w tygodniu: w środy i niedzie-
le. Oprócz tego egipski przewoźnik Air Cairo 
otworzył w drugiej połowie stycznia regularne 
połączenie między Katowicami a Hurghadą oraz 
Sharm el-Szejk. Bilety na obydwie trasy dostęp-
ne są do końca sezonu zimowego, czyli do marca 
2015 roku. Przewoźnik deklaruje, że trasy obsłu-
giwane będą także w sezonie letnim 2015 roku.

Prognozy wskazują, że 2015 rok będzie 
kolejnym rekordowym – w Katowice Air-
port zostanie odprawionych ok. 3 mln pa-
sażerów. W minionym roku w ruchu całko-
witym odprawiono w pyrzowickim porcie 

Rekordy, nowe kierunki 
i infrastruktura w KTW

2695 732 pasażerów, to o 151 534 podróż-
nych więcej (+6%) niż w 2013 roku. W 2014 
roku padł również rekord w segmencie ruchu 
czarterowego, w ramach którego odprawiono 
985 827 osób, czyli o 227 184 więcej (+30%) 
w porównaniu z  rokiem poprzednim. Mi-
niony rok był także rekordowy w segmencie 
przewozów towarowych. Według wstępnych 
danych w Pyrzowicach odprawiono 16,5 tys. 
ton frachtu lotniczego – to o 5,5 tys. ton wię-
cej (+50%) w porównaniu z  rokiem 2013.

W maju bieżącego roku do użytku ope-
racyjnego zostanie oddana nowa droga star-
towa o długości 3,2 km. W czerwcu zakoń-
czy się budowa terminalu przylotowego, no-
wej płyty do odladzania statków powietrz-
nych oraz nowej płyty cargo. Trwają prace 
związane z budową nowego terminalu cargo. 
Jego oddanie do użytku zaplanowano na maj 
przyszłego roku. W 2015 roku rozpocznie się 
rozbudowa hal odlotów w terminalach A i B. 
Wykorzystane zostaną do tego nowe po-
wierzchnie uwolnione dzięki przeniesieniu 
do nowego terminalu obsługi wszystkich pa-
sażerów przylatujących do Pyrzowic.

 (zit)

Katowice jako jedno z pierwszych 
miast w Polsce wdraża „Plan go-
spodarki niskoemisyjnej”. Jego ce-
lem jest ograniczenie zużycia ener-
gii oraz zmniejszenie emisji zanie-
czyszczeń i gazów cieplarnianych. 

– Katowice należą do liderów w aktyw-
nym zarządzaniu energią. Oznacza to, że są 
świadome, ile energii zużywają w budynkach 
publicznych i co można zrobić, aby ograni-
czyć to zużycie – mówi Szymon Liszka, pre-
zes Fundacji na rzecz Efektywnego Wyko-
rzystania Energii, która przygotowała do-
kument. – Od roku 1997, kiedy to wprowa-
dzono obowiązek planowania energetyczne-
go, plany zużycia energii są w mieście suk-
cesywnie opracowywane. Poza tym Katowice 
uczestniczyły w szeregu projektów europej-
skich, między innymi miały okazję zapoznać 
się z pewnymi standardami procedur zarzą-
dzania energią w innych miastach na świecie 
i przenieść poznane wzory na grunt katowic-
ki. To dało podstawy, by przystąpić do opra-
cowania dokumentu – dodaje. 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej” 
uwzględnia realne możliwości oraz efekty 
prowadzenia działań w sektorach publicz-
nym, mieszkalnym, handlu, transportowym 
czy w zakresie oświetlenia ulicznego. Ozna-
cza to, że każdy katowiczanin, wykonu-
jąc codzienne czynności, jak dojazd do pra-
cy czy przygotowanie posiłków, może wpły-
nąć na ograniczenie emisji CO2 i innych ga-
zów cieplarnianych do atmosfery. Szacunko-
wy koszt zaproponowanych działań do 2020 
roku wynosi ponad 2,2 mld zł, z czego pra-
wie 140 mln zł będzie pochodzić z budżetu 
Miasta; pozostałe środki – z funduszy unij-
nych. W tym roku niemal 58 mln zł przezna-
czy się między innymi na wymianę oświetle-
nia ulicznego oraz dalszą termomoderniza-
cję żłobków, szkół czy domów pomocy spo-
łecznej.  

(red)

Więcej: www.katowice.energiaisrodowisko.pl 

Plan gospodarki 
niskoemisyjnej
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Czy dawne piosenki, zabawy i wyli-
czanki zainteresują nasze dzieci? Tak, 
jeśli wystawiają je Kaja i Janusz Prusi-
nowscy. Ich najnowszy spektakl – za-
bawa „Gdzie się podział Kusy Janek?” 
w sobotę 7 lutego o godz. 17.00 na sce-
nie Pałacu Młodzieży.

Kusy Janek był bohaterem dziecięcych zabaw 
i piosenek w Polsce przez dobre sto lat, aż od po-
łowy XIX wieku. O tym „chłopaku na opak” dzie-
ci śpiewały jeszcze w latach 40. XX wieku. Z cza-
sem o Kusym Janku zapomniano, ale przetrwał w 
dokumentach etnografów, w tym Oskara Kolber-
ga, któremu poświęcony był 2014 rok. Właśnie 
wtedy powstały płyta i  spektakl „Gdzie się po-
dział Kusy Janek?” Kai i Janusza Prusinowskich. 

Prusinowscy są znanymi muzykami i anima-
torami, zafascynowanymi dawnymi piosenkami 
i   zabawami. Z nostalgii za światem, w którym 

dzieciom do zabawy wystarczała własna wy-
obraźnia, powstał spektakl, który włącza do za-
bawy także dzieci. Dziecięce piosenki, wyliczan-
ki, gry domowe i takie, w które dzieci bawiły się 
na dworze – to wszystko ożyje podczas spotkania 
okraszonego świetną muzyką. 

Na spektakl można się wybrać w sobotę 7 lu-
tego o godz. 17.00. Bilety kosztują 5 zł (dzieci) 
i 10 zł (dorośli). Do kupienia na godzinę przed 
spektaklem.

(łuka)
 

Drugie spotkanie z dziecięcymi zabawami w  so-
botę 14 lutego (również o godz. 17.00), gdy na 
scenie Pałacu Młodzieży wystąpią dzieci biorące 
udział w warsztatach w ramach ferii zimowych 
organizowanych przez Instytucję Kultury Kato-
wice – Miasto Ogrodów. Warsztaty teatralne 
rozpoczynają się 2 lutego.

KULTURA

|SPEKTAKL|

|OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI – IV EDYCJA|

|MEGAWIDOWISKO W SPODKU|

Już po raz czwarty Fundacja  Mło-
dzi Twórcy im. prof. Piotra Dobro-
wolskiego organizuje Ogólnopolski 
Konkurs Literacki „Śląski Shakespe-
are”. Poprzednie  edycje cieszyły się  
dużym zainteresowaniem, nadesła-
no wiele ciekawych, wartościowych 
utworów poetyckich i scenariuszy. 
Obecna IV edycja „Śląskiego Shake-
speare” została ogłoszona  29 paź-
dziernika 2014 roku, termin nadsyła-
nia prac upływa  20 lutego 2015 roku.
 Uroczysta Gala Finałowa  Konkursu odbę-
dzie się 17 kwietnia o godz. 17.00 w Bibliotece 

Śląskiej w Katowicach. Na gali zostaną ogło-
szone wyniki konkursu oraz wręczone nagro-
dy pieniężne (w wysokości 2 tys. zł 1 tys. zł, 
500 zł), rzeczowe oraz wyróżnienia. Program 
przewiduje również recytację  fragmentów na-
grodzonych utworów. Galę zakończą uroczy-
sty koncert i integracyjny poczęstunek.

Konkurs „Śląski Shakespeare” stał się 
nie tylko dorocznym wydarzeniem kultural-
nym Katowic, ale też jedną z kulturalnych wi-
zytówek naszego miasta na arenie kraju. Ce-
lem Fundacji Młodzi Twórcy jest wyszuki-
wać młode talenty, wspierać i promować ich 
osiągnięcia. 

Dzięki wsparciu katowickiego magistratu, 
Urzędu Marszałkowskiego i sponsorów, któ-
rzy zdają sobie sprawę, jak wielkie znaczenie 
ma rozwój kultury dla  społeczeństwa, a także 
dzięki zaangażowaniu mediów w promowanie 
tej idei konkurs nabrał szczególnego znacze-
nia dla piszącej, uzdolnionej młodzieży w ca-
łym kraju. Spełnia też wiele funkcji społecz-
nych, między innymi: wpływa na rozwój inte-
lektualny  samych twórców, umożliwia ambit-
nej, uzdolnionej, pracowitej młodzieży ujaw-
nić publicznie swoje pasje, prace i osiągnięcia, 
dzięki np. realizacji nagrodzonych prac w po-
staci spektakli teatralnych. 

– Przypominamy, że termin nadsyłania 
wierszy i scenariuszy upływa 20 lutego 2015 
roku. Zapraszamy do udziału i życzymy po-
wodzenia – zachęca dr Anna Dobrowolska, 
prezes Fundacji Młodzi Twócy.

 (ad)

Szczegóły: www.fmt.org.pl, tel. 502 976 584, e-
-mail: annadob1@interia.eu

Twórcy megawidowisk „Franciszek 
– wezwanie z Asyżu” oraz „Exodus” 
w  10. rocznicę powstania Wspólno-
ty Młodzieżowej Niniwa zapraszają na 
musical „Jonasz” – sceniczną adapta-
cję biblijnej Księgi Jonasza. Premie-
ra musicalu w Spodku odbędzie się 
17 lutego.

Premiera autorskiego przedstawienia (tekst 
i reżyseria: Mariusz Kozubek, muzyka: Marcin 
Dzwonowski) została zrealizowana przez zespół 
Teatru „A” 17 marca 1996 roku w Gliwicach. Od 
tamtej pory spektakl (najpierw jako wieloobsa-
dowy musical, później w formie kameralnego 
przedstawienia muzycznego) został zagrany kil-
kaset razy na terenie całej Polski.

17 lutego będzie miała premierę całkowi-
cie nowa inscenizacja musicalu, zrealizowana 
w Spodku z udziałem ponad 150 wykonawców. 
Obok kilkuosobowego Zespołu Teatru „A” wy-
stąpią zaproszeni do współpracy wokaliści, ak-
torzy oraz młodzież przygotowująca się podczas 

wielomiesięcznych warsztatów do udziału w sce-
nach zbiorowych (m.in. tanecznych). W roli Jo-
nasza wystąpi Piotr Solorz, student Akademii 
Muzycznej w Katowicach, stypendysta Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” , odtwórca jednej 
z ról w megawidowisku „Exodus”.

Biblijna historia „Jonasza” w musicalowej in-
terpretacji będzie dynamicznym, pełnym prze-
kornego humoru przedstawieniem. Atrakcyj-
na fabuła zostanie opowiedziana widowiskowy-
mi, teatralnymi środkami – eksponując przede 
wszystkim młody, roztańczony i rozśpiewany 
zespół. Muzyka, łącząca klimaty żydowskie 
z rockiem i popem, dynamiczne układy chore-
ograficzne, sceniczny żart oraz malownicze sce-
ny mistyczne składają się na spektakl, który in-
tryguje, porywa, ale równocześnie skłania do re-
fleksji nad Bożym miłosierdziem, przewyższają-
cym wszelką ludzką logikę.

Historia opowiedziana na kartach Stare-
go Testamentu relacjonuje dzieje nietypowego 
proroka, powołanego przez Boga do głoszenia 

orędzia nawrócenia w grzesznej Niniwie. Jonasz, 
nie zamierzając zbyt łatwo poddać się swojemu 
przeznaczeniu, ucieka do Jafy, by tam wsiąść na 
okręt płynący do Tarszisz. Niestety, podczas po-
dróży rozpętuje się straszliwa burza, marynarze 
rzucają losy, by dowiedzieć się, z czyjego powo-
du statkowi grozi katastrofa. A gdy los pada na 
Jonasza – wyrzucają go za burtę. Morze się uspo-
kaja. Niedoszły prorok budzi się we wnętrzno-
ściach wielkiej ryby, która po trzech dniach wy-
pluwa go na ląd. Ziemią ocalenia okazuje się Ni-
niwa. Jonasz – chcąc nie chcąc – podejmuje pró-
bę realizacji swojego powołania, nie wierząc, że 
jej mieszkańcy usłuchają słów Boga. Jednakże, ku 
jego zdziwieniu, Niniwa się nawraca. Frustrację 
Jonasza pogłębia fakt, iż krzak, pod którym zna-
lazł cień z Bożego polecenia, usycha.

Księgę kończy dysputa Jonasza z Najwyż-
szym. Prorok, niezadowolony z ostatecznego ob-
rotu sprawy, czyni wyrzuty Stwórcy. Bóg objawia 
prawdę o sobie, jako o Bogu litościwym, pragną-
cym zbawienia wszystkich ludzi.

Musical „Jonasz” zostanie wystawiony 
w  Spodku we wtorek przed Środą Popielcową, 
rozpoczynającą czas Wielkiego Postu, a  więc 
w  tzw. ostatki. Przesłanie musicalu, m.in. we-
zwanie do nawrócenia, korespondować bę-
dzie z  drugą częścią wieczoru, podczas której 
na płycie Spodka pojawi się krzyż Światowych 
Dni Młodzieży, po krótkiej modlitwie, prowa-
dzonej przez oblacką Wspólnotę Młodzieżową 
Niniwa świętującą swoje 10-lecie, odbędzie się 
koncert prowadzony przez ks. Jakuba Bartcza-
ka (cieszącego się ogromną popularnością rape-
ra) połączony z prezentacją młodzieżowych ru-
chów, stowarzyszeń i duszpasterstw. Ideą wie-
czoru będzie ukazanie Kościoła jako wspólno-
ty otwartej na młodych, odznaczającej się boga-
tą różnorodnością. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli 
metropolita katowicki  Ksiądz arcybiskup Wiktor 
Skworc oraz prezydent Katowic Marcin Krupa.

 (Wez)
Bilety: Ticketpro.pl

Biblijny Jonasz w musicalowej oprawie

Wyliczanki z Kusym Jankiem

Śląski Shakespeare 
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Wojciech Kukuczka: Główne obsza-
ry działania to fotografia, multimedia, pro-
jektowanie graficzne oraz film. Absolwent 
Technikum Fotograficznego, studiów ma-
gisterskich fotografia i multimedia na ASP 
we Wrocławiu oraz student komunikacji wi-
zualnej AKI Academy of Fine Art w Holan-
dii. Uczestnik ponad 40 wystaw fotograficz-
nych, m.in. w BWA Wrocław, CSF w Kato-
wicach, CCK Chorzów, reprezentant ASP 
w dziedzinie fotografii w ramach „Foto Fe-
stiwalu” w Łodzi w 2008 roku oraz w ra-
mach festiwalu „The World Photography 
Awards – Cannes” we Francji w 2007 roku. 
W roku 2010 otrzymał nagrodę za najlepszy 
film polski na Przeglądzie Filmów Górskich 
w Lądku-Zdroju. Stypendysta Wydziału Kul-
tury Urzędu Marszałkowskiego wojewódz-
twa śląskiego oraz Wydziału Kultury Miasta 
Wrocławia, dwukrotny laureat nagrody dla 
Młodych Twórców Kultury, Wydziału Kultu-
ry Miasta Katowice. Inicjator akcji kultural-
nej „3440 Metrów Nad Poziomem Świata”.
Założyciel galerii „Negatyw”.

|BIO| 

|WYWIAD| Z WOJCIECHEM KUKUCZKĄ rozmawia Maciej Szczawiński 

Z Katowic i dachu świata
Maciej Szczawiński: To wiadomo już od da-
wien dawna: dzieci wielkich rodziców łatwo 
nie mają. A wydawać by się mogło, że jest 
dokładnie odwrotnie. Znamy się już parę do-
brych lat i widzę, że pan wciąż szuka uparcie 
jakiejś samoswojej drogi, drogi Wojtka Ku-
kuczki, po której idzie się własnym krokiem 
i na własną odpowiedzialność. Ale mit wiel-
kiego ojca jest trochę jak potężna góra. Ani 
ominąć, ani pominąć nie sposób. Zatem naj-
pierw o tej górze: pod koniec ubiegłego roku 
otworzył pan wraz z rodziną Wirtualne Mu-
zeum Jerzego Kukuczki.

Wojciech Kukuczka: Nigdy nie traktowa-
łem ojca jako góry, wyzwania, z którym mu-
szę się zmagać. Nie myślę o tym w formie pięt-
na czy też szansy. Takie myśli w ogóle nie towa-
rzyszą mi w życiu. Dla mnie Jerzy Kukuczka to 
przede wszystkim pasjonująca postać, którą ce-
nię i szanuję. Rzeczywiście pod koniec tego roku, 
z inicjatywy Fundacji Wielki Człowiek, powsta-
ło Wirtualne Muzeum. Było to konsekwencją 
projektu, który w Fundacji realizowaliśmy. Po-
trzebowaliśmy miejsca, w którym można opu-
blikować niezwykle ciekawe materiały z archi-
wum Jerzego, fotografie, nagrania audio, filmy, 
dokumenty, zapiski i sprzęt wspinaczkowy, któ-
ry pozostawił. Jest też pewnego typu „ekspozy-
cja”, czyli przestrzeń muzeum, w której można 
się zapoznać z opracowaną historią zdobywania 
przezeń kolejnych ośmiotysięczników. Taka for-
ma interaktywnej wycieczki, podczas której gość 
może poznać najciekawsze fakty z historii zdo-
bywania korony Himalajów. Kręgosłupem nar-
racji są zaczerpnięte z autobiografii fragmen-
ty wypowiedzi ojca, uzupełnione oczywiście 
o wszelkiego rodzaju archiwalia. Planujemy roz-
wijanie tej strony. Liczymy także na ludzi ze śro-
dowiska,  że pomogą nam wzbogacić opisy po-
szczególnych obiektów. Strona jest dostępna pod 
adresem www.jerzykukuczka.pl.

  
W którymś z wywiadów mówi pan: „… polu-
biłem grzebanie w archiwach, filmach i foto-
grafiach”. Wiem, że archiwum rodzinne oka-
zało się najprawdziwszym sezamem.

Kilka lat temu zajrzałem do starej drewnia-
nej szafy w rodzinnym domu. Zainteresowały 
mnie przede wszystkim fotografie. Byłem wte-
dy uczniem technikum fotograficznego i wszel-
kiego rodzaju materiał światłoczuły był dla mnie 
czymś frapującym. Nastał też moment, w któ-
rym przyjaciel naszej rodziny – Adam Mała-
chowski poprosił o przygotowanie kilkuna-
stu najciekawszych zdjęć do prelekcji. Obiecał, 
że pokryje koszty skanowania, i w ten sposób po 
raz pierwszy na poważnie zacząłem opracowy-
wać zbiór. W ciągu kolejnych lat byłem też bez 
przerwy „motywowany” przy okazji wydawania 
książek, produkcji filmowych, licznych zapytań 
dziennikarzy, badaczy, muzeów itd. W ten spo-
sób, krok po kroku, rozpracowywałem wrzuco-
ną niegdyś do szafy dokumentację. Ostatnio za-
częła mi w tym pomagać nawet moja dziewczy-
na. Wpadliśmy też na pomysł, żeby starać się 
o grant ministra kultury i dziedzictwa narodo-
wego na zorganizowanie profesjonalnej akcji ar-
chiwizacyjnej. Udało się. Dzięki temu znaczna 
część materiałów jest już uporządkowana.

A propos „własnej” życiowej ścieżki: mniej 
więcej trzy lata temu wszedł pan na Dach 
Świata.

Taką szansę dostałem dzięki rektorowi Akade-
mii Wychowania Fizycznego Zbyszkowi Waś-
kiewiczowi. Zaproponował mi udział w wypra-
wie organizowanej właśnie przez AWF. Po chwi-
li namysłu, po odparciu argumentów mamy zde-
cydowałem się spróbować. Ze względu na ojca 
wcześniej dużo słyszałem o świecie Himalajów, 
byłem więc ciekawy. Nie jestem jednak himala-
istą i szczerze mówiąc wbrew zaleceniom kole-
gów nie udało mi się wystarczająco dobrze przy-
gotować kondycyjnie. To były bardzo wymaga-
jące, fizycznie i psychicznie, dwa pełne miesiące. 
Radość ze zdobycia szczytu w moim przypadku 
nie była natychmiastowa. Właściwie kiedy już 
na nim stałem, to czułem tylko otępienie, zmę-
czenie, a nawet rozczarowanie, ponieważ tego 
sezonu od strony południowej padały rekordy 
liczby ludzi zdobywających górę. My na szczę-
ście wchodziliśmy od północy i gdy zbliżałem 
się do szczytu, byłem zupełnie sam. Nie mia-
łem nikogo w zasięgu wzroku. Nadchodził świt. 
I kiedy w tej romantycznej scenerii niewyobra-
żalnych kolorów i pustych przestrzeni dociera-
łem do szczytu, to bardzo się zdziwiłem. Czeka-
ła na mnie grupa około 20 rozemocjonowanych 
Japończyków. Robili sobie zdjęcia, potem zdję-
cia swoich logotypów, potem flag, w końcu usta-
wiali się w kolejce, żeby stanąć na najwyższym 
punkcie. W dodatku ja też przypomniałem so-
bie, że muszę zrobić zdjęcia dla partnerów. Ścią-
gnąć rękawice, wyciągnąć aparat, ustawić. Zdję-
cie flagi, proporczyka, najpierw koledzy, potem 
ja, potem wspólnie. Krótko mówiąc, ten kul-
minacyjny moment, o który mnie wszyscy py-
tają, był najsmutniejszym momentem całej wy-
prawy. Zadowolenie zaczęło docierać do mnie 
stopniowo, w bazie, w hotelu w Nepalu, a naj-
bardziej po powrocie do Katowic, do domu, kie-
dy mogłem na wszystko spojrzeć inaczej. Z dy-
stansem i nowym, świeżym zrozumieniem świa-
ta. Koledzy w galerii Negatyw na moje przybycie 

przygotowali imprezę. Siedząc z  nimi, poczu-
łem największą radość z wyprawy. Poczułem, że 
coś się zmieniło, że już nie denerwują mnie roz-
łożone w galerii rowery i niedomalowane ścia-

ny. Patrzyłem na wszystko z dystansem. Z innej 
perspektywy. 
Dla mnie jest pan dziś przede wszystkim 
uparcie poszukującym artystą. Co ciekawe, 
nieskoncentrowanym wyłącznie na własnej 
sztuce. To dzięki panu mogliśmy latem ubie-
gło roku oglądać na Mariackiej bezcenne, 
czarno-białe fotografie Zdzisława Beksińskie-
go z lat 50. Co słychać w galerii „Negatyw”?  

Była to dla mnie najważniejsza wystawa, ja-
kiej miałem zaszczyt być kuratorem. Zawsze ce-
niłem bardzo wysoko twórczość fotograficzną 
Beksińskiego. Docenili ją także nasi odbiorcy. 
Bardzo mile wspominam ten projekt, tym bar-
dziej że pokazaliśmy właśnie fotografie artysty, 
który przez większość ludzi uważany jest za ma-
larza. Moim zdaniem niesłusznie. To właśnie fo-
tografie są jego największą siłą. 

A wracając do spraw galerii, to tak się skła-
da, że pracujemy właśnie nad ekspozycją, któ-
ra także związana jest z Beksińskim. Kiedy la-
tem w galerii wisiała jego wystawa, trwał równo-
cześnie konkurs na interpretację fotografii mi-
strza. Konkurs interdyscyplinarny. Otrzymali-
śmy mnóstwo zgłoszeń z zakresu fotografii, ma-
larstwa, rzeźby, multimediów, performance. Ten 
konkurs podsumowaliśmy w sierpniu, wybiera-
jąc zwycięzców i wyróżnionych. I z tych właśnie 
prac powstaje obecnie w galerii „Negatyw” wy-
stawa Beksiński – Interpretacje. Wernisaż od-
będzie się 21 lutego, dokładnie w 10. rocznicę 
śmierci Beksińskiego. 

Główne obszary pana działalności to fotogra-
fia, multimedia, film i projekty graficzne. Zda-
je się, że jeśli chodzi o poziom, to do pana 
należy absolutny rekord : „3440 Metrów nad 
Poziomem Świata”.

Zgadza się, w tych obszarach się poru-
szam. Akcja 3440 była także tego wyrazem. Czy-
li serią eventów artystycznych, podczas których 

zbieraliśmy pieniądze dla nepalskiej szkoły. To 
naprawdę wielki projekt, brało w nim udział 
mnóstwo osób, mieliśmy autobus, w którym 
była zainstalowana wystawa, organizowaliśmy 
koncerty, wieszaliśmy prace na ulicach... To nie-
zapomniane przeżycie. I  wspomnienie. 

W ubiegłym roku skończył pan 30 lat. W tym 
czasie dużo się działo. Studia we Wrocławiu 
i w Holandii, podróże, mniej i bardziej sza-
lone przedsięwzięcia, nie tylko artystyczne. 
Mieszka pan dziś w rodzinnych Katowicach? 

Nadal staram się realizować przedsięwzię-
cia artystyczne. Działam w galerii „Negatyw”, 
pracuję dla Fundacji na rzecz Kultury i Sztuki, 
w zeszłym roku rozpocząłem też studia dokto-
ranckie na Wydziale Artystycznym UŚ. Na ra-
zie nie planuję żadnych poważnych zmian. Nie 
założyłem rodziny, mieszkam w Katowicach. 
Mam kilka pomysłów i zrobię wszystko, by je 
urzeczywistnić. 

I jeszcze moje tradycyjne pytanie o Kato-
wice, pana Katowice, czyli miejsce w jakiś 
szczególny sposób ważne, zapamiętane, 
o którym nigdy się nie zapomni…
To na pewno galeria „Negatyw”, mieszcząca 
się w legendarnym klubie Gugalander. Teraz 
klub ProKultura. Tam chodziłem na pierwsze 
imprezy, dyskutowałem, poznawałem dziew-
czyny… W klubie odbywały się spotkania, 
projekcje filmów, zawsze mnóstwo fantastycz-
nych oryginalnych ludzi. Później założyliśmy  
galerię. Miałem wpływ na tę przestrzeń. Wła-
ściciele dali nam wolną rękę i już sami decydo-
waliśmy o  oświetleniu, układzie mebli etc. Za-
wsze będę pamiętał o tym miejscu i mam na-
dzieję, że jego magiczna aura nigdy nie zga-
śnie.  
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Katowiccy przewodnicy turystycz-
ni, zrzeszeni w PTTK, zapraszają do 
Ronda Sztuki 9 lutego na godz. 16.00 
na obchody Międzynarodowego Dnia 
Przewodników Turystycznych.

Ten dzień ma pokazać pracę przewodni-
ka lokalnym społecznościom i lokalnym wła-
dzom, a także uświadomić gospodarzom te-
renu, jaką rolę odgrywają przewodnicy w ob-
słudze turystów, a w szczególności w kre-
owaniu wizerunku miasta czy regionu.

– W ubiegłych latach prezentowaliśmy 
zarówno zawód przewodnika, jak i istnie-
jące w naszym mieście koła przewodnic-
kie, a więc teraz tylko je przypomnimy i za-
raz zapraszamy na dwie prelekcje – za-
chęca Maria Zarębska, prezes Koła Prze-
wodników Miejskich po GOP i Terenowych 

przy Oddziale Górnośląskim PTTK w Kato-
wicach. – W ramach cyklu przybliżającego 
historię i dzień dzisiejszy miast naszego re-
gionu Adam Lapski, prezes Koła Przewodni-
ków z Chorzowa, opowie o swoim mieście. 
Drugim tematem, tradycyjnie o charakterze 
górskim, będą obchody 60-lecia istnienia Ta-
trzańskiego Parku Narodowego – dodaje.

Międzynarodowy Dzień Przewodników 
Turystycznych, przypadający 21 lutego, zo-
stał ustanowiony w 1989 roku podczas III 
Konwencji Światowej Federacji Stowarzy-
szeń Przewodników Turystycznych (World 
Federation of Tourist Guide Associations 
– WFTGA). Pierwszy raz Międzynarodowy 
Dzień Przewodnika Turystycznego (Interna-
tional Tourist Guide Day – ITGD) świętowa-
no w 15 krajach w 1990 roku.  

 (Mz)

|ZAPROSZENIE| 

|WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW||PLAC NA GLANC|

Uczniowie szkół podstawowych wy-
pożyczają w bibliotece szkolnej lub 
publicznej książki z listy konkurso-
wej i odbierają do nich pytania, na 
które odpowiadają w domu, najlepiej 
podczas rodzinnego czytania. W ten 
sposób organizatorzy ogólnopolskiej 
akcji „Wielka Liga Czytelników” chcą 
stworzyć modę na wspólne czytanie 
rodziców i dzieci. 

Otrzymane w bibliotece i wypełnione na 
podstawie przeczytanej książki formularze 
oddaje się do zarejestrowanych w konkursie 
placówek bibliotecznych, gdzie zostają oce-
nione. W ten sposób uczniowie zbierają punk-
ty. Trzech najlepszych czytelników z kategorii 
klasy I–III i IV–VI, wyłonionych w pierwszym 
etapie, trwającym do 14 marca, weźmie udział 
w drużynowym półfinale, który odbędzie się 
10 kwietnia 2015 roku równolegle w różnych 

województwach. Następnie najlepszych pięć 
drużyn wystąpi w turnieju finałowym zapla-
nowanym na 25 kwietnia w Katowicach. 

„Najlepszą rzeczą, jaką rodzice mogą zro-
bić dla szczęścia i przyszłości swego dziecka, 
jest codzienne głośne czytanie mu dla przy-
jemności i radykalne ograniczenie telewizji” – 
czytamy w „Wychowaniu przez czytanie” au-
torstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszew-
skiej. Kierując się tym stwierdzeniem, orga-
nizatorzy konkursu chcą zachęcić rodziców, 
by poświęcali swoim dzieciom czas na wspól-
ną lekturę, co przyczyni się nie tylko do po-
głębienia rodzinnej integracji, ale też wpłynie 
zarówno na umysłowy, jak i emocjonalny roz-
wój dziecka.  

 (MM)

Więcej: www.WielkaLiga.pl   
oraz www.facebook.com/WielkaLiga

Ogólnopolski rodzinny   
konkurs czytelniczy

Katowice się zmieniają. Pięknieją uli-
ce, place i fasady kamienic. Ale o po-
dwórka musimy zadbać sami. Najle-
piej razem z sąsiadami, zgłaszając 
się do akcji „Plac na glanc”! 

Zwykle ukryte za bramami, nie rzucają 
się w oczy. Najczęściej to tylko trzepak, śmiet-
nik, często garaż, z rzadka ławeczka czy ogró-
dek. A  przecież podwórka mogą być miej-
scem prawdziwych sąsiedzkich spotkań – przy 
sobotniej kawie albo wspólnym uprawianiu 
grządki z  kwiatami. 

Właśnie takie podwórka powstają dzięki 
akcji „Plac na glanc” prowadzonej przez In-
stytucję Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. 
Przez dwa lata udało się zmienić dwa miejsca. 
Pierwsze, przy ul. Lompy, było na początku 
pełne gruzu i mimo najlepszych chęci miesz-
kańców nie nadawało się do używania. Dzię-
ki pracy mieszkańców i projektantów, wspar-
tych przez Miasto Ogrodów, podwórko zy-
skało podest do spotkań i zabawy dla dzieci, 
fotel-huśtawkę, stoliczek idealny na poran-
ną kawę albo partyjkę skata, a nawet grządkę 

dla kwiatów czy warzyw. Drugi plac został od-
nowiony w Ligocie, przy ul. Kredytowej. Jego 
mieszkańcy korzystają już z szerokiego traw-
nika, podestu ze stołem na sąsiedzkie narady 
czy pikniki, a dzieci mogą bawić się przy ścia-
nie zabaw albo w nowej piaskownicy. 

W tym roku kolejne podwórko ma szansę 
na odmianę. I może to być Państwa podwórko! 
Do konkursu swój plac czy podwórko zgłasza-
ją sami mieszkańcy. Im większa grupa – tym 
lepiej. Formularz zgłoszeniowy znajdziemy na 
stronie www.miasto-ogrodow.eu. Każde zgło-
szone podwórko zostanie odwiedzone przez 
komisję konkursową. Liczy się potencjał miej-
sca, status prawny, ale przede wszystkim za-
angażowanie mieszkańców. W  końcu to oni 
będą pracować wraz z projektantami nad po-
dwórkiem swoich marzeń. Projekt zamieni 
się w rzeczywistość dzięki wsparciu Instytu-
cji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów oraz 
sponsorów. 

Trzeba się spieszyć! Na zgłoszenia mamy 
czas do 28 lutego.  

 (łuka)

1%ZOSTAW  
BLISKO

*Samsung Galaxy Tab4 SM-T230

I tak zapłacisz podatek  
dochodowy. 1% jego  
wysokości masz prawo 
przeznaczyć na jedną  
z działających na terenie  
Katowic organizacji  
pożytku publicznego.

Szczegoły konkursu:
www.ngo.katowice.eu
www.facebook.com/1procentzostawblisko
Znajdź „1% zostaw blisko” na: 

Odszukaj listę  
katowickich OPP  
na stronie:  
www.ngo.katowice.eu

1 Wypełniając zeznanie 
roczne PIT, pamiętaj  
o wpisaniu do niego danych  
wybranej katowickiej OPP

2 Połącz przyjemne  
z pożytecznym!  
Wygraj tablet!

3

Jak to zrobić? Weź udział w konkursie, rozwiązuj zadania, walcz o główną nagrodę Tablet* oraz pozostałe nagrody: 
gadżety, wejściówki na wydarzenia kulturalne i sportowe.

*Samsung Galaxy Tab4 SM-T230

Zaproś sąsiadów i zmieńcie 
swoje podwórko

PTTK świętuje
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Mijają epoki, mody i trendy, upadają 
imperia (także estetyczne), a zatrzy-
manie na płótnie rzeczy tak ulotnej 
i krótkotrwałej jak kwiat ciągle ma 
swój artystyczny sens.

Galeria Polskiego Radia Katowice „Na 
żywo” zaprasza na wystawę obrazów znanej 
katowickiej malarki Anny Lampe. Czyli tro-
chę lata w środku zimy. Najpierw zobaczyć 
możemy to, czego się spodziewamy i co ar-
tystka uczyniła swoim rozpoznawczym zna-
kiem:  najprawdziwszą burzę kwiatów wła-
śnie. Kaczeńce w donicach i jurne dziewan-
ny pod murem, nieśmiałe konwalie i postrzę-
pione astry,  pyszne chryzantemy w wazo-
nach, subtelne frezje… Tradycja tego moty-
wu w sztuce może przyprawić o zawrót głowy 
i myli się ten, kto widzi tu zaledwie funkcję 
dekoracyjną. Dla Anny Lampe najważniejszy 

jest jednak kolor. To on tutaj rządzi i dyktuje 
warunki. Ktoś może powiedzieć: ale ja kwiat 
widzę! Kwiatem się rozczulam i wzruszam…  
I oczywiście także będzie miał rację, chociaż 
głębsze warstwy przekazu mogą pozostać dla 
niego zakryte. Nie trzeba jednak jakiejś spe-
cjalnej erudycji czy tytułu magistra histo-
rii sztuki, żeby dostrzec w tej wystawie nowy 
malarski gest artystki. Ba! wręcz woltę wobec 
dotychczasowych obrazów. 

Powiedzmy sobie szczerze, kwiat to 
kwiat. A skoro tak, to natychmiast otwiera 
się w naszej wyobraźni rejon subtelny, tkli-
wy i lekko słodki. Dlatego Anna Lampe, cho-
ciaż maluje też udatnie pejzaże, zwłaszcza 
górskie, postrzegana jest wciąż jako „malar-
ka kwiatów”. Nie wiem, czy zniecierpliwiło ją 
w końcu takie zaszufladkowanie, ale na ostat-
nich obrazach (jest ich cała seria) widzimy 

już nie wonne powoje i bukiety, ale… kury, 
koguty, kaczki indyki. Kapitalny chwyt pole-
ga tu nie na radykalnym odrzuceniu dotych-
czasowego tematu, ale ujawnieniu blisko-
ści przedmiotów odległych. Kura i (w domy-
śle) np. czerwona chryzantema. Stadko gęsi 
i – japońskie kamelie. Kogut – piwonia, in-
dyk – itd. itp. Zdumieni i rozbawieni przecie-
ramy oczy. Jakie podobieństwo konturu! Li-
nii, formy! Różnica w zasadzie tylko w tym, 
co wiemy, nie w tym, co widzimy. Gest ar-
tystki zatem błyskotliwy, inteligentny i – co 
tu dużo gadać – lekko prowokacyjny. Bo jako 
się rzekło, kwiat to kwiat i już na sam dźwięk 
słowa wzdychamy i wdychamy wyobrażoną 
wonność. No i ten natychmiastowy łańcu-
szek skojarzeń (eteryczność, subtelność, po-
ezja, kultuuura). Ale kura? Gęś? Kaczka z in-
dykiem? O nie, drób do takich skojarzeń nie 

skłania. Jeszcze jakiś łabędź arystokratycznie 
wygięty, ale indyk? Więc jeżeli poezja, to tyl-
ko smaku.  

Natomiast Anna Lampe zdaje się mó-
wić swoimi obrazami: sekundkę, nie spiesz 
się, popatrz uważniej, pomyśl… To przecież 
jota w jotę podobny kolor. I identycznie drga 
światło na piórach i płatkach… Ten świat jest 
utkany z podobieństw, których na co dzień 
nie widzimy i nie rozumiemy, po uszy (oczy) 
zanurzeni w etykietkach słów, nazw, w kole-
inach skojarzeń…

Najnowszą wystawą w katowickim Ra-
diu Anna Lampe wzbogaca swoją artystyczną 
opowieść o nowe wartości malarskie i nowe 
pytania, które kieruje do siebie i do nas. 
I  oczywiście o nową przyjemność, która za-
wsze towarzyszy oglądaniu jej obrazów.  

                 (Maciej SzczaWińSki)

12 lutego w sali teatralnej katowic-
kiego Pałacu Młodzieży odbędzie 
się Gala Niegrzeczni 2015. Impre-
zę poprowadzą Szymon Majewski 
i Paulina Pajestka. Wśród gwiazd 
wieczoru znaleźli się Kasia Popo-
wska, zespół Łzy, Andre, Grzegorz 
Halama czy kabaret Tenor.

Jesienią ubiegłego roku odbywał się 
ogólnopolski plebiscyt, podczas którego 
ekipa Niegrzeczni TV poszukiwała „przy-
padków niegrzecznych” wyróżniających się 
na różnych polach – telewizji, show-bizne-
sie, polityce, sporcie, kulturze, sztuce i na-
uce. – Według naszej definicji, specjalnie 
przygotowanej na potrzeby akcji, niegrzecz-
ny to osoba wychodząca poza schemat, my-
śląca inaczej niż ogół, promująca nowe, cie-
kawe trendy i zachowania, niewpasowują-
ca się w konwenanse, przez co postrzegana 
jako niegrzeczna – mówi Krzysztof Ferdyn, 
jeden z inicjatorów akcji. – Ważnym ele-
mentem projektu jest też przyznanie Klapsa 

zwykłym zjadaczom chleba – kandydatom 
na prezydenta Klaponii – dodaje. Do tej 
pory wśród laureatów nagrody znaleźli się 
między innymi zespół Big Cyc, Doda, Szy-
mon Majewski, zespół Mech, Mariusz Ka-
łamaga, kabaret Paranienormalni, Michał 
Figurski i Kuba Wojewódzki, Andrzej Gra-
bowski czy Agnieszka Szulim.

W styczniu za pośrednictwem specjalnie 
przygotowanej strony – www.niegrzeczni.tv 
– została ogłoszona lista nominowanych do 
Klapsa. – Głosujący mogli zdecydować, kto 
ich zdaniem był niegrzeczny i zasłużył na 
Klapsa – wyjaśnia Krzysztof Ferdyn. Gło-
sowanie trwało do 31 stycznia. Zakończenie 
projektu odbędzie się podczas Wielkiej Gali 
Niegrzeczni 2015, w trakcie której zosta-
ną wręczone statuetki Klapsa. – Realizowa-
ny podczas gali program telewizyjny (TVP 
– red.) utrzymany będzie w klimacie humo-
ru i satyry. Zapraszamy do zabawy – mówi 
Krzysztof Ferdyn.  

 (red)

Chcesz w ciekawy i produktywny 
sposób spędzić czas? Potrafisz pisać 
i nie boisz się wyzwań? Niestraszna 
ci kamera i mikrofon? A może chcesz 
dowiedzieć się, jak kreować swój wi-
zerunek i nim zarządzać lub radzić 
sobie ze stresem, np. przed egzami-
nem czy rozmową o pracę? 

Pałac Młodzieży uruchomił warsztaty te-
lewizyjne, warsztaty prasowe, czyli spotka-
nia redakcji gazety  „ReAkcja”, warsztaty ra-
diowe – Internetowe Radio Luuuz, warsz-
taty fotograficzne oraz warsztaty kreowania 

|GALERIA POLSKIEGO RADIA KATOWICE „NA ŻYWO”| 

|PAŁAC MŁODZIEŻY| 

Tu rządzi kolor

|WIELKA GALA NIEGRZECZNI 2015| 

W klimacie humoru i satyry Pracownia Medialna zaprasza
wizerunku i zarządzania nim. Przygotowa-
ne podczas zajęć ciekawe artykuły, wywiady, 
reportaże i fotoreportaże autorstwa młodych 
adeptów mediów publikowane będą na porta-
lu dziennikarskim. 

Wszystkich zainteresowanych zaprasza-
my do Pracowni Medialnej Pałacu Młodzieży 
w Katowicach, ul. Mikołowska 26, sala nr 3 na 
parterze, tel. 32  2516-431 wew. 1132 lub 1133.  
Wszystkie warsztaty są bezpłatne.  

 (rB)
Szczegóły: http://portaldziennikarsk.wix.com/
portaldziennikarski

Pasja czyni życie człowieka pięknym. Uza-
leżnienie zabija. Jak myślisz, czy to, co ro-
bisz, jest twoim wyborem, czy niemożno-
ścią powstrzymania się?

W znalezieniu odpowiedzi na to py-
tanie może pomóc ci wykład: „Na grani-
cy pasji i  uzależnienia”, który poprowadzi 
Joanna Borczon – wybitny specjalista psy-
choterapii uzależnień.

Spotkanie, w tradycji „Drzwi otwarte 
– otwarty świat”, odbędzie się 24 lutego 
(ze względu na ferie szkolne oraz przerwę 

międzysemestralną wyjątkowo w czwar-
ty wtorek miesiąca) o godzinie 17.30 na 
Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalur-
gii Politechniki Śląskiej w Katowicach przy 
ul. Krasińskiego 8.

Serdecznie zapraszamy wszystkie 
osoby ciekawe życia!  

 (krz)

|POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZAPRASZA| 

Na granicy pasji i uzależnienia
Warsztaty radiowe

Warsztaty telewizyjne
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kulturalny

14 lutego o godz. 19.00 w Spodku 
odbędzie się walentynkowy kon-
cert „For Alice”, promujący najnow-
szą płytę akordeonisty Marcina Wy-
rostka, znanego z drugiej edycji pro-
gramu telewizyjnego „Mam talent”. 
Wraz z nim wystąpią orkiestra ka-
meralna AUKSO pod dyrekcją Marka 
Mosia, wokaliści: Kasia Moś i Mar-
cin Jajkiewicz oraz tancerze: Ania 
Głogowska, Jan Kliment, Tomasz 
Barański. 

W swoim najnowszym albumie, któ-
ry składa się z dziesięciu utworów, Marcin 
Wyrostek pokazał wszechstronność akorde-
onu. Stąd też na płycie oprócz utworów z ze-
społem Tango Corazon znalazły się zarów-
no utwór solowy, jak i utwory z orkiestrą ka-
meralną AUKSO, a także kawałki z tradycyj-
nym zespołem dętym blaszanym. Podobnie 
jak w  poprzednich albumach na nowej pły-
cie słyszymy duże wpływy muzyki świata 
(zwłaszcza z Bałkanów i Argentyny).

– Album „For Alice” jest w pewnym sen-
sie podsumowaniem mojej dotychczasowej 
drogi artystycznej. Od młodych lat marzyłem 
o koncertach z orkiestrami, o tworzeniu wła-
snej muzyki na bardzo rozbudowane składy 
instrumentalne.  Dzisiaj moje marzenia się 
spełniają – mówi Marcin Wyrostek. – Tę pły-
tę dedykuję mojej żonie Alicji w podziękowa-
niu  za spełnienie mojego największego ma-
rzenia, za urodzenie synka Mikołaja. Tym al-
bumem chciałem zaprezentować pełen wa-
chlarz możliwości  brzmieniowych akorde-
onu, łącząc tradycję z nowoczesnością, nowo-
czesne combo z orkiestrą smyczkową, muzy-
kę ludową z muzyką współczesną, opierając 
się w dużym stopniu na improwizacji. Chciał-
bym także podziękować  wszystkim oso-
bom, które na mnie zagłosowały w progra-
mie „Mam talent”, dając mi możliwość reali-
zowania mojej pasji w pełni – dodaje muzyk.  
Marcin Wyrostek był producentem pły-
ty,  wszystko więc było podporządkowa-
ne jego wizji artystycznej, począwszy od 
tworzenia materiału nutowego poprzez 
jego rejestrację, jak i realizację nagrań. 
Bilety na walentynkowy koncert można 

kupić za pośrednictwem Ticketpro, w salo-
nach Empik, Media-Markt oraz Saturn.  

 (red)

Marcin Wyrostek – absolwent Aka-
demii Muzycznej im. Karola Szymanow-
skiego w Katowicach w klasie  akordeonu 
prof. Joachima Pichury i obecnie wykła-
dowca macierzystej uczelni na Wydzia-
le Instrumentalnym oraz Wydziale Jazzu 
i Muzyki Rozrywkowej. Stypendysta Mi-
nistra Kultury, członek Amerykańskiego 
Stowarzyszenia  Akordeonistów. Laureat 

ponad 30 międzynarodowych konkursów 
akordeonowych. 

Jest założycielem projektów: Tango Co-
razon oraz Coloriage. Koncertuje na całym 
świecie, m.in. w Belgii, Czechach, Holandii, 
Irlandii, na Litwie, w Maroku, Niemczech, na 
Słowacji, w Szkocji, Szwajcarii, na Ukrainie, 
w USA, we Włoszech czy na Wegrzech. Do-
konał wielu nagrań dla polskich i zagranicz-
nych ośrodków medialnych, m.in.: TVN, 
ZDF (Niemcy), POLSAT, TVP, FOX2 (USA), 
Radio Zurich. Koncertował z Kayah, Bob-
bym McFerrinem, Nippy Noyą. Występował 

na  największych polskich scenach muzycz-
nych, m.in. na 50-leciu festiwalu Piosenki 
Polskiej w Opolu, festiwalach: Sopot TOP-
trendy, Transatlantyk, Warszawa Singera. 
Debiutancka płyta zespołu Tango Corazon 
Quintet pt. „Magia del Tango” pokryła się 
potrójną platyną, otrzymała dwie nomina-
cje do Fryderyków 2010 oraz zajęła 7. miej-
sce na festiwalu TOPTrendy 2011. Wyda-
na w 2012 roku płyta „Marcin  Wyrostek 
& Coloriage” pokryła się podwójną platy-
ną oraz otrzymała nagrodę Bestseller Em-
piku 2012.

PREMIERA
W PODZIĘKOWANIU
ZA SPEŁNIENIE MARZENIA



12 www.katowice.euINFORMATOR

|    Muzea |  

ul. ks. J. Szafranka 9, ul. Rymarska 4, 
ul. Kopernika 11/2, ul. Kościuszki 47

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

MHK: Czas 
u-płynął. Anna 

Chojnacka. 
Fotografia

UL. SZAFRANKA 9
tel. 32 256 18 10

Akcja „Zima w mieście 2015”: 
„Fotoplastyczne czarno-białe” 
– warsztaty plastyczne dla 
dzieci ze zwiedzaniem wystawy 
czasowej i poczęstunkiem
2–6, 9–13 lutego,  godz. 10.00 (I grupa), 
godz. 12.00 (II grupa)

Obowiązkowe wcześniejsze zapisy: tel. 
32 209 00 21 wewn. 104; wstęp bezpłatny

Akcja „Zima w mieście 
2015”: Odwrócona logika – 
z negatywem w tle” – warsztaty 
fotograficzne dla dzieci ze 
zwiedzaniem wystawy czasowej 
i poczęstunkiem
2–6 lutego,  godz. 9.00 lub godz. 11.00

Obowiązkowe wcześniejsze zapisy: tel. 
32 209 00 21 wewn. 104, wstęp bezpłatny

Wykład otwarty Uniwersytetu 
III Wieku przy UŚ „Ludzie, którzy 
zmieniali Śląsk. Karol Godula 
i śląski kopciuszek”, Witold 
Szczudłowski
17 lutego, godz. 15.00

„Miasto z ognia i ciemności” 
– wykład, dr Jacek Kurek
19 lutego, godz. 16.30

„Katowice – metropolia” - 
wykład otwarty Towarzystwa 
Przyjaciół Katowic, prof. Grażyna 
Szewczyk
20 lutego, godz. 16.30

Oprowadzanie kuratorskie po 
wystawie „Czas u-płynął. Anna 
Chojnacka – fotografia” 
21 lutego, godz. 12.00

„Czarno-białe nie jest 
smutne” – warsztaty dla 
niepełnosprawnych dzieci 
i młodzieży
23 lutego, godz. 12.00
24 lutego, godz. 9.00

Obowiązkowe wcześniejsze zapisy: tel. 
32 209 00 21 wewn. 104

„Wojna papierowa. Powstania 
śląskie 1919–1921” – promocja 
książki Józefa Krzyka
25 lutego, godz. 17.00

„W krainie barwnej wyobraźni. 
Prace uczniów Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 12 
w Katowicach” – wystawa. 
do 15 lutego

„Czas u-płynął. Anna 
Chojnacka. Fotografia” – 
wystawa
do 3 marca

„Portret Wilhelma II 
Orańskiego” – wystawa z cyklu 
„Galeria jednego obrazu”. Obraz 
nurtu malarstwa flamandzkiego, 
przypisywany Gerritowi van 
Honthorst (1590–1656)
do 15 lutego

„Z dziejów Katowic 
1299–1989” – wystawa stała 
(modernizacja – dostępna 
jedynie część: 1299–1918)

UL. RYMARSKA 4
tel. 32 353 95 59

Akcja „Zima w mieście 2015”: 
„Poranne impresje przy stole” 
– warsztaty plastyczne dla 
dzieci ze zwiedzaniem wystawy 
czasowej i  poczęstunkiem
2–6, 9–13 lutego, godz. 10.00

Obowiązkowe wcześniejsze zapisy: tel. 
32 353 95 59 wewn. 5, wstęp bezpłatny

Dni gier planszowych; można 
będzie w muzeum pograć 
w klasyczne gry planszowe: 
chińczyka, warcaby i szachy
3–6, 10–13 lutego, godz. 12.00–17.00

„Deconatka zaprasza – 
aranżujemy stół na walentynki” 
– pokaz
7 lutego, godz. 12.00

„Kto w tłusty czwartek nie 
zje pączków kopy…” – pączki, 
faworki i inne niespodzianki. Na 
degustację tłustoczwartkowych 
przysmaków zaprasza 
restauracja Zacisze z Brzeźc 
koło Pszczyny
12 lutego, godz. 17.30

„Piykła baba chlyb, zrobił sie 
zakalec” – koncert zespołu „Wte 
i nazod”
12 lutego, godz. 18.30

Muzealne pożegnanie 
karnawału – Oddział Muzeum 
Historii Katowic w Nikiszowcu 
oraz restauracja Zacisze 
z Brzeźc koło Pszczyny 
zapraszają na tradycyjnego 
śledzia
17 lutego, godz. 17.00

„Gramy w skata” – nauka 
i turniej gry w skata, 
prowadzenie Piotr Grzywaczyk, 
Sekcja Skata „Gwarek-Bolina” 
KWK Wieczorek
28 lutego, godz. 12.00

„Sceny rodzajowe przy stole” 
– wystawa czasowa
do 12 kwietnia

UL. KOPERNIKA 11
tel. 32 750 47 02, 600 576 242

Akcja „Zima w mieście 2015”: 
„Teatr gestem malowany” 
– warsztaty teatralne dla 
dzieci ze zwiedzaniem wystaw 
i  poczęstunkiem
2–6 lutego, 9–13 lutego, godz. 10.00 (I grupa), 
godz. 12.00 (II grupa)

Obowiązkowe wcześniejsze zapisy: 
tel. 32 750 47 02, wstęp bezpłatny

„Dwie strony wiersza. 
Antologia poetów rudzkich” 
– promocja książki Barbary 
i Adama Podgórskich
17 lutego, godz. 17.00

„Po karnawale... czas 
na spotkanie!” – spotkanie 
z cyklu „Przyjaciele Barbary 
i Stanisława”. Program 
artystyczny w wykonaniu 
Dariusza Niebudka
26 lutego, godz. 18.00

Wstęp bezpłatny – wymagane 
wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne: 

32 750 47 02, 600 576 242.

„Inny teatr. Jerzy Grotowski” – 
wystawa czasowa
30 stycznia do 3 kwietnia

UL. KOŚCIUSZKI 47

tel. 32 728 85 57

120. rocznica urodzin Pawła 
Stellera

Ponowne otwarcie zmodernizowanej wysta-
wy „Paweł Steller – katowiczanin z wyboru”. 
Uroczyste oprowadzanie kuratorskie 
10 lutego, godz. 16.30

Obchody 10. rocznicy nadania imienia Paw-
ła Stellera Gimnazjum nr 5 w Katowicach
25 lutego, godz. 14.00

Nowa aranżacja wystawy stałej z okazji 120. 
urodzin patrona.

Akcja „Zima w mieście 2015”: 
„Walentynki w muzeum” – 
warsztaty graficzne (odbijanie 
kartek walentynkowych) 
ze zwiedzaniem wystawy 
czasowej i poczęstunkiem
12, 13 lutego, godz. 11.00

Obowiązkowe wcześniejsze zapisy: tel. 
32 728 85 57,  wstęp bezpłatny

„Ciało posthumanizmu. Życie 
liminalne. Sybilla Skałuba” – 
wystawa czasowa
do 9 marca
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CKK: Czesław Jakubiec Comedy

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

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

areszt.pl

Galeria Sztuki 
Współczesnej 

BWA 

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

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

pl. Sejmu Śląskiego 2 
tel. 32 609 03 22

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

Jean-Manuel Simoes „Chiens 
de la casse” / „Źli chłopcy” 
& Sébastien Cuvelier „Gypsy 
Queens” / „Cygańskie Królowe”
do 1 marca

Wystawa fotografii socjologicznej, przygoto-
wana wspólnie z Atelier 34zero Muzeum oraz 
Wydawnictwem Husson, na którą składają 
się wybrane prace dwóch artystów: Jeana-
-Manuela Simoesa i Sébastiena Cuvelier. Obu 
łączy ta sama metoda pracy, oparta na bliskim 
kontakcie z ludźmi, których zazwyczaj niełatwo 
spotkać, a tym bardziej poznać.

Krzysztof Maniak „30 sekund 
wiszenia na gałęzi, zanim pękła” 
do 1 marca, Mała Przestrzeń

Wystawa jest pierwszą odsłoną projektu Re-
zerwat, którego osią stanie się pojęcie pejzażu. 

Siedemnastu zaproszonych artystów zbada 
rolę i znaczenie pejzażu we współczesnej sztu-
ce jako gatunku cieszącego się coraz większą 
popularnością. Twórcy będą przygotowywać za-
stępniki zanikającej naturalności, rytualnie odtwa-
rzając dzikość w galeryjnych warunkach, prze-
pisywać naturę w stechnicyzowanym świecie. 
Będą podejmować próby odzyskania utraconego 
doświadczenia wzniosłości, czyli ambiwalentne-
go doznania estetycznego, związanego z takimi 
kategoriami jak dysharmonia i podziw podszyty 
obawą i grozą. W ramach nowo powstałych prac 
będą poszukiwać zgubionej harmonii między na-
turą i kolonizującą ją coraz silniej cywilizacją.

Zima w mieście 2015
sztuka (w) edukacji

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowi-
cach, podobnie jak w latach ubiegłych, rów-
nież w tym roku aktywnie włącza się do akcji 
„Zima w mieście”. Na dzieci i młodzież cze-
kają warsztaty ekspresji twórczej. Uczestnicy 
warsztatów będą mieli okazję spędzić twórczo 
czas, a inspiracją  dla ich działań będą wysta-
wy prezentowane w Galerii BWA. 

2–13 lutego, godz. 10.00 lub 12.00
Zajęcia są bezpłatne, wszystkie materiały potrzeb-
ne do realizacji warsztatów zapewnia galeria.

Wymagana wcześniejsza rezerwacja 
terminu.

Dział Edukacji Artystycznej – tel. 32 259 90 40 
lub Aneta Zasucha – kom. 510 853 090, 

e-mail: edukacja@bwa.katowice.pl

Prześliczna Wiolonczelistka
27 lutego, godz. 19.00
28 lutego, godz. 16.00
Sala koncertowa

Musical – komedia z największymi przebojami 
zespołu Skaldowie! 
Jeśli energiczna dama nagle spotyka niespo-
dziewanie ukochanego, który przed laty zde-
zerterował, jeśli pełna seksapilu bizneswoman 
patrzy ciepło w stronę chudego poety, jeśli 
w dodatku dzieje się to wszystko w czasie im-
prezy zaręczynowej, to możemy być pewni, że 
nie zabraknie zabawnych komplikacji i niepo-
rozumień. A jeśli dodamy do tego największe 
przeboje zespołu Skaldowie, to mamy przepis 
na dwie godziny świetnej zabawy.

Bilety: 40 zł i 50 zł  
Ticketportal.pl i Biletynakabarety.pl, 

Kupbilecik.pl. Rezerwacje: bow@ck.art.pl, 
tel. 32 609 03 31/32.

Kabaret: Czesław Jakubiec 
Comedy
8 lutego, godz. 18.00, Sala Grudniowa
Muzyka żartem śpiewana... akt II

Pożądasz rozrywki na wysokim poziomie? Za-
liczasz się do tych, których byle głupawy żart 
bynajmniej nie cieszy? To świetnie! Czesław 
Jakubiec Comedy to ekipa, która podejmu-
je wyzwania i chętnie konfrontuje swój talent 
z oczekiwaniami wymagających widzów. Śpie-
wająco łączą muzykę, komizm i satyrę z inte-
raktywną zabawą. Arie operetkowe, pieśni Sta-
nisława Moniuszki, etiudy Chopina czy utwory 
Mieczysława Fogga prezentują z przymruże-
niem oka, tworząc widowisko, które zaskakuje 
formą i rozbawia treścią. Jeżeli myślisz, że wi-
działeś już wszystko, z pewnością zobaczysz 
jeszcze więcej! 

Bilety: 20 zł, 30 zł  
Ticketportal.pl i Biletynakabarety.pl, 

Kupbilecik.pl. Rezerwacje: bow@ck.art.pl, 
tel. 32 609 03 31/32. 

W starym kinie: Pan 
Twardowski (reż. Henryk Szaro, 
1936)
12 lutego, godz. 18.00, Sala Grudniowa

„Pan Twardowski” w reżyserii Henryka Sza-
ro był drugą, po nakręconej w 1921 r. przez 
Witolda Biegańskiego, wersją legendy ludowej 
o  sprytnym szlachcicu, który przechytrzył dia-
bła. Film zaplanowany jako przedsięwzięcie na 
dużą skalę przerósł możliwości finansowe pro-
ducenta, wskutek czego wprowadzono makie-
ty Krakowa zamiast zdjęć plenerowych. Zubo-
żyło to widowiskową stronę filmu, ale i tak ów-

cześni krytycy stwierdzali, że jest to pierwszy 
polski film, w którym sceny zbiorowe są lepsze 
od kameralnych. W filmie wystąpiły największe 
przedwojenne gwiazdy polskiej sceny i ekranu: 
Franciszek Brodniewicz jako Twardowski, Ka-
zimierz Junosza-Stępowski jako diabeł, Stefan 
Jaracz w roli mistrza Marcina, Elżbieta Barsz-
czewska jako Neta, Józef Węgrzyn w roli króla 
Zygmunta Augusta oraz wiele innych sław.
Wstęp wolny. Informacje: bow@ck.art.pl, 

32 609 03 31, 32 609 03 32. 

KINO PAŃSTW 
NIEOBECNYCH

Białe słońce pustyni 
(reż. Władimir Motyl, 1969)
19 lutego, godz. 18.00, Sala Grudniowa

Kultowy film radziecki (ponoć obowiązkowo 
oglądany przez kosmonautów ZSRR przed od-
lotem) utrzymany w estetyce westernu (acz-
kolwiek dowcipnego). Celne dialogi oraz nie-
powtarzalny humor ukazujący absurdy życia 
w Związku Radzieckim (Muzeum Czerwonego 
Wschodu pośrodku pustyni) na pewno popra-
wią wam nastrój w zimowy wieczór.
Wstęp wolny. Informacje: bow@ck.art.pl, 

32 609 03 31.

Czytelnia akt jawnych czynna:
pn.–czw. w godz. 8.30–17.30
pt. w godz. 8.00–15.00

Informacje dotyczące składania wniosków:
Biuro Podawcze – tel. 32 207 01 26
Wydawanie i przyjmowanie wniosków:  
pn.–pt. w godz. 8.30–16.00

Cykl wykładów i warsztatów 
dla nauczycieli „Pięć 
niewygodnych tematów 
z najnowszej historii Polski”
18 lutego–18 marca, godz. 15.00–17.00

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Ka-
towicach zaprasza nauczycieli do udziału 
w cyklu wykładów i warsztatów. Nauczyciele 
uczestniczący w całym cyklu otrzymają bez-
płatnie komplet materiałów – publikacji edu-
kacyjnych IPN oraz zaświadczenie o udziale 
w doskonaleniu zawodowym.
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Centrum Sztuki 
Filmowej

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

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

ul. św. Jana 24
tel. 32 251 04 31 (kasa/rezerwacja)

e-mail: rezerwacja@rialto.katowice.pl
www.rialto.katowice.pl

|    Kino |  

|    WystaWy |  

Ferie dla dzieci: Animation in 
Action!
Katowice – Praga – Budapeszt – Warszawa
31 stycznia–15 lutego

Zapraszamy dzieci na spotkania z anima-
cją! Warsztaty z tworzenia animacji popro-
wadzą ar tyści z Czech, Węgier i Słowacji 
zupełnie za darmo. Cykl jest organizowany 
w kinie Kosmos przez Filmotekę Śląską we 
współpracy z Filmoteką z Pragi, Budapesztu 
i Bratysławy. Ten międzynarodowy projekt 
został podzielony na dwie części: filmową 
i warsztatową. Pierwszy dzień warsztatów 
poświęcony jest na stworzenie filmu animo-
wanego z ar tystami zagranicznymi: ilustra-
torem i animatorem. Drugiego dnia zajęć do 
przygotowanej animacji dzieci skomponują 
muzykę. 

Projekt został sfinansowany przez Mię-
dzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i jest 
realizowany równolegle w krajach uczestni-
czących w projekcie.
Program:

31 stycznia–1 lutego: Warsztat z animacji pro-
wadzony przez artystów z Węgier

3 lutego: Pokaz klasycznej animacji węgierskiej
5 lutego: Pokaz klasycznej animacji polskiej 
6–7 lutego: Warsztat z animacji prowadzony 

przez artystów z Czech 
9 lutego: Pokaz klasycznej animacji słowackiej
12 lutego: Pokaz klasycznej animacji czeskiej
13–15 lutego: Warsztat z animacji prowa-

dzony przez artystów z Słowacji 
Na warsztaty obowiązują zapisy:  a.ozorek@
kosmos.katowice.pl

Wstęp wolny

Sputnik nad Katowicami. 
Replika 8. Festiwalu Filmów 
Rosyjskich Sputnik
5–11 lutego

Po raz kolejny filmowy Sputnik pojawi się nad 
kinem Kosmos. Replika Festiwalu Filmów Ro-
syjskich „Sputnik nad Polską” w naszym reper-

The Security Project – koncert
9 lutego, godz. 19.00

The Security Project rusza w trasę koncer to-
wą po Europie w 2015 r.! Ponadczasowa mu-
zyka Petera Gabriela otrzymała nowe życie...  
The Security Project nie tylko odtwarza ar-
cydzieła Petera Gabriela na żywo, ale też 
nadaje im nowe unikalne brzmienie XXI 
wieku! Fantastyczna barwa głosu wokalisty 
sprawia, że publiczność czuje się tak, jak-
by na scenie stał sam Peter Gabriel! Jest to 
prawdziwa uczta dla wielbicieli dobrej muzy-
ki i fanów ar tysty.

W skład projektu wchodzą muzycy ta-
kich zespołów jak: Peter Gabriel Band, King 
Crimson, Shriekback, Carpet Crawlers UK.
 Bilety: 50 zł (pojedynczy), 

      40 zł (1/2 podwójnego)

Kobiety oblegają kino 
12 lutego, godz. 19.00

Wielkie oczy (reż. T. Burton, USA, 2014, 105')
Bilety: 10 zł (panie), 14 zł (ulgowy 

panowie), 16 zł (normalny panowie)

Koncert Beltaine
20 lutego, godz. 20.00

Koncer t w ramach Miusjik Tour 2015 – trasy 
koncer towej promującej najnowszy czwarty 
album studyjny zespołu Beltaine pt. Miusjik 
(premiera luty 2015).

Beltaine to jeden z bardziej oryginalnych 
zespołów polskiej sceny folkowej. Muzykę 
Beltaine trudno jednoznacznie zdefiniować. 
Charakterystyczne brzmienie grupy jest 
wynikiem zderzenia różnych osobowości 
o skrajnie odmiennych doświadczeniach 
muzycznych. Główną inspiracją dla muzy-
ków jest szeroko pojęta tradycja irlandzka 
i bretońska, ale muzycznie zespół zmierza 
po prostu przed siebie. Eksperymentuje i za-
ciera granice między tradycją a nowocze-
snością.

Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy)

La dolce vita, czyli włoski 
wieczór w Kinoteatrze Rialto
21 lutego, godz. 19.00

Tego wieczoru życie osłodzi nam: minirecital 
włoskiej piosenki w wykonaniu Wirginii Lo-
body oraz projekcja filmu „Cuda” – zdobyw-
cy grand prix na ostatnim festiwalu w Can-
nes.

W dobry nastrój wprowadzi lampka wło-
skiego wina w obowiązkowym towarzystwie 
oliwek, parmezanu i prosciutto.

Bilety: 25 zł

Wielka Sztuka na Ekranie: 
„Dziewczyna z perłą” i inne 
skarby w Muzeum Mauritshuis
22 lutego, godz. 18.00

Po dwóch latach zwiedzania świata „Dziew-
czyna z perłą” powróciła do ukochanej galerii 
Mauritshuis w Hadze, w której właśnie ukoń-
czono rozległe prace remontowe. Ogromne 
kolejki ustawiające się, by choć zerknąć w 
to tajemnicze i piękne oblicze, oraz prawie 
1,2 miliona odwiedzających w czasie pobytu 
obrazu w Japonii świadczą wymownie o nie-
podważalnym uroku tego arcydzieła. Pięknie 
nakręcony dokument poszukuje odpowiedzi 
na wiele nierozwiązanych zagadek otaczają-
cych ten niezwykły obraz i jego tajemniczego 
twórcę – Vermeera. Kim była ta dziewczyna? 

Dlaczego i w jaki sposób obraz został nama-
lowany? Z jakiego powodu jest tak ceniony?
Czas trwania: 85 min

Bilety: 25 zł

Koncert Domowych Melodii
28 lutego, godz. 19.00

Trójka muzycznych zapaleńców, którzy 
szturmem zdobyli serca słuchaczy w całej 
Polsce i powoli zarażają swoją muzyką za-
graniczne kraje. Piosenka zespołu pt. „Graż-
ka” zadebiutowała na drugim miejscu legen-
darnej Listy Przebojów Trójki, tydzień później 
plasując się na pierwszym miejscu. 17 grud-
nia 2014 r., po ponadpółrocznej przerwie 
i ku zaskoczeniu wszystkich, zespół wydaje 
swoją drugą, tym razem podwójną płytę, na 
której znajdują się 22 nowe piosenki. 

Bilety: w przedsprzedaży – 35 zł 
(stojące parter), 40 zł (siedzące 
balkon); w dniu koncertu – 40 zł 

(stojące parter), 45 zł (siedzące)

Filmowy Klub Seniora
1 lutego, godz. 15.00

Za jakie grzechy, dobry Boże? (reż. P. de 
Chauveron, Francja, 2014, 97')

15 lutego, godz. 15.00
Scenariusz na miłość (reż. M. Lawrence, 
USA, 2014, 106')

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

W Muzeum Izbie Pamięci Kopalni Wujek przez 
cały rok odbywa się cykl historycznych lek-

cji muzealnych, które są prowadzone przez 
świadków historii – uczestników strajku 
w 1981 r. w kopalni „Wujek”. Projekt skierowa-
ny jest do młodzieży ze szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, ale 
także i do pojedynczych zwiedzających. 

Jeden z najważniejszych elementów eks-
pozycji to specjalnie wykonana makieta o wy-
miarach 420 cm na 230 cm, przedstawiająca 
w skali 1 : 100 teren objęty działaniem milicji 
i wojska w grudniu 1981 r. Na makiecie znajdu-
je się ponad pół tysiąca figur: robotników i cy-
wilów; żołnierzy i milicjantów, biorących udział 
w pacyfikacji kopalni „Wujek”, oraz kilkaset 
modeli: budynki, czołgi, wozy bojowe, wago-
ny kolejowe, urządzenia kopalniane. Diorama 
utrzymana jest w kolorystyce zimowej, zgodnie 
z realiami historycznymi z 16 grudnia 1981 r.

Dokładny program lekcji muzealnych moż-
na znaleźć na stronie www.scwis.org.pl w za-
kładce „Oferta edukacyjna”.  

Program: 
18 lutego: „Zbrodnia katyńska – Zbrodnia 

wołyńska. Losy Polaków na Wschodzie 1939–
1945”

25 lutego: „Sprawcy – ofiary – świadkowie. 
Polacy wobec Zagłady Żydów”

4 marca: „Tragedia Górnośląska. Czy(m) 
była naprawdę?”

11 marca: „Kler to nasz wróg!”. Władze PRL 
wobec Kościoła katolickiego

18 marca: „Grudzień ’70 – Czerwiec ’76 – 
Sierpień ’80. „Wypadki”, robotniczy bunt czy 
rewolucja?”

Zgłoszenia do 6 lutego pod adresem 
e-mailowym: anna.skiendziel@ipn.gov.pl. 

Liczba miejsc ograniczona

Promocja materiałów 
edukacyjnych o Tragedii 
Górnośląskiej
23 lutego

Tragedia w cieniu „wyzwolenia” to kolejny 
materiał edukacyjny katowickiego Biura Edu-
kacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej 
związany z trudną problematyką górnośląskiej 
historii (dotychczas ukazały się: „Obóz pracy 
w Świętochłowicach” oraz „Deportacje Górno-
ślązaków do ZSRS w 1945 roku”). Dzieje lud-
ności cywilnej Górnego Śląska po wkroczeniu 
na ten teren Armii Czerwonej, a później zain-
stalowaniu władzy komunistycznej to do dziś 
tematyka mało obecna w oficjalnym naucza-
niu historii, ciągle zaś pozostająca w pamięci 
mieszkańców. Właściwie dopiero po 1989 r. 
mogą oni bez obaw mówić o swoich cierpie-
niach. 

Materiały nie są przeznaczone tylko dla 
nauczycieli historii. Korzystać z nich mogą 
wszyscy, którzy chcą się zapoznać z historią 

Górnego Śląska i uzmysłowić sobie złożoność 
losów jego mieszkańców.

Promocja odbędzie się 23 lutego w RODN 
WOM Katowice przy ul. Wyszyńskiego. Na 
spotkaniu autorzy przedstawią materiały edu-
kacyjne, sposoby pracy z teką, powiedzą też 
w  jakim celu ją stworzono, jak ją wykorzystać 
nie tylko na lekcjach historii.
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ul. 3 Maja 11
tel. 32 203 09 03, 606 611 926

e-mail: teatrbezsceny@gmail.com 
www.teatrbezsceny.pl

|    Kino |  

ul. Chopina 8
tel. 32 43 10 403

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

DUŻA SCENA

Morfina
1 lutego, godz. 19.00

Przygody Sindbada Żeglarza
6 lutego, godz. 11.00

7 lutego, godz. 16.00

Wesele na Górnym Śląsku
9 lutego, godz. 18.00

Skazany na bluesa
11, 12 lutego, godz. 19.00

13 lutego, godz. 18.00

Poskromienie złośnicy
14, 15, 17 lutego, godz. 19.00

Dżem akustycznie na rzecz 
Hospicjum Cordis
20 lutego, godz. 19.00

Mayday
22 lutego, godz. 19.00

Tannhauser
(wyk. – Opera Śląska)

23 lutego, godz. 18.00

ul. Rynek 10
tel. 32 258 7251/2 

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

|    teatr |  

Kryzysy męskie, M. Ignat
1, 27 lutego, godz. 19.00

Girl with cello & Benefis, czyli 
rzecz dla aktora restauratora
gość: Teatr Gliwicka 9A
6 lutego, godz. 19.00

Disco Pigs, E. Walsh
7, 8 lutego, godz. 19.00

Die Puppe – gość: SUKA OFF
12 lutego, godz. 19.00

Andrzej Rozmus Show, 
A. Rozmus
13 lutego, godz. 19.00

Kryzysy po bożemu, M. Ignat
14 lutego, godz. 19.00

Kryzysy damskie, M. Ignat
15 lutego, godz. 19.00

Niebieski Cień Oddechu – 
gość: Teatr MOMO
20 lutego, godz. 19.00

Rajcula Warzy, A. Moś-Kerger 
– gość
21 lutego, godz. 19.00

Spotkanie autorskie 
z Mariuszem Orskim
22 lutego, godz. 16.00

promocja książki Uty Hagen „Szacunek dla ak-
torstwa” w przekładzie M. Orskiego

Kabaret Ponurego Żartu, 
D. Charms
28 lutego, godz. 19.00

Piąta strona świata
26, 27 lutego, godz. 19.00

Mayday 2
28 lutego, godz. 19.00

SCENA KAMERALNA

Bóg mordu
5, 6 lutego, godz. 19.00

Rebelia
12, 13 lutego, godz. 19.00

Underground
21, 22 lutego, godz. 19.00

Oskar i Pani Róża
26, 27 lutego, godz. 10.00, 12.45

SCENA W MALARNI

Moja ABBA
5, 6 lutego, godz. 19.30

Elling
7, 8 lutego, godz. 19.30

Snack Story
19, 20 lutego, godz. 19.30

Dubbing Street
21, 22 lutego, godz. 19.30

Ostatnie tango w Paryżu
26, 27 lutego, godz. 19.30

Meblościanka
28 lutego, godz. 19.30

D. Harrower, Noże w kurach
1 lutego, godz. 16.00, 19.00
(premiera wersji kameralnej) 

16 lutego, godz. 17.00, 20.00 

Eric Assous, Diabelski młyn
7 lutego, godz. 20.00

A.D. Besse, Psiunio
15 lutego, godz. 16.00

 I. Villqist, Oskar i Ruth
22 lutego, godz. 16.00

tuarze od 5 do 11 lutego. Pokażemy 10 filmów, 
10 spojrzeń na najnowsze kino zza wschodniej 
granicy. W programie m.in.: „Welcome home” 
– komediodramat o rosyjskich emigrantach 
w Nowym Jorku, „Syn” – oniryczna opowieść 
o skomplikowanych relacjach z rodzicami oraz 
dziejący się na dalekiej Północy „Biały mech” 
o Nieńcach – mieszkańcach Tundry.

Bilety: 12 zł (normalny), 10 zł (ulgowy)

National Theatre Live
Transmisje spektakli teatralnych z Londynu

„Myszy i ludzie” na podstawie powieści Joh-
na Steinbecka pod tym samym tytułem
6 lutego, godz. 19.00
w roli George’a: James Franco, w roli Len-
niego: Chris O’Dowd
Sceniczna adaptacja wydanego w 1937 r. 
dzieła jednego z najwybitniejszych twórców 
realistycznej powieści protestu społecznego, 
w których przedstawiał życie mieszkańców 
środkowej Kalifornii – ubogich farmerów 

wywłaszczanych ze swojej ziemi i zmusza-
nych do emigracji zarobkowej, sezonowych 
robotników rolnych, trampów i włóczęgów. 
Steinbeck krytykował niszczące ludzi me-
chanizmy ekonomiczne, wierząc zarazem 
w przyrodzoną ludziom godność i wrażli-
wość etyczną. 

„Myszy i ludzie” to wzruszająca i zara-
zem wstrząsająca historia dwóch przyjaciół 
– najemników, którzy marzą o prowadzeniu 
własnej farmy. Prosty, ale zaradny George 
opiekuje się umysłowo upośledzonym to-
warzyszem niedoli, który przez to, że nie 
rozumie, jak wielką siłą fizyczną dysponuje, 
sprowadza na siebie nieszczęście.

„Wyspa skarbów” na podstawie powieści 
Roberta Louisa Stevensona pod tym samym 
tytułem
20 lutego, godz. 18.00
Jest ciemna burzliwa noc. Gwiazdy pozni-
kały. Jim, wnuk właściciela tawerny, otwiera 
drzwi budzącemu grozę nieznajomemu. Wraz 

ze starym żeglarzem u jego stóp pojawia się 
skrzynia pełna tajemnic. Chłopak zaprasza 
przybysza do środka i tak niebezpieczna po-
dróż się zaczyna... Kto nie chciałby mieć taty 
pirata poszukującego ukrytego skarbu? Albo 
przynajmniej takiego, który rysuje tajemnicze 
mapy i opowiada barwne historie o szajce 
morskich łupieżców? Takim ojcem był autor 
XIX-wiecznej powieści przygodowej „Wyspa 
skarbów”. Szkot Robert Louis Stevenson 
dzięki zabawie ze swoim przybranym synem 
stworzył dzieło, które zaszczepiło w świado-
mości społecznej przedstawiany do dziś ob-
raz piratów, a także na dobre wpisało się do 
kanonu literatury młodzieżowej.

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

Czajkowski „Jolanta” oraz 
Bartók „Zamek Sinobrodego” 
14 lutego, godz. 18.30
(premiera sezonu 2014–15)

Tenor liryczny Piotr Beczała, którego pu-
bliczność całego świata podziwiała ostatnio 
w „Rusałce” Dvoráka, wystąpi u boku rosyj-
skiej sopranistki Anny Netrebko w „Jolancie” 
Czajkowskiego – spektaklu wyreżyserowa-
nym przez Mariusza Trelińskiego, dyrekto-
ra ar tystycznego Teatru Wielkiego – Opery 
Narodowej (scenografię przygotował stale 
współpracujący z Trelińskim Boris Kudlička). 
Przedstawienie to – wraz z „Zamkiem Sino-
brodego” Bar tóka – jest pierwszą w historii 
koprodukcją warszawskiej i nowojorskiej 
sceny.
dyryguje: Valery Gergiev
reżyseria: Mariusz Treliński
w rolach głównych: Anna Netrebko, Piotr Be-
czała, Alexey Markov, Elchin Azizov, Alexei 
Tanovitski, Nadja Michael, Mikhail Petrenko

Bilety: 55 zł (normalny), 50 zł (ulgowy), 
46 zł (przy zakupie karnetu na 

5 transmisji)
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|    MuzyKa |  

ul. Sokolska 2
tel. 32 258 62 61

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

Śląska Orkiestra Kameralna 
i Chór Filharmonii Śląskiej
7 lutego, godz. 18.00
Sala koncertowa im. Karola Stryji, 
Filharmonia Śląska 

Śląska Orkiestra Kameralna 
Chór Filharmonii Śląskiej
Robert Kabara – dyrygent
Marta Brzezińska – sopran
Anna Borucka – alt
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
Program:
Carl Philipp Emanuel Bach – Symfonia B-dur 
nr 2 Wq 182

Johann Sebastian Bach – III Koncert branden-
burski G-dur BWV 1048 
Antonio Vivaldi – Gloria

Kameralnie w Filharmonii: 
Ba.. Rockowy Karnawał Kwintetu 
Śląskich Kameralistów
11 lutego, godz. 18.00
Sala kameralna Filharmonii Śląskiej

Kwintet Śląskich Kameralistów w składzie: 
Dariusz Zboch – I skrzypce
Jakub Łysik – II skrzypce
Jarosław Marzec – altówka
Katarzyna Biedrowska – wiolonczela
Krzysztof Korzeń – kontrabas 
Program:
Antonin Dvoőák – cz. II Scherzo. Allegro vivace 
Kwintetu smyczkowego G-dur nr 2, op.77
Electric Light Orchestra – Ticket to the Moon
Billy Joel – Just the way you are
Esa Einai (tradycyjna melodia żydowska)
Ray Charles – Unchain my heart
The Animals – House of the Rising Sun
Naomi Shemer – Hoy Artzi Moladti
Elvis Presley – Love me tender
Elton John – Sorry, Seems to be the hardest word
Johann Strauss – Nad pięknym modrym Dunajem
Paul Anka – Diana
Carlos Gardel – Por Una Cabeza (tradycyjna 
melodia żydowska)

La noche flamenca
14 lutego, godz. 17.30 i 20.00
Sala koncertowa im. Karola Stryji, 
Filharmonia Śląska 

Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Śląskiej i Chór 
Filharmonii Śląskiej
20 lutego, godz. 19.00
Sala koncertowa im. Karola Stryji, 
Filharmonia Śląska 

Massimiliano Caldi – dyrygent
Swietłana Kaliniczenko – sopran
Agnieszka Makówka – mezzosopran
Adam Zdunikowski – tenor
Czesław Gałka – bas

Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
Program:
Antonin Dvoőák – Stabat Mater op. 58

Muzyczny alfabet: Abecadło 
muzyczne
23 lutego, godz. 9.30 

Sala kameralna Filharmonii Śląskiej

Muzyczne Przedszkole: 
Z czego składa się muzyka?
23 lutego, godz. 11.00

Sala kameralna Filharmonii Śląskiej

Akademia Muzycznego Smaku: 
Cały ten jazz!
23 lutego, godz. 17.00
Sala kameralna Filharmonii Śląskiej

Spotkania z muzyką – 
kameralnie: Muzyczny teatr
24 lutego, godz. 9.30 i 11.00
Sala kameralna Filharmonii Śląskiej

Pierwsze śląskie wykonanie 
IV Symfonii Tansman Epizody 
Henryka Mikołaja Góreckiego
27 lutego, godz. 19.00 
Sala koncertowa im. Karola Stryji, 
Filharmonia Śląska 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Beata Bilińska – fortepian
Program:
Witold Lutosławski – Mała suita
Ignacy Jan Paderewski – Fantazja polska op. 19
Henryk Mikołaj Górecki – IV Symfonia Tan-
sman Epizody (pierwsze wykonanie na Śląsku)

Filharmonia konesera
28 lutego, godz. 16.00 
Sala kameralna Filharmonii Śląskiej

Wykonawcy:
Konstanty Andrzej Kulka – skrzypce
Andrzej Wróbel – wiolonczela
Andrzej Gębski – skrzypce
Maryla Renat – słowo

Organek
13 lutego, godz. 20.00

Organek to klasyczne w brzmieniu, nowator-
skie w formie vintage rockowe power trio tu 
i ówdzie wspomagane organami Voxa. Wyrazi-
ste, błyskotliwie opisujące teraźniejszość tek-
sty osadzone w pełnej cytatów i historycznych 
odniesień muzyce, a także niezwykła ekspresja 
sceniczna stanowią o wartości zespołu powo-
łanego do życia w 2013 r. przez jego lidera, au-
tora tekstów i kompozycji, gitarzystę i wokali-
stę Tomasza Organka. Stały skład uzupełniają: 
basista Adam Staszewski oraz perkusista Ro-
bert Markiewicz. Trio okazjonalnie wspomaga 
obsługujący instrumenty klawiszowe Tomasz 
Lewandowski. 

Bilety: 25 zł (przedsprzedaż), 35 zł 
(w dniu koncertu)

Marcelina Akustycznie
21 lutego, godz. 20.00

Marcelina, wokalistka, autorka tekstów, kom-
pozytorka, reprezentantka alternatywnego 
popu. Zadebiutowała w 2008 r. pod pseudoni-
mem Mariija piosenką „There is no one”, która 
od razu została wydana na trzech kompila-
cjach: „RAMCafe 2” (2008), „Only Pleasure” 
(2008) i „Muzyka jest z Wenus”(2009). W tym 
samym roku Marcelina wraz zespołem zajęła 
3. miejsce w telewizyjnym show muzycznym 
„Nowa Generacja”, organizowanym przez 
TV4, gdzie spotkała się ze znakomitymi recen-
zjami ze strony jury – Janusza Borysewicza, 
Michała Figurskiego, Katarzyny Kanclerz i Bi-
liany Bakić. Rok 2009 przyniósł jej 3. miejsce 

ul. Sienkiewicza 28
tel. 887 887 417

e-mail: biuro@highwayclub.pl
www.highwayclub.pl 

w konkursie Coke Live Fresh Noise, w którym 
nagrodą był koncert na prestiżowym Coke Live 
Festival w  Krakowie. 

Bilety: 25 zł (przedsprzedaż), 35 zł 
(w dniu koncertu)

Olga Szomańska
28 lutego, godz. 20.00

Aktorka, wokalistka, laureatka SuperJedyn-
ki Festiwalu w Opolu, grand prix Festiwalu 
Jedynki Sopot oraz Festiwalu Top Trendy za 
piosenkę „Niech mówią, że to nie jest miłość” 
(z oratorium „Tu es Petrus” Piotra Rubika). Ab-
solwentka Państwowego Liceum Muzycznego 
we Wrocławiu. W 2006 r. zdała eksternistycz-
ny egzamin aktorski w Związku Artystów Scen 
Polskich w Warszawie. Ma na swoim koncie 
liczne role w spektaklach dramatycznych.
Bilety: 25 zł (przedsprzedaż), 35 zł (w dniu 

koncertu)

|    teatr |  

ul. św. Jana 10
tel. 32 253 82 21

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

SCENA ATENEUM,   
UL. ŚW. JANA 10

Dziadek do orzechów 
1 lutego, godz. 16.00 

Najmniejszy bal świata
17, 18 lutego, godz. 9.30

Dziadek do orzechów 
19, 20 lutego, godz. 9.30 

21 lutego, godz. 16.00

Piękna i Bestia
22 lutego, godz. 16.00 

24, 25 lutego, godz. 9.30

Tygrys Pietrek 
26, 27 lutego, godz. 9.30 

28 lutego, godz. 16.00

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE 
2015”

Dziadek do orzechów
3, 4 lutego, godz. 10.00

Tylko jeden dzień
5, 6 lutego, godz. 10.00

7 lutego, godz. 16.00

Jak pingwiny Arką popłynęły
8 lutego, godz. 16.00

10 lutego, godz. 10.00

Krawiec Niteczka
12, 13 lutego, godz. 10.00

14 lutego, godz. 16.00

Najmniejszy bal świata
15 lutego, godz. 16.00

GALERIA ATENEUM,   
UL. 3 MAJA 25   

Afrykańska przygoda
15 lutego, godz. 11.30 (w ramach akcji 
„Zima w mieście 2015”) 

28 lutego, godz. 11.30

Dyrekcja Teatru zastrzega sobie prawo zmian 
w repertuarze.
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ul. 3 Maja 31a
tel. 32 258 90 49

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

ul. Kossutha 11 
tel. 32 254 60 98

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

Dyskusyjny Klub Książki: 
spotkanie autorskie z Jackiem 
Getnerem
– scenarzystą, dramaturgiem, pisarzem, auto-
rem powieści o przygodach detektywa Jacka 
Przypadka – „Pan Przypadek i trzynastka”, 
„Pan Przypadek i celebryci”
19 lutego, godz. 11.30

Filia nr 5 Mł., ul. Franciszkańska 33, 
Ligota

19 lutego, godz. 17.00

Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Bogucice

Podróż na Zakaukazie. 
Armenia i Gruzja – relacja 
z podróży Ryszarda 
Derdzińskiego
16 lutego, godz. 16.00

Filia nr 36, ul. gen. Hallera 28, Szopienice

Serduszko puka – impreza 
integracyjna z okazji walentynek
16 lutego, godz. 11.00

Występ kabaretu „Drzewo a gada”.
Filia nr 32, ul. Grzyśki 19A, Ligota

Samotnie przez góry i lodowce 
– spotkanie z Grzegorzem 
Gawlikiem – podróżnikiem, 
alpinistą, dziennikarzem 
i fotografem, autorem książki 
„Kamień zagłady”
18 lutego, godz. 17.00

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

Kultura islamu – spotkanie 
kulturoznawcze połączone 
z prezentacją multimedialną 
prowadzone przez Zofię Cofałkę, 
bibliotekarkę i nauczycielkę 
gimnazjalną
26 lutego, godz. 17.30

Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21B, 
Szopienice

Zakochaj się… w bibliotece 
– walentynkowe spotkanie 
z rysownikiem Katarzyną Drendą
14 lutego, godz. 9.00–15.00

Artystka będzie wykonywać portrety czytel-
ników biorących udział w spotkaniu. Liczba 

miejsc ograniczona (ok. 15 miejsc), oferta dla 
różnych grup wiekowych, wymagane wcze-
śniejsze zapisy.

Filia nr 6, ul. Bytomska 8A, Wełnowiec – 
Józefowiec

Obiekty graficzne – wystawa 
prac studentów grafiki 
z Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie. Wystawa 
zrealizowana pod opieką 
adiunkta Witolda Zaręby 
i profesora Tomasza Chudzika
do 28 lutego

Filia nr 32, ul. Grzyśki 19A, Ligota

Kobiece inspiracje – otwarcie 
wystawy prac plastycznych 
uczestników zajęć Parkowej 
Akademii Wolontariatu, 
prowadzonej przez Fundację 
Park Śląski
2 lutego, godz. 17.00

Wystawa czynna do końca lutego 2015 r.
Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Bogucice

Wielka Wystawa Zdjęć 
Młodszakowego Klubu 
Fotograficznego – wystawa zdjęć 
podopiecznych Domu Aniołów 
Stróżów w Katowicach
27 stycznia–27 lutego

Filia nr 19, ul. Obrońców Westerplatte 10, 
Szopienice

Przez góry czterech 
kontynentów: wystawa fotografii 
Grzegorza Gawlika – podróżnika, 
alpinisty, dziennikarza 
i fotografa
17 lutego–17 marca

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

Ferie z Książką 2015. 
Fedrowanie z Biblioteką!
2–13 lutego, godz. 11.30–14.30

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach 
zaprasza dzieci do udziału w Akcji Ferie  
z Książką 2015. Spotkania będą dedykowane 
śląskiemu dizajnowi i typografii książki. Wspól-
nie „zaprojektujemy” śląskie słowa i zaglądnie-
my do bibliotecznego byfyju w poszukiwaniu 
ciekawych historii. Będziemy przemieszczać 
się szlakiem czarnych diamentów architektury. 
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku 
w godz. 11.30–14.30 w filiach nr: 3, 6, 10, 12, 
14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 
32, 33. Zapraszamy na dodatkowe zajęcia do 
filii nr: 4 i 17. Do wzięcia udziału w zajęciach 
niezbędna jest pisemna zgoda rodziców. Zaję-
cia są bezpłatne.

|    BiBlioteKi |  

Na koncerty – wstęp wolny, z wyjątkiem sali 
kameralnej NOSPR (bilety – 1 zł).
Pełny kalendarz koncertów dostępny w biurze 
Silesii i na www.silesia.art.pl

Środa młodych – Silesia 
przedstawia    
Król operetki – Johann Strauss
4 lutego, godz. 19.30, NOSPR – sala 
kameralna

Aleksandra Resztik – sopran
Łukasz Załęski – tenor
Sebastian Gabryś – baryton
Joanna Steczek – fortepian
Program: arie i ensamble z operetek Joahnna 
Straussa

Bilety w cenie 1 zł dostępne w kasie 
NOSPR przy pl. Kilara 1 lub na stronie 

www.nospr.org.pl 

Szkice do opery  
Georges Bizet – Carmen
8 lutego, godz. 18.00, Akademia Muzyczna 
– sala koncertowa

Anna Borucka – mezzosopran / Carmen
Ewa Tracz – sopran / Micaela
Vasyl Grokholskyi – tenor / Don Jose
Stanisław Kierner – baryton / Torreador
Larisa Czaban – fortepian, kier. artystyczne
Program: fragmenty opery „Carmen”   
Georges'a Bizeta

Od 2 lutego w godz. 10.00–14.00 
wejściówki można odbierać w biurze 

IPiUM „Silesia”  oraz rezerwować 
telefonicznie pod numerami: 32 258 90 

49, 32 259 84 83.

Popołudnie z Gershwinem
10 lutego, godz. 17.00, Biblioteka Śląska 

Karolina Wieczorek – sopran
Maksymilian Gruchlik – klarnet
Jakub Czekierda – fortepian
Sebastian Gabryś – baryton
Joanna Steczek – fortepian
Program: znane pieśni i utwory George’a Ger-
shwina

„Mamo, Tato, chodźmy na 
koncert!”   
Show muzycznych talentów
15 lutego, godz. 16.00, Polskie Radio – 

studio koncertowe

Bartłomiej Kokot – fortepian
Antoni Olesik – instrumenty perkusyjne
Wojciech Kaszuba – trąbka
Andrzej Jungiewicz – fortepian
Program: utwory F. Chopina, C. Debussy’ego, 
M. Moszkowskiego, K. Abe, A. Chaczaturiana, 
D. Kaliszuka, N. Rosauro. N. Rimskiego-Korsa-
kowa, J. Haydna, A. Goedlicke, A. Arutuniana

OD KLASYKI 
DO ROZRYWKI

15 lutego, godz. 17.15, 
Miejski Dom Kultury „Południe”, 
filia Piotrowice

Joanna Wolańska – sopran
Andrzej Filipek – fortepian
Program: utwory wokalno-instrumentalne G.F. 
Händla, W.A. Mozarta, G. Verdiego, G. Puc-
ciniego, A.L. Webera, L. Bernsteina, F. Lay’a; 
utwory fortepianowe F. Chopina, F. Liszta, 
A. Skriabina, P. Czajkowskiego

15 lutego, godz. 19.00, 
Miejski Dom Kultury „Południe”, 
filia Murcki
Todo Art Trio:
Grażyna Jursza – flet
Dariusz Jursza – klarnet
Dawid Smykowski – fagot, słowo

Program: kompozycje W.A. Mozarta, A. Dwo-
ráka, G. Bizeta, J. Straussa, J. Gade, S. Joplina, 
Z. Wiehlera, C. Gardela, J. Bocka, L. Bernste-
ina, H. Warsa, J. Petersburskiego, P. Delanoe, 
H. Betti

22 lutego, godz. 18.00, 
Miejski Dom Kultury „Południe”, 
filia Podlesie
Maria Zientek – sopran
Mateusz Lasatowicz – fortepian
Program: 
utwory wokalno-instrumentalne F. Chopina, 
S. Moniuszki, T. Joteyko, G. Pucciniego oraz 
fortepianowe F. Chopina, P. Czajkowskiego, 
S. Moniuszki, C. Debussy’ego, F. Schuberta

Muzyka – moja miłość: Piotr 
Czajkowski 
22 lutego, godz. 17.00, Miejski Dom Kultury 
„Koszutka”, filia Koszutka

Roksana Wardenga – mezzosopran
Michał Szkurienko – fortepian
Program: utwory wokalno-instrumentalne 
i fortepianowe Piotra Czajkowskiego

Marek Toporowski prezentuje
28 lutego, godz. 17.00, Miejski Dom Kultury 
„Koszutka”, filia „Dąb”

Marek Toporowski – klawesyn
Program: muzyka barokowa
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Biblioteka 
Śląska

pl. Rady Europy 1
tel. 32 20 83 740

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

Takiej choinki na Śląsku 
jeszcze nie było! Akcja 
wspólnego rozbierania choinki 
z czytelnikami
2 lutego, Biblioteka Śląska (hol główny), pl. 
Rady Europy 1, początek akcji – godz. 12.00

1600 książek użyli pracownicy Działu Promocji 
Biblioteki Śląskiej do budowy choinki z książek. 
Tę nietypową instalację można było podziwiać 
w holu książnicy od 11 grudnia 2014 r. do 2 lu-
tego 2015 r. Budowanie choinki trwało dwa dni. 
Wcześniej wszystkie książki zostały obłożone 
w zielone i czerwone obwoluty. Zapakowane 
książki będą niespodzianką dla czytelników, któ-
rzy pomogą 2 lutego przy rozbieraniu choinki. 
Każdy czytelnik, który weźmie udział w akcji, 
będzie mógł potem zabrać jedną z książek do 
domu. Jaki to będzie tytuł, okaże się po roz-
pakowaniu prezentu. Książki pochodzą z projektu 
Dyskusyjne Kluby Książki, realizowanego przez In-
stytut Książki i Bibliotekę Śląską od kilku lat. Wcze-
śniej pozycje te były omawiane przez klubowiczów 
w czasie comiesięcznych spotkań. Wśród książek 
znajdują się bestsellery ostatnich lat.

Kawiarenka Kulturalno- 
-Literacka. Spotkanie z poetką 
Danutą Dąbrowską-Obrodzką – 
„Maluję pojutrze”
25 lutego, godz. 17.00, Biblioteka Śląska 
(sala Benedyktynka), pl. Rady Europy 1

Danuta Dąbrowska-Obrodzka – bibliotekarz, wi-
ceprezes Klubu Literackiego Barwy w Rudzie 
Śląskiej, członkini Górnośląskiego Towarzystwa 
Literackiego w Katowicach. Powołała do życia Sa-
lonik Artystyczny Filii nr 16, w którym odbywa się 
animacja kultury oraz promocja czytelnictwa. Jako 
moderator DKK organizuje i prowadzi spotkania 
z pisarzami oraz dyskusje. Autorka pięciu tomików 
poezji: „Chodzić boso po ogrodach”, „Ogrody, 
ścieżki, szepty”, „Szerokość światła”, „I stajesz się 
częścią mojego imienia”, „Maluję pojutrze”. 

Prowadzenie spotkania: dr Lucyna Smykow-
ska-Karaś.

Klub Dobrej Książki 
26 lutego, godz. 17.00, Biblioteka Śląska 
(sala Benedyktynka), pl. Rady Europy 1

Kolejną pozycją nominowaną do nagrody Ślą-
ski Wawrzyn Literacki, którą przedstawi Woj-
ciech Bonowicz – poeta, krytyk literacki, stały 
felietonista „Tygodnika Powszechnego”, będzie 
książka Wita Szostaka „Sto dni bez słońca” 
(Powergraph, Warszawa 2014). Najnowsza 
powieść Wita Szostaka to swego rodzaju aka-
demicka satyra, w której pracownicy naukowi, 
system kształcenia, a nawet polska fantastyka 
zostali poddani ostrej ocenie. 

Prowadzenie spotkania: dr hab. Dariusz 
Nowacki. Fragmenty książki przeczyta red. 
Maria Kempińska.

Struktury Miast – ferie zimowe 
dla dzieci
2–6 lutego, Dom Oświatowy Biblioteki 
Śląskiej, ul. Francuska 12

Tematem przewodnim warsztatów będą róż-
norodne przestrzenie, jakie możemy odnaleźć 
wewnątrz miast – zarówno architektoniczne czy 
naturalne, jak i filmowe, literackie oraz wykre-
owane przez dziecięcą wyobraźnię. Zajęcia od-
bywają się w ramach akcji „Zima w mieście”. 
Program zajęć:

2 lutego, godz. 11.00–12.30: warsztaty li-
teracko-filmowe; prowadzenie: Anastazja Ha-
dyna

3 lutego, godz. 10.00–11.30: warsztaty li-
teracko-artystyczne; prowadzenie: Anna Duda

4 lutego, godz. 10.00–11.30: warsztaty 
twórcze; prowadzenie: Ewa Kokot

5 lutego, godz. 10.00–11.00: koncert mu-
zyki klasycznej „Z czego składa się muzyka” 
w ramach cyklu „Dźwiękomalowanie”, zorga-
nizowany przy współpracy z IPiUM „Silesia” 

5 lutego, godz. 11.00–12.30: warsztaty lite-
racko-artystyczne; prowadzenie: Ewa Muc

6 lutego, godz. 10.00–11.30: wyciecz-
ka miejska; prowadzenie: Iga Herok-Turska 
Zgłoszenia: domoswiatowy@bs.katowice.pl 
lub telefonicznie: 32 255 43 21

Czytanie Sztuki – warsztaty 
literacko-artystyczne
16–17 lutego, Dom Oświatowy Biblioteki 
Śląskiej, ul. Francuska 12

Czytanie Sztuki – całoroczne spotkania warsz-
tatowe dla dzieci i młodzieży poświęcone lite-
raturze pięknej w połączeniu z innymi dziedzi-
nami sztuki – fotografią, sztukami wizualnymi, 
filmem i animacją, muzyką i dizajnem. Program 
zajęć na luty:

16 lutego, godz. 10.00–11.30 – warsztaty 
literacko-artystyczne dla dzieci; prowadzenie: 
Małgorzata Górecka

17 lutego, godz. 10.00–11.30 – warsztaty 
literacko-artystyczne dla dzieci; prowadzenie: 
Aneta Hąc
Zgłoszenia: domoswiatowy@bs.katowice.pl 
lub telefonicznie: 32 255 43 21

Zwiedzanie Gabinetu Alfreda 
Szklarskiego
1 lutego–30 czerwca, Dom Oświatowy 
Biblioteki Śląskiej, ul. Francuska 12

Oprowadzanie kuratorskie po gabinecie dla 
poszczególnych osób oraz grup odbywa się 
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Zgło-
szenia: domoswiatowy@bs.katowice.pl lub 
telefonicznie: 32 255 43 21.

Teatroczytanie – warsztaty 
teatralne dla młodzieży z Darią 
Sobik
18 lutego, godz. 12.45–14.45, 
Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, 
ul. Francuska 12

Teatroczytanie to cykl spotkań z młodzieżą, 
które mają na celu zapoznanie się z szeroko 
rozumianą materią teatru. Warsztaty obejmu-
ją dynamiczną i energetyczną pracę poprzez 
ruch, zabawę i improwizację, które rozbudzają 
wyobraźnię i kreatywność. Uczestnicy warsz-
tatów wykonują zadania aktorskie indywidu-
alnie, w parach i w grupie, co ma swój finał 
w przygotowaniu i prezentacji tematycznych 
etiud teatralnych na każdych zajęciach.
Zgłoszenia: domoswiatowy@bs.katowice.pl 
lub telefonicznie: 32 255 43 21.

Muzykoczytanie – warsztaty 
filmowe dla młodzieży
19 lutego, godz. 10.00–11.30, 
Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, 
ul. Francuska 12

Warsztaty polegać będą na wkroczeniu w świat 
baśni – symboli i archetypów, które kształtują 
naszą wyobraźnię i psychikę. Główną część 
pracy stanowić będą działania pogłębiające 
indywidualne poszukiwania w obrębie baśnio-
wych wątków z wykorzystaniem takich metod, 
jak: drama, praca grupowa, choreoterapia, 
praca z ciałem. Warsztaty prowadzi Joanna Ki-
sielewska, oprawę muzyczną (ukulele, bęben, 
flety, przeszkadzajki, akordeon, elektronika) 
zapewni Adam Skrobol.

Zgłoszenia: domoswiatowy@bs.katowice.
pl lub telefonicznie: 32 255 43 21.

Filmoczytanie – warsztaty 
filmowe dla młodzieży

20 lutego, godz. 10.00–11.30, 
Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, 
ul. Francuska 12

W czasie cyklicznych warsztatów prowadzo-
nych przez Grzegorza P. Kowalskiego uczestni-
cy zapoznają się z różnymi technikami animacji 
i stworzą wspólnie film animowany nawiązują-
cy do Gabinetu Alfreda Szklarskiego w Biblio-
tece Śląskiej. Sylwetka pisarza oraz seria ksią-
żek o przygodach Tomka Wilmowskiego będą 
punktem wyjścia do pracy filmowej. Warsztaty 
zakończy premiera filmu. 

Zgłoszenia: domoswiatowy@bs.katowice.pl 
lub telefonicznie: 32 255 43 21

„Czytaniec” – Instytut Muzyki 
i Tańca w Bibliotece Śląskiej
20 lutego, godz. 17.00, Dom Oświatowy 
Biblioteki Śląskiej, ul. Francuska 12

„Czytaniec” to cykl spotkań organizowanych 
przez Bibliotekę IMiT we współpracy z biblio-
tekami i instytucjami kultury w całej Polsce, 
zainteresowanymi promocją wydawnictw 
poświęconych tańcu i upowszechnianiem 
czytelnictwa w tym zakresie. Inauguracja cy-
klu odbędzie się w Bibliotece Śląskiej. W ra-
mach spotkania przygotowano prezentację 
9 wydawnictw dofinansowanych przez IMiT 
w 2014 r. oraz panel dyskusyjny „Pisanie 
o tańcu” z udziałem: Joanny Szymajdy, Julii 
Hoczyk i Magdaleny Zamorskiej. Ponadto oma-
wiane publikacje zostaną udostępnione przez 
IMiT czytelnikom od 20 lutego do 31 marca 
2015 r. w Czytelni Sztuk Domu Oświatowego 
Biblioteki Śląskiej. Przewidziany jest również 
konkurs na recenzję. 

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

„Kraina filcu” – warsztaty artystyczne,         
12 lutego, godz. 10.00

„Siena wczoraj i dziś” – wirtualne zwiedza-
nie. Podczas spotkania zaprezentowane zo-
staną materiały archiwalne oraz współczesne 
ukazujące wybrane zabytki Sieny,
26 lutego, godz. 12.00

E-learningowe kursy językowe oraz specja-
listyczne dla seniorów. Biblioteka Śląska udo-
stępnia sprzęt komputerowy, dzięki któremu 
uczestnicy mogą uczyć się samodzielnie – ko-
rzystając z multimediów zamieszczonych na 
platformie e-learningowej. Pozwalają one na 
rejestrowanie postępów w nauce i powtarzanie 
materiału.

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy pod nu-
merem telefonu 32 251 42 21 wewn. 233, 234.

Nasze Silva Rerum
25 lutego, godz. 10.00, Biblioteka Śląska 
(sala Benedyktynka), pl. Rady Europy 1

Biblioteka Śląska zaprasza na nowy cykl spo-
tkań. Każda prelekcja dotyczy odrębnego za-
gadnienia i przygotowana zostanie na podsta-
wie bogatych zbiorów śląskiej książnicy oraz 
wiedzy i zainteresowań samych pracowników. 
Spotkanie poprowadzi Małgorzata Witowska 
z Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Ślą-
skiej, która wygłosi prelekcję dotyczącą pierw-
szych pocztówek dźwiękowych.

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA: Akcja wspólnego rozbierania choinki z czytelnikami
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ul. Mikołowska 26
tel. 32 251 85 93

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

Quo Vadis – spektakl teatralny 
w reżyserii Rafała Rutkowskiego
Teatr Łaźnia Nowa, Kraków
Teatr Montownia
1 lutego, godz.18.00

Rezerwacja i sprzedaż biletów – kasa 
Teatru Śląskiego: godz. 12.00

Pokaz filmu: Królowa Śniegu 2 
(3D, prod. W. Disney)
3 lutego, godz. 10.00

Projekcja nieodpłatna. Rezerwacja 
biletów: Pracownia Medialna – Elżbieta 

Omelan, codziennie w godz. 10.00–14.00. 
Należy wcześniej rezerwować miejsca 

i odebrać wejściówki.

Pokaz filmu: Strażnicy 
galaktyki (3D, prod. W. Disney)
4 lutego, godz. 10.00

Projekcja nieodpłatna. Rezerwacja 
biletów: Pracownia Medialna – Elżbieta 

Omelan, codziennie w godz. 10.00–14.00. 
Należy wcześniej rezerwować miejsca 

i  odebrać wejściówki.

W ramach cyklu: Salon 
Kina Polskiego  
Pokaz filmu: Historia kina 
w Popielawach (reż. J.J. Kolski)
4 lutego, godz. 18.00

Film poprzedzony prelekcją.
Wstęp wolny

Gdzie się podział Kusy Janek? 
Kaja i Janek Prusinowscy – 
koncert dla dzieci i rodziców 
inspirowany dawnymi 
wyliczankami, piosenkami 
i zabawami dziecięcymi
7 lutego, godz. 17.00

Bilety do nabycia godzinę przed koncertem 
w kasie Sali Teatralno–Kinowej Pałacu 
Młodzieży: 10 zł (dorośli), 5 zł (dzieci). 

Wejście od strony ul. Mikołowskiej.

Pokaz filmu: Wielka szóstka 
(3D, prod. W. Disney)
10 lutego, godz. 10.00

Projekcja nieodpłatna. Rezerwacja 
biletów: Pracownia Medialna – Elżbieta 

Omelan,codziennie w godz. 10.00–14.00. 
Należy wcześniej rezerwować miejsca 

i odebrać wejściówki.

Misja: Gwiazda (2D, prod. Dania)
11 lutego, godz. 10.00

Rezerwacja miejsc: Pracownia 
Medialna – Elżbieta Omelan, codziennie 

w godz. 10.00–14.00. Należy wcześniej 
rezerwować miejsca i odebrać 

wejściówki.

W ramach cyklu: Salon Kina 
Polskiego   
Pokaz filmu: Amator    
(reż. K. Kieślowski)
11 lutego, godz. 18.00

Film poprzedzony prelekcją.
Wstęp wolny

Zima w mieście: spektakl
14 lutego, godz. 17.00

Spektakl przygotowany przez dzieci biorące 
udział w warsztatach teatralnych prowadzo-
nych przez IKKMO. Profesjonalni aktorzy, 
scenografowie i reżyser przez dwa tygodnie 
będą prowadzić warsztaty z dziećmi z Kato-
wic. Finałem będzie przedstawienie wysta-
wione na scenie Pałacu Młodzieży. 

Wstęp wolny. Wejściówki do odbioru 
w kasie teatru od 2 lutego, w godz. 

16.00–19.00

Single i remiksy – spektakl 
teatralny (reż. Olaf Lubaszenko)
15 lutego, godz. 17.00

Bilety do nabycia w kasie Sali Teatralnej 
Pałacu Młodzieży od 15 stycznia 

w godz.  16.00–19.00. Cena: 60–80 zł.

Pokaz filmu w ramach Salonu 
Kina Polskiego
18 lutego, godz. 18.00

Wstęp wolny

Pokaz filmu: Wszystko na 
sprzedaż (reż. A. Wajda)
25 lutego, godz. 18.00

Film poprzedzony prelekcją.
Wstęp wolny

Kabaret: Piotr Bałtroczyk
27 lutego, godz. 18.00

Sprzedaż biletów wyłącznie przez 
Internet na stronie: biletynakabarety.pl

Wszelkie informacje dotyczące repertuaru 
w kasie Pałacu Młodzieży od 15 stycznia do 
13 lutego (pn.–pt.) w godz. 16.00–19.00. 
Zapraszamy na stronę internetową: pm.ka-
towice.pl/teatr oraz Facebook.

WYSTAWY

Polska Szkoła Plakatu ze 
zbiorów prof. Romana Kalarusa
do 20 lutego, Galeria Akwarela (parter), 
Sala Marmurowa (II p.)

„Hyperion – papiery 
wartościowe”. Wystawa 
twórczości członków Fundacji 
Galerii Hyperion
26 lutego–27 marca, galeria Akwarela (parter) 

Wernisaż: 26 lutego, godz. 17.00 

KONKURSY, TURNIEJE, 
OBOZY

Eliminacje wojewódzkiego 
konkursu dla kl. II–III gimn.
Przygoda z matematyką

Finał wojewódzkiego konkursu 
dla kl. III szk. podst.
Bajkowe zadania

Zimowa Szkoła Fizyki
2–5 lutego, godz. 11.00–15.00

Dogoterapia
3 lutego, godz. 11.00

XXXVII Wojewódzki Drużynowy 
Turniej z Fizyki, III etap 
zadaniowy
19 lutego, godz. 10.00–14.00

XXXVII Wojewódzki Drużynowy 
Turniej z Fizyki, III etap – 
zadaniowy
19 lutego, godz. 10.00–14.00

Dogoterapia
19 lutego, godz. 10.30

Akcja „Zima w mieście 2015” 
– szczegóły na stronie Pałacu 
Młodzieży w Katowicach
www.pm.katowice.pl

Młodzieżowy 
Dom Kultury

ul. Gliwicka 214, ul. Tysiąclecia 5
tel. 32 254 11 27 

e-mail: mdkkatowice@poczta.onet.pl
            mdk.tysiaclecie@poczta.fm

www.mdkkatowice.pl,
www.mdktysiaclecie.pl

UL. TYSIĄCLECIA 5

Muzyka – a co to takiego? – 
koncerty dla dzieci: SP nr 66, 
ZSzP nr 1, Przedsz. nr 21 i nr 57, 
ZSI nr 1 przy współpracy z IPiUM 
„Silesia”
18 lutego, godz. 8.15, 9.15, 10.15, 11.15 

Koncerty dla młodzieży: 
ZS nr 7, ZSZ, IX LO i Gim. nr 8 
przy współpracy z IPiUM 
„Silesia”
19 lutego, godz. 9.00, 10.00

Zima na wesoło – warsztaty 
rękodzieła artystycznego dla 
dzieci i rodziców
21 lutego, godz. 10.00

UL. GLIWICKA 214

Z czego składa się muzyka? 
– koncerty eksponujące 
charakterystyczne elementy 
dzieła muzycznego w słuchanych 
utworach dla dzieci 
przedszkolnych i szkolnych 
z Załęża i os. Tysiąclecia przy 
współpracy z IPIUM „Silesia”
25 lutego, godz. 9.00, 10.00, 11.00

Dni Bezpiecznego Internetu 
10, 12 lutego 
Inicjatywa promująca temat bezpieczeństwa 
w sieci. W programie: konkurs z nagrodami 
na plakat w technice – grafika komputerowa, 
dotyczący zasad bezpiecznego Internetu. 
Inicjatywa ma zwrócić uwagę na to, że każ-
dy internauta może przyczynić się do tego, 
że Internet będzie miejscem bezpiecznym 
i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpo-
wiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki 
sposób z niej korzysta. 

Akcja „Zima w mieście 2015”
2–13 lutego, pn.–pt. w godz. 9.00–14.00

Jak co roku w programie przygotowano cie-
kawe zajęcia warsztatowe i sportowo-rekre-
acyjne, atrakcje edukacyjno-kulturalne oraz 
zaplanowano udział w projektach instytucji 
i ośrodków kultury w naszym mieście, m.in. 
wyjścia na basen kryty, warsztaty fotograficz-
ne, teatralno-plastyczne, bal przebierańców. 

KONKURSY

Do 13 marca 2015 r. czekamy 
na prace plastyczne i literackie 
w dwóch konkursach z cyklu 
„Śląskie Tradycje”.

Tegoroczne hasło brzmi: „Wędrówka po mo-
jej dzielnicy”. Konkursy są adresowane do 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, 
wychowanków placówek oświatowo-wycho-
wawczych i przedszkoli z terenu Katowic. 
Młodzi artyści i literaci poszukają artystycznej 
wypowiedzi na temat najbliższego środowiska, 
form i możliwości spędzania wolnego czasu, 
wartości przyjaźni, zmieniających się losów 
dzielnic naszego miasta. 

|    MDK |  
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MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY: Adrianna Wójcikowska – laureatka Konkursu Kolęd 
i Pastorałek

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

e-mail: sekretariatmdk@
mdkbogucice-zawodzie.pl

www.mdkbogucice-zawodzie.pl

Regulaminy obu konkursów są dostępne na 
stronie internetowej www.mdkkatowice.pl w za-
kładce konkursy.

Sukcesy w kole „Studio 
piosenki”  
Podczas XV Konkursu Kolęd i Pastorałek, zor-
ganizowanego 8 stycznia przez Centrum Kultu-
ry Śląskiej w Świętochłowicach, do rywalizacji 
z  243 wokalistami z całego Śląska stanęło 5 pod-
opiecznych „Studia piosenki”: Justyna Porębska, 
Kornelia Musioł, Wiktoria Kuźnia, Daria Porębska 
i Adrianna Wójcikowska.

Po przesłuchaniu wszystkich wykonawców 
jury przyznało w kategorii powyżej 16 lat 2. miej-
sce Adriannie Wójcikowskiej za wykonanie kolędy 
„Cicha noc”.

9 stycznia w przesłuchaniach konkursowych 
XVI Wojewódzkiego Konkursu Kolęd i Pastorałek 
„Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi” w Woźnikach trzy 
solistki „Studia piosenki”: Adrianna, Justyna i Daria 
zostały wytypowane do konkursu laureatów. 

11 stycznia w ramach Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy nasze laureatki w tradycyjnej ko-
lędzie i pastorałkach wyśpiewały dla MDK-u liczne 
wyróżnienia: Adrianna Wójcikowska za pastorałkę 
„Gore gwiazda Jezusowi” – 2. miejsce w kat. 
16–20 lat, Justyna Porębska za pastorałkę „Kiedy 
nam do siebie bliżej” – 3. miejsce w kat. 16–20 
lat, Daria Porębska za kolędę tradycyjną „Mizerna 
cicha” – wyróżnienie w kat. 16–20 lat. 

Wszystkie dziewczęta rozwijają swój talent 
wokalny pod okiem Aleksandry Stano. Gratuluje-
my laureatkom i życzymy sukcesów w kolejnych 
konkursach!

DZIAŁ „BOGUCICE”,   
UL. MARKIEFKI 44A

Wystawa przedszkolaków 
„Baśnie zimowe”
do 20 marca, godz. 8.00–20.00, galeria 
Młodego Twórcy – hol główny, I piętro

Wystawa pt. „Deportacja 
Górnoślązaków do ZSRR”
1–20 lutego, godz. 8.00–20.00, galeria „Na 
Andryju” – hol główny, parter

Wystawa współorganizowana z Katowickim 
Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej 
w Katowicach z okazji Dni Tragedii Górno-
śląskiej. 

Akcja „Zima w mieście 2015”
2–13 lutego, godz. 10.00–14.00

Akcja skierowana do dzieci w wieku szkolnym 
(6–13 lat). W programie m.in. wyjście do kina 
IMAX i do siedziby NOSPR, warsztaty teatralne, 
plastyczne, multimedialne, muzyczno-wokal-

ne, laboratorium naukowo-doświadczalne, bal 
karnawałowy oraz spotkanie z prawdziwym 
magikiem. Regulamin, harmonogram zajęć 
i oświadczenie dostępne na stronie: www.
mdkbogucice-zawodzie.pl.

Obowiązują wcześniejsze zapisy (liczba 
miejsc ograniczona) 

„Sami Swoi” – biesiada 
z Mirkiem Jędrowskim
6 lutego, godz. 18.00–22.00

Biesiadna zabawa, z konkursami, występami 
kabaretowymi i tańcami. Doskonałą zabawę 
zapewnia Mirek Jędrowski z zespołem. 

Wstęp: 50 zł – bilety w kasie MDK. 
W cenie: serwis kawowy, zimna płyta, 

ciepły posiłek.

Stacja rękoDZIEŁO – warsztaty 
twórcze dla dorosłych. 
Wykonujemy drewniane ozdoby 
do domu – podstawy postarzania 
drewna
13 lutego, godz. 17.00, Galeria G.44A

Obowiązują wcześniejsze zapisy. Koszt: 
10 zł

Wieczór z kabaretem 
młodzieżowym „Ententa”
17 lutego, godz. 18.00, sala widowiskowa

Program autorski w wykonaniu młodego ka-
towickiego zespołu kabaretowego przygoto-
wany specjalnie na zakończenie karnawału. 
Moc zabawy i dowcipu.

Koncert Międzynarodowego 
Młodzieżowego Chóru Fusion
18 lutego godz. 11.30, sala widowiskowa

Koncer t Międzynarodowego Młodzieżowego 
Chóru Fusion we współpracy z IV LO w Ka-
towicach.

Wernisaż wystawy 
plakatu autorstwa Martyny 

Paluchiewicz-Łabaj pt. „Makatki 
2009–2014 ”
19 lutego godz. 18.00, Galeria G.44A 

Autorka działa pod szyldem Maszynownia, 
którym sygnuje swoje działania artystyczne 
(plakaty, grafiki, rysunki, odzież z autorskimi 
nadrukami). Maszynownia bacznie obserwuje 
świat, spogląda obiektywnie kobiecym okiem 
na różne zjawiska i mechanizmy rządzące 
światem. Swoje obserwacje przenosi na tka-
ninę i papier. Wystawa czynna do 20 marca.

Rozmowy o sztuce
20 lutego, godz. 10.00–11.00, galeria

Cykl wykładów multimedialnych skierowa-
nych do uczniów gimnazjum, prezentujących 
sztukę prehistoryczną, starożytną, średnio-
wieczną i nowożytną. Grupa zamknięta.

Spotkanie klubu DKF 
w ramach imprezy Barwy Ziemi – 
Włochy
20 lutego, godz. 18.00, sala widowiskowa

Tym razem w ramach imprezy „Barwy Ziemi” 
zobaczymy filmy i porozmawiamy o kinie 
włoskim. 

Barwy Ziemi – Włochy
21 lutego, godz. 18.00, sala widowiskowa

Zapraszamy na niepowtarzalny koncer t wło-
skiej muzyki połączony z prezentacjami, wy-
stawami multimedialnymi i tradycyjną degu-
stacją włoskiej kuchni. 

Gromadka i GRAtka
23 lutego, godz. 17.00–19.00, sala 
widowiskowa

Kontynuacja dotychczasowego MDK-owego 
salonu gier i zabaw. Zabawy, gry i zajęcia 
świetlicowe dla wszystkich chętnych miesz-
kańców Bogucic oraz okolic – w przedziale 
wiekowym od najmłodszych do najstar-
szych.

Harcerski ogień łączy 
pokolenia 

24 lutego, godz. 17.30, galeria 

Serdecznie zapraszamy bogucickich harce-
rzy starszego i młodszego pokolenia na spo-
tkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

Spotkanie inauguracyjne Koła 
Miłośników Historii Bogucic 
26 lutego, godz. 18.00, galeria

Serdecznie zapraszamy pasjonatów historii 
Bogucic i Katowic na spotkanie inauguracyj-
ne Koła Miłośników Historii Bogucic. Pod-
czas cyklicznych spotkań będziemy rozma-
wiać na temat historii naszej dzielnicy i jej 
tradycji.

DZIAŁ „ZAWODZIE”, UL. 
MARCINKOWSKIEGO 13

Akcja „Zima w mieście 2015”
2–13 lutego, pn.–pt., godz. 10.00–14.00

Stacjonarne zajęcia oraz warsztaty artystycz-
ne i ogólnorozwojowe, warsztaty z Miejską 
Biblioteką Publiczną, bal przebierańców oraz 
pokaz magii, a także wyjścia m.in. do muzeum 
i kina to atrakcje przygotowane dla dzieci po-
zostających w domu podczas ferii zimowych. 
Zapraszamy do uczestnictwa w przygotowa-
nych przez nas zajęciach w każdy dzień robo-
czy w okresie ferii. 

Zajęcia bezpłatne (poza wyjściem do 
kina).

Charytatywny bal 
przebierańców dla 
przedszkolaków pn. „1% dla 
Jacka”, współorganizowany 
z MP nr 19 w Katowicach
16 lutego, godz. 10.00–12.00, sala 
widowiskowa

Wydarzenie propagujące  ideę przekazania 
1% podatku na rzecz chorego na mukowi-
scydozę Jacka Laurentowskiego, którego 
leczenie i rehabilitacja jest dużym obciąże-
niem finansowym dla rodziny wychowującej 
trójkę dzieci. Coroczne wydarzenie w formie 
koncer tu charytatywnego otwierane było 
wykładem lekarzy specjalistów oraz przed-
stawicieli Fundacji Matio, pomagającej ro-
dzinie Jacka, mającym na celu przybliżyć 
odbiorcom problematykę mukowiscydozy.

Koncert kameralny w ramach 
cyklu „Salon Muzyczny Tadeusza 
Trzaskalika zaprasza” pt. 
„Marsze, walce, polki, mazury 
i gawoty”
16 lutego, godz. 17.30–18.45

Muzyka karnawałowa sprzed stu lat. Wstęp 
wolny! Gościem gospodarza salonu będzie 
Jacek Woleński, który wygłosi słowo o mu-
zyce, wystąpi Tadeusz Trzaskalik – fortepian.

„Salon Muzyczny Tadeusza Trzaskalika 
zaprasza” to cykl koncer tów kameralnych 
odbywających się  w dziale „Zawodzie” MDK 
„Bogucice-Zawodzie” raz na kwartał. Gość-
mi gospodarza salonu są wybitni muzycy, 
wykonawcy arcydzieł muzyki klasycznej. 
Gwarancję prawdziwej uczty dla meloma-
nów stanowi nie tylko zawodowa prezenta-
cja kompozycji mistrzów oraz słowo-pre-
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MDK „Koszutka”

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

608 549 089
e-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl

filiadab@mdkkoszutka.pl
www.mdkkoszutka.pl

UL. GRAŻYŃSKIEGO 47

Akcja „Zima w mieście 2015”
2–13 lutego, godz. 10.00–14.00

Zapraszamy dzieci w wieku 6–15 lat na spę-
dzenie ferii zimowych razem z nami.

W programie: rewia młodego twórcy, spo-
tkanie z alpinistą, koncert dla dzieci w wykona-
niu artystów IPiUM „Silesia”, zajęcia w Klubie 
Młodego Twórcy, gra terenowa „W dzikich Hi-
malajach”, zabawy grupowe i twórcze zajęcia 
z rękodzieła, wycieczka do Skansenu w  Cho-
rzowie, zajęcia teatralne, konkurs wiedzy, 
warsztaty robienia zwierząt z balonów oraz 
wspólne śpiewanie karaoke.

Spotkanie w cyklu „Podróże ze 
sztuką”
Bal w Wenecji – czar miasta na fotografii 
i obrazach włoskich mistrzów
2 lutego, godz. 17.00 

O tym wyjątkowym miejscu w Europie opowia-
dać będzie Jolanta Mackiewicz – podróżnik, hi-
storyk sztuki, pasjonatka turystyki kulturowej.

Salon Artystyczny: Dziennikarz 
w epoce nowych mediów
9 lutego, godz. 17.00 

Spotkanie z red. Marią Zawałą – publicystką 
„Dziennika Zachodniego”, redaktorką porta-
lu Śląsk Plus, autorką reportaży społecznych 
i programów o zdrowiu. Rozmowę z gościem 
prowadzi Dorota Stasikowska-Woźniak.

„Muzyka – moja miłość” pt. 
„Portrety kompozytorów – Piotr 
Czajkowski”
22 lutego, godz. 17.00

Wystąpią: Roksana Wardenga – mezzosopran 
oraz Michał Szkurienko – fortepian

W programie: R. Wardenga: Aria Poliny 
z opery Dama Pikowa, Aria Olgi z opery Eu-
geniusz Oniegin; pieśni: Trawuszka - ja li w 
polie da nie trawuszka była, Polubila ja, Zabyt 
tak skoro, Niet tolka tot kto znal M. Szkurienko: 
Dumka op. 59  ok. 9', Humoresqe op. 10 n 5 3', 
Natha-Valse op.51 n 4 4', z cyklu „Pory roku” 
op. 37 bis: Luty 3', Kwiecień 3', Październik 5', 
Grudzień 4'

Salon Artystyczny: Spotkanie 
z Remigiuszem Grzelą
24 lutego, godz. 17.00 

Prowadzenie: Rena Rolewicz

Koncert walentynkowy 
w wykonaniu Bernarda 
Krawczyka i przyjaciół
13 lutego, godz. 17.00

Przewidziano drobne niespodzianki. 
Wstęp wolny.

Akademia baśni dla dzieci
17 lutego, godz. 9.00, 10.15

Zapisy

Edukacja muzyczna dla dzieci 
szkolnych
18 lutego, godz. 9.30, 10.30

Wstęp płatny

Edukacja muzyczna dla 
przedszkolaków
20 lutego, godz. 10.15 

Wstęp płatny

Twórczy zakątek: „M jak 
makaron” – interdyscyplinarne 
warsztaty dla rodziców z dziećmi
21 lutego, godz. 10.30

Wstęp płatny

Salon Artystyczny: 
„VI symfonia (Patetyczna)”
27 lutego, godz. 17.00 

Spotkanie o muzyce Piotra Czajkowskiego. 
Prelekcję wygłosi prof. Leon Markiewicz. 
W programie przewidziano również wysłucha-
nie utworu kompozytora. Prowadzenie: Barba-
ra Surmanowa. 

UL. KRZYŻOWA 1 
tel. 608 549 089

Przystanek Śniadanie
1, 8, 15, 22 lutego, godz. 10.00–14.30

Akcja „Zima w mieście 2015” 
„Ekoferie” to propozycja warsztatów dla dzieci 

ze szkół podstawowych, które będą odbywać 
się od poniedziałku do piątku w terminie od 
2 do 13 lutego w godz. 10.00–14.00. Celem 
zajęć jest zwiększenie świadomości dzieci na 
temat tego, jak ważna jest przyroda w naszym 
życiu oraz że mamy wpływ na to, jak wygląda 
nasze otoczenie. Zadania te będą realizowane 
poprzez aktywność twórczą i obserwację świa-
ta przyrody. Podczas zajęć dzieci dowiedzą 
się, w jaki sposób ze starych, niepotrzebnych 
przedmiotów zrobić strój karnawałowy, kart-
kę dla bliskiej osoby lub karmnik dla ptaków. 
Dowiedzą się, w jaki sposób dokarmiać zwie-
rzęta zimą oraz jak troszczyć się o zwierzęta 
domowe. Poznają także tajniki zdrowego od-
żywiania oraz tego, jak ważna dla utrzymania 
zdrowia jest aktywność fizyczna. Będą miały 
okazję poznać pracę górnika i opiekuna zwie-
rząt. Program zakłada także zabawy twórcze, 
podczas których dzieci będą uczyć się spo-
strzegawczości oraz będą odnajdywać związki 
pomiędzy kolorami a emocjami. Zajęcia będą 
realizowane metodami zabawowymi, interak-
tywnymi, tj. drama, zabawy ruchowe, teatralne 
i plastyczne. 

Szczegółowy program ferii dostępny na 
stronie internetowej www.mdkkoszutka.pl.

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy 
w sekretariacie placówki, mejlowo oraz 

telefonicznie. 

Cztery Pory Roku – spotkanie 
taneczno-integracyjne z okazji 
Święta Zakochanych
14 lutego, godz. 17.00

Wstęp: 30 zł, liczba miejsc ograniczona

Warsztaty fotograficzne 
dla młodzieży gimnazjalnej 
i dorosłych 
17 lutego, godz. 17.00–19.00

Wstęp: 40 zł/m-c

Kraina Muzyki Małego Księcia 
– edukacja muzyczna dla dzieci
18 lutego, godz. 12.00

W programie: koncert IPiUM „Silesia” pt. 
„Z czego składa się muzyka?”. Wyekspono-
wanie charakterystycznych elementów dzieła 
muzycznego w słuchanych utworach.

Wstęp płatny

W obiektywie: Polska 
emigracja w Teksasie
25 lutego, godz. 17.00 

W programie: prelekcja i pokaz multimedialny 
dr. Jana Habdasa, wyróżnionego dyplomem 
przez Polski Uniwersytet Ludowy w Filadelfii 
za działalność oświatową i kulturalną na rzecz 
Polonii w Stanach Zjednoczonych.

Galeria „Za szybą”: „Blues 
pod dachem” – plakaty Pawła 
Pilnika Pileckiego
26 lutego, godz. 18.00 

Po wystawie „Blues pod dachem” oprowadzi 
Krzysztof Szlapa.

lekcja  o muzyce prof. T. Trzaskalika, goście 
salonu z nieopisaną swobodą nawiązują 
interaktywny dialog z publicznością, kreując 
tym samym wspaniały spektakl muzyczny.

Wernisaż wystawy malarstwa 
Krystyny Gniewek w ramach 
cyklu wystaw „Imaginacje”
16 lutego, godz. 19.00–20.00, galeria „Na 
Piętrze”

Tuż po koncercie kameralnym w cyklu „Salon 
Muzyczny Tadeusza Trzaskalika zaprasza” odbę-
dzie się wernisaż wystawy malarstwa Krystyny 
Gniewek, reprezentującej Grupę Kobiecą „Droga” 
z Rzeszowa. Wystawa trwać będzie do 16 marca.

Warsztaty dla seniorów 
pn. „Zaplątani w sieci”, 
współorganizowane z Miejską 
Biblioteką Publiczną 
w Katowicach, filią nr 31
17 lutego, godz. 12.00–13.00, sala 
widowiskowa

Comiesięczne warsztaty edukacyjne dla se-
niorów prowadzone przez pracowników MBP 
w Katowicach, filii nr 31. Wykład oraz pokaz 
slajdów to główny punkt programu spotkań 
o tematyce poruszającej problemy istotne dla 
tego typu odbiorców, takie jak:  zdrowy tryb 
życia, sport, dieta, wskazówki do prawidłowe-
go korzystania z komunikacji drogą nowocze-
snych rozwiązań. Warsztaty „Zaplątani w sieci” 
przybliżą obiorcom internetowy savoir-vivre.

Origami dla dziecięcych 
rączek
19 lutego, godz. 16.00–17.00, Sala nr 1

Bezpłatne warsztaty dla dzieci w wieku szkol-
nym. Warsztaty dają możliwość zapoznania się 
z różnymi technikami składania modeli. Zabawa 
w origami to nie tylko trening zdolności manu-
alnych oraz myślenia abstrakcyjnego, to przede 
wszystkim kolejna okazja do kreatywnego działa-
nia. Papierowe stworki zabierane są przez dzieci 
do domu, co daje możliwość kolekcjonowania 
barwnych modeli. Materiały dostarczamy.

Edukacyjne koncerty 
solistyczno-kameralne dla dzieci 
współorganizowane z IPiUM 
„Silesia” 
20 lutego, godz. 8.50, 9.50, 10.50, sala 
widowiskowa

Comiesięczne audycje kierowane do dzieci 
w  wieku szkolnym (klasy I–III szkół podstawo-
wych) popularyzujące wiedzę o muzyce i hi-
storii muzyki oraz sztukę wysoką – twórczość 
światowych kompozytorów muzyki klasycznej. 
Każde spotkanie to prezentacja instrumentów 
– ich budowy, brzmienia oraz specyfiki gry na 
nich, to także próba zapoznania młodych słu-
chaczy z wybitnymi utworami wykonywanymi 
przez profesjonalnych muzyków oraz przy-
stępne przybliżenie sylwetki mistrzów, których 
twórczość stanowi podwaliny dziejów muzyki 
światowej. Sam przekaz muzycznej wiedzy to 
pełna ciekawostek opowieść, pogadanka, nie-
jednokrotnie emocjonujący turniej, quiz, dzięki 
czemu cały koncert staje się dla młodego od-
biorcy niezapomnianym przeżyciem.

Wstęp: 2 zł

Warsztaty rękodzielnicze dla 
młodzieży i dorosłych w ramach 
cyklu „Kram z pomysłami”
20 lutego, godz. 17.30, sala nr 1

Warsztaty dla młodzieży i dorosłych mające na 
celu nabycie oraz rozwój umiejętności twórczych 
z wykorzystaniem różnych technik rękodzieła, 
m.in. techniki decoupage, Iris Folding, filcowania. 

Wstęp: 15 zł. Materiały w cenie wstępu

Warsztaty rękodzielnicze 
dla dzieci w ramach cyklu 
„Kreatywny Przedszkolak”
26 lutego, godz. 10.00, sala nr 1

Warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
Pierwsze rękodzieło wykonywane różnorodnymi 
technikami. Zajęcia mają na celu rozwój manualny 
najmłodszych oraz pobudzanie zmysłu kreacji. 

Wstęp: 3 zł. Materiały w cenie wstępu
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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

MDK „Ligota”

ul. Franciszkańska 33 
tel. 32 252 32 34 

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

UL. GEN. HALLERA 28
tel. 32 256 84 53

Akcja „Zima w mieście 2015”
2–13 lutego

Zimowe zajęcia dla dzieci w wieku 8–12 lat. 
W planie dużo dobrej zabawy, dobry humor 
i wiele niezapomnianych wrażeń. 
Zapisy: tel  32 256 84 53 lub osobiście w se-
kretariacie w godz. 9.00–17.00

2 lutego – spotkanie organizacyjne, gry i za-
bawy integracyjne, układamy wspólnie regula-
min zimowiska, warsztaty plastyczne z instruk-
torem;

3 lutego – wyjazd do Galerii Sztuki Współcze-
snej BWA na kreatywne warsztaty twórcze w Biu-
rze Wystaw Artystycznych, „Wesołe ślizgawki” 
– zabawy na świeżym powietrzu;

4 lutego– zimowe zajęcia ekologiczne w terenie 
z instruktorem z Centrum Dziedzictwa Przyrody 
Górnego Śląska, gry i zabawy świetlicowe;

5 lutego – koncert muzyki klasycznej dla dzieci 
w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej, warszta-
ty plastyczne dla dzieci pt. „Architektura”;

6 lutego – Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci 
prowadzone przez instruktora tańca, drużynowe 
zawody sportowe;

9 lutego – wyjazd do kina Centrum Sztuki Filmo-
wej w Katowicach na film pt. „Gdzie jest Mikołaj?”;

10 lutego – kreatywne warsztaty twórcze w Biu-
rze Wystaw Artystycznych, zimowy spacer – po-
znajemy nasze miasto;

11 lutego – Wycieczka na sanki. Warsztaty pla-
styczne pod hasłem „Ołówek mój przyjaciel”

12 lutego – wyjazd do kina Cinema City w Ka-
towicach; 

13 lutego – zabawy świetlicowe i wspólna 
dyskoteka, wręczenie dyplomów uczestnikom 
zajęć.

„Zaklinacz kobiet” – 
interaktywny spektakl 
w wykonaniu Grzegorza Kordka 

Akcja „Zima w mieście 
2015” pt. „Ferie ze smakiem” 
dla dzieci w wieku 7–13 lat
2 lutego–13 lutego, godz. 10.00–15.00, 
siedziba MDK „Ligota”

W programie: warsztaty plastyczne, muzyczne, 
sportowe i dziennikarskie, gry oraz zabawy. Uczest-
nicy będą mogli wziąć udział w wycieczkach do 
Chlebowej Chaty w Górkach Wielkich, Fabryki Cu-
kierków w Katowicach, Fabryki Danone w Bieruniu. 

Zapisy w sekretariacie MDK „Ligota”. 
Koszt: 55 zł/I tydzień

Warsztaty dogoterapii dla 
uczestników Dziecięcego Studia 
Artystycznego „Sezamkowo” 

10 lutego, godz. 9.15 i 10.15, Sala kameral-
na im. prof. Karola Szafranka

Audycja muzyczna 
organizowana przez Filharmonię 
Śląską pt. „Muzyczny teatr. 
Zabawę w teatr lubią zarówno 
dzieci, jak i dorośli, a na pewno 
W.A. Mozart i Gioacchino 
Rossini”
11 lutego, godz. 9.15, Sala kameralna im. 
prof. Karola Szafranka 

Warsztaty dogoterapii dla 
uczestników Dziecięcego Studia 
Artystycznego „Sezamkowo”
13 lutego, godz. 11.15 i 12.15, Sala 
kameralna im. prof. Karola Szafranka 

Walentynkowa zabawa 
organizowana przez Koło 
Miłośników Śląskiej Pieśni
14 lutego, godz. 17.00, siedziba MDK „Ligota”

Koncert z cyklu „Niedziela 
z muzyką” pt. „Śpiewam, bo 
kocham”
15 lutego, godz. 18.00, Sala kameralna im. 
prof. Karola Szafranka

Wystąpią: Alina Urbańczyk – sopran oraz  ze-
spół Maes Trio w składzie: Marzena Mikuła 
-Drabek – fortepian, Jacek Gros – skrzypce 
i  Dariusz Kasperek – klarnet. Słowo o muzyce 
wygłosi Jolanta Schmidt. Koncert dedykowany 
jest darczyńcom i sympatykom MDK „Ligota”. 
W czasie koncertu wręczona zostanie sta-
tuetka „Kultuś”, przyznawana za szczególne 
wspieranie kulturalnych działań MDK „Ligota”. 
Wstęp tylko za okazaniem zaproszenia.

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

Koncerty edukacyjne 
organizowane we współpracy 
z IPiUM „Silesia” pt. 
„Z czego składa się 
muzyka? Wyeksponowanie 
charakterystycznych elementów 
dzieła muzycznego w słuchanych 
utworach”
18 lutego, godz. 9.00, 10.00 i 11.00, Sala 
kameralna im. prof. Karola Szafranka

Warsztaty teatralne z klasą 
o profilu medialnym z VII Liceum 
Ogólnokształcącego
18 lutego, godz. 12.00, Poddasze

Prowadzenie: instruktor teatru MDK „Ligota” 
Izabella Terlecka.

Spotkanie Koła Miłośników 
Śląskiej Pieśni
18 lutego, godz. 18.00, Galeria pod Łukami

Wernisaż wystawy akwareli 
i fotografii Agaty i Piotra Czenów
19 lutego, godz. 19.00, Galeria pod Łukami  

Spotkanie z przyrodnikiem 
Łukaszem Fuglewiczem 
pt. „Fenomen herbaty”

23 lutego, godz. 18.00, Galeria pod Łukami

W czasie spotkania odbędzie się degustacja 
herbaty. 

Przesłuchania konkursowe 
VII edycji Wojewódzkiego 
Festiwalu Młodych Wirtuozów 
„Ligoton 2015” im. Bolesława 
Szabelskiego
25–26 lutego, godz. 10.00–15.00, Sala 
kameralna im. prof. Karola Szafranka

Akcja „Zima w mieście 2015”
2–13 lutego, godz. 9.00–13.00

Zapraszamy dzieci i młodzież do naszych 
obiektów w Kostuchnie, Piotrowicach, 
Murckach, Podlesiu i Zarzeczu oraz do sko-
rzystania z tegorocznej ofer ty zajęć i imprez 
w ramach akcji „Zima w mieście”. Proponu-
jemy m.in. warsztaty plastyczne, przyrod-
nicze robotyki, szycia maskotek, spektakle 
teatralne, wyjazdy do „Nibylandii”, koncer-
ty muzyczne. Szczegółowy program zajęć 
w ramach akcji na www.mdkpoludnie.com 

PIOTROWICE, UL. GEN. 
JANKEGO 136

Otwarty Klub Przyrodnika: 
Tajemnice piramid
12 lutego, godz. 17.30

Temat jest fascynacją Henryka Szołomic-
kiego. Gość spotkania opowie o tajemnych 
szyfrach – matematycznych zależnościach, 
które znajdują odwzorowanie w położeniu 
i wielkości tych budowli, a odnoszą się ści-
śle do układu gwiazdozbiorów. 

Henryk Tomanek – wieczór 
autorski
15 lutego, godz. 16.00

Spotkanie z Henrykiem Tomankiem, autorem 
książki  „Zawsze obcy” – swoistej i osobi-
stej kroniki obejmującej 37 lat pisarstwa po-
kątnego 1938–1952, na tle dramatycznych 
wydarzeń II wojny światowej, zmian powo-
jennych i ich skutków. Autor oparł się na do-
kumentach, wspomnieniach bezpośrednich, 
kronikach i opracowaniach historycznych, 
dlatego autentyzm jego prozy budzi zrozu-
miałe emocje.

Dziecięca wystawa ceramiki 
16 lutego, godz. 17.00 

Wystawa podsumowująca twórczość mło-
dych ar tystów – rzeźbiarzy skupionych wo-
kół Pracowni Małych Form Rzeźbiarskich 
działającej przy MDK „Południe”.

Ślady w sercach i pamięci
26 lutego, godz. 18.00

Z cyklu „Osobowości zza ściany” spotkanie 
i otwarcie wystawy fotogramów autorstwa  
profesora Henryka Goika – prawnika, dy-
plomaty i podróżnika. Profesor jest także 
doskonałym gawędziarzem, obserwatorem 
ludzi i otoczenia, szczególnie tam, gdzie 
kultura jest inna, dalece różna od naszej. Te 
obserwacje utrwala na fotografiach. Czasem 
refleksje z wojaży próbuje uchwycić w wier-
szach. Na spotkaniu opowie o przygodach 
podczas podróży do Kenii, Tanzanii i Laosu. 

MURCKI, UL. KOŁODZIEJA 42

Wieczór albański
15 lutego, godz. 18.00

Spotkanie poprowadzi Anna Kainth – podróż-
niczka i instruktorka jogi zafascynowana kra-
jobrazami i różnorodnością kulturową Albanii. 

Po spotkaniu zapraszamy na koncert nie-
dzielny IPiUM Silesia pt. „Muzyczna mozaika”. 

Alojzy Lysko – spotkanie 
autorskie
19 lutego, godz. 18.00

Alojzy Lysko urodził się w 1942 r. w Bojszowach. 
Jest wybitnym znawcą historii i tradycji górno-
śląskiej. Do jego najważniejszych prac należy 
biograficzna powieść „Duchy wojny”, w której 
z perspektywy swojego ojca porusza tragiczny 
los Górnoślązaków przymusowo wcielonych do 
Wehrmachtu. W księgarniach ukazała się właśnie 
kolejna, piąta już, część tej opowieści. 

Tajemnice Murcek
21 lutego, godz. 10.30 (Wesoła)

Rozpoczynamy cykl, którego inicjatorem jest 
Bartek Zatorski – dumny murckowiak i tropiciel 
okolicznych tajemnic. Pierwsze spotkanie będzie 
poświęcone śladom Tragedii Górnośląskiej. Wy-
bierzemy się na teren dawnego obozu na Wesołej.     

PODLESIE, UL. SOŁTYSIA 25

Pożegnanie karnawału
11 lutego, godz. 17.00

Wyjątkowe spotkanie w ramach Koła Miło-
śników Pieśni i Godki Śląskiej. Postaramy 
się gromkim śpiewem i okolicznościowymi 
wicami pożegnać karnawał.

ul. Boya-Żeleńskiego 83
tel. 32 209 47 72

e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
www.mdkpoludnie.com
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W Polsce wciąż zima, ale przy Buko-
wej gorąco jak w lato. Trwa przebu-
dowa zespołu przez trenera Artura 
Skowronka, który ma podczas piłkar-
skiej wiosny rozpocząć pościg za ści-
słą czołówką pierwszej ligi.

Nie będzie to zadanie łatwe. Z Bukową po-
żegnała się spora liczba zawodników, w  miej-
sce których sprowadzani są nowi. Trener Skow-
ronek myśli nie tylko o poprawie dyspozy-
cji defensywy, lecz stara się również wzmoc-
nić środek pola i rywalizację na skrzydłach. Na 

początku marca wszystko już powinno funk-
cjonować jak dobrze naoliwiona maszyna, któ-
ra ma dotrzeć na szczyt pierwszoligowej stawki.

Nowy rok to czas postanowień. W piłkar-
skiej części Katowic jest jedna wspólna myśl, 
która przyświeca każdemu – ambitne dążenie do 
wyznaczonego celu. Cele indywidualne każdy 
ma swoje, zarówno te prywatne, jak i zawodowe. 
Lecz pojawiając się przy Bukowej, można wy-
czuć atmosferę pracy i wiary w to, że pod wodzą 
trenera Skowronka, który przyszedł do GKS-
-u Katowice pod koniec 2014 roku, ta drużyna 

zagra wreszcie na miarę oczekiwań. I co najważ-
niejsze, w sezonie 2014/2015, w którym pamię-
tamy jeszcze o niedawno zakończonym okrą-
głym jubileuszu 50-lecia, uda się powrócić na 
należne miejsce klubu tak zasłużonego w pol-
skiej i zagranicznej piłce.

Jak zespół przepracuje przerwę w rozgryw-
kach i czy wiosną odrodzi się jak przyroda do 
życia? Na to pytanie poznamy odpowiedź naj-
wcześniej po kilku pierwszych bataliach kam-
panii marcowej. Znając jednak skrupulatność i 
niezwykłe zaangażowanie w każdy aspekt pracy 

z zespołem nowego sztabu szkoleniowego, mo-
żemy być spokojni, że piłkarze znajdą się w opty-
malnej formie. 

Tym razem trener Artur Skowronek wraz ze 
swoimi ludźmi nie przystąpił z dnia na dzień do 
poprawy dyspozycji GKS-u Katowice jak to mia-
ło miejsce w listopadzie, tylko ma cztery miesią-
ce, aby przygotować drużynę do rundy rewan-
żowej. Jak wszyscy w Dziale Sportu wykorzystali 
ten czas, pokaże boisko. Przy Bukowej wierzy-
my, że Skowronek doda GieKSie skrzydeł.

 (PaWeł SWarlik)

Skowronek doda GieKSie skrzydeł

5 lutego, godz. 18.00

To pełen humoru seans koedukacyjny typu one 
man show, do którego scenariusz pisze samo 
życie. Grzegorz Kordek w lekki i dowcipny spo-
sób odpowiada na trudne codzienne pytania 
dotyczące kobiet, mężczyzn i związku. Orga-
nizatorem wydarzenia jest Instytut Coachingu 
i Psychologii Biznesu.

Bilety do nabycia na: biletyna.pl

Wystawa fotograficzna Marka 
Hołoty
do 8 lutego

Artysta, fotograf pasjonat z dorobkiem kilku 
wystaw indywidualnych i grupowych. Miesz-
kaniec Szopienic, które bardzo często fotogra-
fuje, pokazując w zupełnie innym świetle to, 
co szare i zwyczajne. Poprzez zastosowanie 
konwencji piktorialnej Szopienice nie są tyl-
ko wierną odbitką rzeczywistości, ale przede 
wszystkim indywidualną wizją artysty.

„Na wschodzie bez zmian” 
wystawa fotografii Marka 
Waśkiela
9 lutego–8 marca

Fotografik, dziennikarz i podróżnik. Od lat fo-
tografuje wschodnie nadgraniczne fragmenty 
Polski. Koncentruje się głównie na rejestrowa-
niu naturalnego krajobrazu oraz przemijające-
go piękna wiatraków, wiejskich chałup i zapo-
mnianych cmentarzyków.

Walentynkowa dyskoteka 
dorosłego człowieka, czyli 
impreza dla młodzieży po 40-ce
14 lutego, godz. 18.00–1.00

Wstęp: 40 zł, w tym poczęstunek.

Koncerty umuzykalniające 
dla dzieci w wieku szkolnym 
i przedszkolnym organizowane 
wspólnie z IPiUM „Silesia”
17 lutego, godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00

Babski comber z zespołem 
Bajery w stylu country – trwają 
zapisy!
7 marca, godz. 19.00–1.00 

W tym roku przeprowadzimy manewry wojsko-
we. Zachęcamy do przygotowania odpowied-
niego stroju i atrybutów… Przypominamy, że 
najlepsze przebranie zostanie nagrodzone.

W cenie biletu ciepła kolacja, zimna płyta 
i zabawa z zespołem Bajery. 

Bilety: 75 zł do nabycia w sekretariacie 
MDK w godz. 9.00–17.00

Zapraszamy na zajęcia nauki 
gry na gitarze klasycznej, 
warsztaty ceramiczne dla 
dorosłych oraz zajęcia taneczne 
dla dzieci:

Zespół taneczno-rytmiczny Pętelki dla dzieci 
do 6. roku życia

Zespół taneczny Klub 28 dla dzieci i młodzie-
ży od 7. roku życia

Zapisy w sekretariacie MDK

UL. OBR. WESTERPLATTE 10

tel. 32 256 99 77

Akcja „Zima w mieście 2015” 
2–13 lutego, pn.–pt., godz. 10.00–14.00

Zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lat pod hasłem 
„W krainie śniegu”. Zapisy w sekretariacie filii 
nr 1. Liczba miejsc ograniczona.

2 lutego – gry i zabawy świetlicowe;
3 lutego – zimowe zajęcia plastyczne „Czy 

wam nie przyszło nigdy do głowy, że śnieg po-
winien być kolorowy?”;

4 lutego – zimowe warsztaty przyrodnicze 
w terenie prowadzone przez Centrum Dziedzic-
twa Przyrody Górnego Śląska;

5 lutego – wyjazd do Galeria BWA na warsz-
taty plastyczne; 

6 lutego – „Dalej, dalej całą grupą łap 
za rączki, kręć się w kółko!” – wyjście na 
warsztaty artystyczne organizowane w Domu 
Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach;

9 lutego – Wyjazd do Centrum Sztuki Filmo-
wej na bajeczkę „Gdzie jest Mikołaj”;

10 lutego – „Do odważnych świat należy” 
– dziecięcy konkurs „Mam talent”, a także wyj-
ście na basen do Gimnazjum nr 13 w Szopie-
nicach;

11 lutego – „Grzbiet już mam opanowany 

i  do kraula ruszam cwany” – wyjście na basen 
do Gimnazjum nr 13 w Szopienicach;

12 lutego – zabawy drużynowe: turniej gry 
w dwa ognie, turniej gry w piłkarzyki;

13 lutego – pożegnalny bal karnawałowy, 
wybór króla i królowej balu, wręczenie dyplo-
mów uczestnikom zajęć.

„Muzyka – a co to takiego?” 
– koncert umuzykalniający 
skierowany do dzieci w wieku 
szkolnym i przedszkolnym 
organizowany wspólnie z IPiUM 
„Silesia”
16 lutego, godz. 12.15

Wieczór finałowy XXII 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego im. Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
20 lutego, godz. 16.00

W programie: „Neapol” – recital w wykonaniu 
Marty Bizoń, wręczenie nagród laureatom kon-
kursu
Wstęp wolny! Liczba miejsc ograniczona, 

bezpłatne wejściówki do odbioru 
w  sekretariacie filii nr 1

Bądź fit i zdrowy – zasady 
zdrowego żywienia, zajęcia 
edukacyjne dla uczniów szkół 
gimnazjalnych
25 lutego, godz. 11.00

PL. POD LIPAMI 1

tel. 32 206 46 42

Akcja „Zima w mieście 2015” 
2 lutego – gry i zabawy integracyjne, zapo-

znanie uczestników z planem Akcji;
3 lutego – turniej gier planszowych, spacer 

po Giszowcu, wspólne lepienie bałwana; 
4 lutego – wyjazd na warsztaty do Domu 

Oświatowego Biblioteki Śląskiej;
5 lutego – wyjazd do Kinoteatru Rialto;
6 lutego – wyjazd na warsztaty plastyczne  

do Galerii Sztuki Współczesnej BWA;
9 lutego – warsztaty twórcze – walentynko-

wa niespodzianka, rozwiązywanie zagadek; 

10 lutego – wyjazd na wystawę MHK 
i warsztaty pod hasłem „Poranne impresje przy 
stole”;

11 lutego – koncert umuzykalniający IPiUM 
„Silesia”, tworzenie karmników dla ptaków 
z okazji Ogólnopolskiego Dnia Dokarmiania 
Zwierzyny Leśnej; 

12 lutego – wyjazd do Centrum Sztuki Filmo-
wej Kosmos;

13 lutego – wyjazd do Teatru Lalki i Aktora 
„Ateneum” na spektakl „Krawiec Niteczka”

Spotkanie karnawałowe 
Polskiego Stowarzyszenia Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym
12 lutego, godz. 15.30

Bal karnawałowy Fundacji 
„Iskierka”
14 lutego, godz. 16.00

Mała Akademia Jazzu – 
warsztaty muzyczne dla uczniów 
szkół i przedszkolaków
16 lutego, godz. 10.00

Bilety: 5 zł

Zimowe impresje – warsztaty 
twórcze dla przedszkolaków
19, 20 lutego, godz. 10.00

Baśnią po mapie – warsztaty 
literacko-plastyczne dla 
przedszkolaków
24 lutego, godz. 10.00

Kirgizja na wesoło – spotkanie 
z podróżnikiem Mieczysławem  
Bieńkiem
26 lutego, godz. 18.00

Koncerty umuzykalniające 
dla dzieci w wieku szkolnym 
i przedszkolnym organizowane 
wspólnie z IPiUM „Silesia”
26 lutego, godz. 9.00, 10.00, 11.00

Więcej informacji na naszej stronie interne-
towej: www.mdk.katowice.pl
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Zegar odlicza czas do mistrzostw

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE 
2015”

Hala „Kolejarz”, ul. Alfreda 1
gry zespołowe: 2–6 lutego, godz. 12.30–

15.00
UKS Carramba – gimnastyka artystyczna, 

2–6 lutego, godz. 9.00–10.30
UKS Dąb – gimnastyka artystyczna: 9–13 

lutego, godz. 9.00–10.30, 12.30–15.00
KS Kolejarz 24 – zajęcia sportowo-rekre-

acyjne, 2–6, 9–13 lutego, godz. 10.30–12.30

Sala gimnastyczna „Spodek”, 
al. Korfantego 35 

gry zespołowe: 2–6, 9–11, 13 lutego, godz. 
9.00–15.00

15 stycznia wystartował zegar odlicza-
jący czas pozostający do rozpoczę-
cia Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej 
Mężczyzn EHF EURO 2016. Uruchomili 
go prezydent Miasta Katowice Marcin 

Krupa i wiceprezes Związku Piłki Ręcz-
nej w Polsce Marcin Herra. 

Cyfrowy zegar zawisł na fasadzie kamie-
nicy Rynek 13. Z tej okazji na rynku wystąpi-
ła orkiestra górnicza kopalni Katowice-Kleofas, 

pojawiły się dzieci z katowickich szkół, rozda-
wana była gorąca herbata. Uczestników powi-
tała maskotka EHF EURO 2016, a w powietrze 
wzniosły się balony. Na koniec wszyscy uczest-
nicy zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia.

Przypomnijmy: mecze fazy grupowej mi-
strzostw w 2016 r. będą odbywały się w kato-
wickim Spodku.

(red)

MOSiR

al. Korfantego 35 
tel. 32 258 09 70 (dział imprez)

e-mail:
organizacja.imprez@spodek.com.pl

www.spodek.com.pl

tenis stołowy: 2–6, 9–13 lutego, godz. 9.00–
15.00

Hala Sportowa „Józefowska”, 
ul. Józefowska 40

siatkówka, sztuki walki, gimnastyka (duża 
sala): 2–6 lutego, godz. 12.00–13.00 

siatkówka, sztuki walki, gimnastyka (mała 
sala): 2–6 lutego, godz. 9.00–12.00, 9–13 lu-
tego, godz. 14.00–15.00

ZUKS GKS Katowice – zapasy: 2–6 lutego, 
godz. 12.00–14.00 (mała sala); 9–13 lutego, 
godz. 13.00–15.00 (duża sala)

KS Capoeira Camangula (duża sala): 
2–6  lutego, godz. 9.00–12.00

UKS Katowice – gimnastyka artystyczna: 
9–13 lutego, godz. 9.00–13.00 (duża sala), 
godz. 9.00–12.00 (mała sala)

OS „Słowian”, ul. 1 Maja 99
piłka nożna: 2–6 i 9–13 lutego, godz. 

10.00–14.00 (w zależności od warunków at-
mosferycznych)

tenis stołowy: 2–6 i 9–13 lutego, 
godz. 9.00–15.00

Boisko Sportowe „Rapid”, 
ul. Grażyńskiego 51

piłka nożna: 2–6 i 9–13 lutego,   
godz. 10.00––12.00 (w zależności od warun-
ków atmosferycznych)

Ośrodek „Zadole”, ul. Wczasowa 1              

tenis stołowy: 2–6 i 9–13 lutego, 
godz. 9.00–15.00  

Ośrodek Sportowy 
„Szopienice”, ul. 11 Listopada 16

gry zespołowe: 2–6, 9–12 lutego, 
godz.  9.00–15.00   

Boisko ze sztuczną 
nawierzchnią „Podlesianka”, 
ul. Sołtysia 25

piłka nożna: 2–6 i 9–13 lutego, godz. 
10.00–14.00 (w zależności od warunków at-
mosferycznych)

Boisko piłkarskie (treningowe) 
„Hetman”, ul. Siwka 6

piłka nożna: 2–6 i 9–13 lutego, godz. 
10.00–12.00 (w zależności od warunków at-
mosferycznych)
  

ŚLIZGAWKI

Lodowisko „Spodek” 

2–6 i 9–13 lutego, godz. 10.00–12.00 (płatne)

Lodowisko „Jantor” Janów 
2–6 i 9–13 lutego, godz. 10.00–11.00 (płatne)

Lodowisko sezonowe ORW 
„Bugla”, ul. Żeliwna 26d

2–6 i 9–13 lutego, godz. 8.00–22.00 
(otwarte bezpłatnie)

Uwaga: Udział w  zajęciach (poza ślizgawkami 
na lodowisku „Spodek” i „Jantor”) jest nieod-
płatny – po okazaniu ważnej legitymacji szkol-
nej, karty seniora lub karty „Ich Troje i więcej”.

Plan „Akcji Zima w mieście 2015” wzbogaci 
się również o zajęcia ogólnodostępne organi-
zowane przez katowickie kluby sportowe.

HALA SPODEK

XIII Międzyplanetarne Targi 
Ślubne Katowice – organizator 
Targi Ślubne

 Sandra oraz Thomas Anders 
& Modern Talking Band
13 lutego 

Jonasz – musical 
17 lutego

Marcin Wyrostek Music & Dance 
Show
14 lutego, godz 19.00

Na lodowisku wiele się dzie-
je. 10 stycznia – w ramach Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy – odbył się mecz przyjaźni Na-
przód Janów–Przyjaciele Ruchu. 
W ośrodku spotykają się także  
drużyny kobiet, amatorów, junio-
rów, młodzików, żaków i mikru-
sów. – Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich miłośników hokeja i sympatyków 
klubu MUKS Naprzód Janów do wspól-
nego dopingu i aktywnego uczestnictwa 
w meczach naszej drużyny – zachęcają 
przedstawiciele klubu. – Warto często za-
glądać na Jantor. 

Terminarz spotkań w lutym: 
13.02, godz. 18.30: MUKS Naprzód 

Janów–TMH Polonia Bytom
17.02, godz. 18.30: MUKS Naprzód 

Janów–HC GKS Katowice
22.02, godz 18.00: MUKS Naprzód 

Janów–MUKS Orlik Opole
(Mł)

Zapraszamy na Jantor

|EHF EURO 2016| 


