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150-letnia historia katowic
Kultura

15-lecie IPN
Ustawą z 18 grudnia 1998 roku został powoła-
ny Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ści-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu. W 2000 roku przy ul. Warszawskiej 19 
rozpoczął działalność katowicki oddział Insty-
tutu. Między 15 a 17 października br. zaplano-
wano w naszym mieście szereg wydarzeń zor-
ganizowanych dla uczczenia rocznicy. 
   Więcej – s. 13

Ambasador Polszczyzny
11 października w Centrum Kultury Katowi-
ce im. Krystyny Bochenek odbędzie się fina-
łowa gala IV edycji ogólnopolskiego projektu 
Ambasador Polszczyzny, służącego krzewie-
niu poprawności językowej. 

Więcej – s. 3 

35-lecie Rawy Blues
3 października w Spodku zagrają cztery ame-
rykańskie gwiazdy: Elvin Bishop, Bettye La-
Vette, Jarekus Singleton i Selwyn Birchwo-
od. Wystąpi również silna reprezentacja pol-
skiego bluesa z Irkiem Dudkiem, Sławomirem 
Wierzcholskim, Wielką Łodzią i Boogie Boys 
na czele. 

Więcej – s. 10

Nordalia
Przez cały październik w kilkunastu miastach 
naszego województwa będzie trwał festiwal 
poświęcony krajom nordyckim. W programie 
nie brakuje wydarzeń zaplanowanych przez 
katowickie instytucje.

Szczegóły – wewnątrz wydania

Miasto

CIT czynny w niedzielę
Centrum Informacji Turystycznej przy Ryn-
ku 13 nadal będzie czynne w niedzielę. 
Zmianie ulegną jedynie godziny otwarcia. 
Od pierwszej październikowej niedzieli CIT 
będzie otwarte w godzinach 9.00–13.00. 

Godziny otwarcia:
pn.–pt. w godz. 9.00–19.00
sb. w godz. 9.00–17.00
niedz. w godz. 9.00–13.00

Uroczysta sesja rady Miasta z urodzinowym tortem, liczne delegacje z miast partnerskich, tysiące osób bawiących się nie tylko na 
plenerowych koncertach w strefie Kultury, wiele misek szałotu i wiele imprez towarzyszących – 11 września miały miejsce główne 

obchody jubileuszu 150. rocznicy nadania Katowicom praw miejskich.

u r o d z i n y  n a  1 5 0 !
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|Galeria artystyczna 2015| |leGenda śląskieGo teatru i filmu|

|W obiektyWie| |katoWice W ameryce!| 

17 września amerykańska rozgło-
śnia KEXP przedstawiła pierwszą 
z dziesięciu KEXP Sessions, jakie 
zostały zarejestrowane w tym roku 
podczas katowickiego OFF Festiva-
lu. Sesje są promowane nie tylko na 
ich kanale, ale też na głównej stro-
nie i blogu. 

– Tego radia słucha cały świat, a te sesje 
to legendarna rzecz. Patrzę i nie mogę wciąż 
w to uwierzyć... Live at Nikiszowiec! Aż się 
wzruszyłem. Autentycznie! To ogromna 
promocja dla polskiej muzyki i coś, czym 
naprawdę możemy się chwalić na świecie! 
– powiedział Artur Rojek, pomysłodawca 
i dyrektor artystyczny OFF Festivalu.

KEXP (dawniej KCMU) jest amerykań-
ską publiczną stacją radiową, wywodzą-
ca się z Seattle (USA, stan Washington). 
Dziś jest jedną z najważniejszych w bran-
ży muzycznej rozgłośni radiowych na świe-
cie, której marka wyrosła m.in. dzięki słyn-
nym sesjom wideo. Warto przypomnieć, że 
KEXP była partnerem tegorocznego OFF 
Festivalu.  

 (bp)

Live at 
Nikiszowiec

11 września przy placu Grunwaldz-
kim prezydent Marcin Krupa w towa-
rzystwie rodziny Jana „Kyksa” Skrze-
ka odsłonił jego rzeźbę w Galerii Ar-
tystycznej. Wielkiego bluesmana wy-
brali mieszkańcy regionu na począt-
ku roku w zorganizowanym przez ka-
towicki magistrat plebiscycie. 

– Wiem, że Janek Skrzek był człowiekiem 
bardzo skromnym. Nie zważał na gaże artystycz-
ne, nie robił tego dla pieniędzy, robił to z serca. 
To nie Jan Skrzek grał, ale grało jego serce, jego 
dusza. On czuł muzykę, czuł ten region. A do-
kładając do tego teksty w śląskiej gwarze, moż-
na stwierdzić, że Jan Skrzek był ambasadorem 
Śląska, Katowic. Znali go wszyscy, w całej Polsce 
– mówił przy placu Grunwaldzkim prezydent 
Marcin Krupa. – Katowice chcą być miastem 

Wielkiego bluesmana wybrali 
mieszkańcy

muzyki, do tego zmierzają. Dlatego też takie oso-
by jak Jan Skrzek są dla nas ważne. 

Prezydent przypomniał też o obchodzo-
nej tego dnia 150. rocznicy nadania Katowicom 
praw miejskich. – Sądzę, że uhonorowanie Jan-
ka w takim dniu jest szczególnie wymowne – 
powiedział prezydent.  

 (red)

Uroczyste otwarcie nabrzeża 
Henryka Sławika w Budapeszcie

Czy można sobie wyobrazić Teatr 
Śląski bez Bernarda Krawczyka? Ba! 
czyż można wyobrazić sobie katowicki 
i – szerzej – śląski pejzaż artystyczno-
kulturalny bez jego długoletniej obec-
ności?  W filmie, w telewizji, na muzycz-
nych i kabaretowych scenach i scen-
kach? Pytanie, rzecz jasna, retoryczne.

Przypominam sobie pewną sytuację sprzed 
lat kilku. Do teatru w Katowicach na spotkanie 
przyjeżdża pan Gustaw Holoubek. Oczywiście 
mnóstwo osób. Także kilka związanych z Wy-
spiańskim jeszcze w latach 50. Tamten repertu-
ar, tamto Studio Dramatyczne... Nastrój uroczy-
sty, wzruszenie miesza się z oficjalnością, wszy-
scy okrążają Gościa, który dla każdego znajduje 
chwilę na rozmowę. I nagle...  Gwałtownie wsta-
je! Wyciąga ramiona! „Beniooo, mój ulubiony, 
zawsze... Jesteś tutaj!” 

Wielki stary Mistrz nie krył wzruszenia i nie 
szczędził wyrazów przyjaźni wobec aktora, któ-
rego we wspomnianym studiu uczył ongiś ak-
torstwa. Dodajmy „aktorstwa psychologicznego”, 
którego przez całe  życie był symbolem. To bardzo 
wymowna scena. Być docenionym przez Gusta-
wa Holoubka to zapewne najlepsza z rekomenda-
cji. Kto wie, być może nawet wytyczenie artystycz-
nego szlaku na całe życie... A przecież Bernard 
Krawczyk nigdy nie zamknął się w tej przestrze-
ni. Potrafił być Bohaterem w „Kartotece”, ale też  
Alojzym Bąblem w „Niezwykłej przygodzie Pana 
Kleksa”, grał Kreona w „Antygonie”, Anouilha 

Henryk sławik – polski bohater, który w czasie ii wojny światowej uratował na 
węgrzech życie wielu polskich i żydowskich uchodźców – ma od teraz swoją ulicę 

w Budapeszcie. z inicjatywy ambasadora rP w Budapeszcie romana Kowalskiego 
jego imieniem nazwano fragment nabrzeża dunaju po stronie Budy. 18 września 

w uroczystości z tej okazji uczestniczyła delegacja z miasta Katowice.

Beniooo... Jesteś tutaj!
i Franciszka Pytloka w emitowanym w latach 90. 
serialu TVP Katowice „Sobota w Bytkowie”. Czy-
li wszechstronność. Potężna skala talentu. Różno-
rodne tonacje, konwencje i gatunki.

Pod koniec września miałem okazję oglą-
dać na Małej Scenie Teatru Śląskiego „Śmieszne-
go staruszka”. Ten dawny tekst  Różewicza (1963) 
wciąż może niepokoić, drażnić, budzić lęk. Mo-
mentami odrazę. Trudna sztuka. Tym bardziej  
że z biegiem lat nabrała nowych znaczeń i kon-
tekstów. Na scenie Bernard Krawczyk. Sam na 
sam z publicznością. Z węzłem obsesji bohate-
ra. Z duchem czasów, w których żyjemy. To, co 
jeszcze przed chwilą zdawało się jednoznacz-
ne i ewidentne, po chwili przestaje takie być. Co 
skłaniało do rzucenia kamieniem, teraz każe go 
upuścić. Odczuć trwogę samotności, budzących 
się w pustce demonów. Koncertowa w psycholo-
gicznych niuansach gra! Coś, co chwyta za gar-
dło. Jednocześnie cały czas podziwiamy nieby-
wałą fizyczną sprawność aktora. Tak, on gra sta-
ruszka, ale staruszkiem nie jest!

Wielkie przeżycia i wzruszenie. I jeszcze ta 
chwila refleksji, już po wyjściu z teatru, że ten 
wybitny artysta to także Książę z „Kopciuszka”, 
którego oglądałem jako dziecko w 1959 roku, 
Dominik z „Soli Ziemi Czarnej”, Franciszek 
z  „Perły w koronie”...

A na koniec tych impresji trzeba, by jeszcze 
dodać jedno: najwyższa kultura. Takt i niepodra-
bialny, prawdziwie młodzieńczy wdzięk.  

 (Maciej SzczawińSki)
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|Gala ambasadoróW Polszczyzny|

|śląski teatr lalki i aktora „ateneum”|
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tegoroczna edycja przypa-
da na jubileuszowy sezon teatru 
Ateneum, obchodzącego 70-lecie 
swego istnienia, będzie więc mia-

ła szczególny charakter. Katowiccy lalka-
rze świętować zamierzają jednak skrom-
nie, przede wszystkim prezentując się poza 
konkursem w przedstawieniach z najnow-
szego repertuaru. Festiwalowi goście zo-
baczą zatem „Krawca Niteczkę” Zbignie-
wa Głowackiego, „Tylko jeden dzień” Mar-
tina Baltscheita, „Szczurołapa” Bogumiły 
Rzymskiej i baśń Tankreda Dorsta „Amel-
ka, Bóbr i Król na dachu”.

Jubileuszową niespodzianką okaże się 
z pewnością wystawa fotografii z „Operetki” 
Witolda Gombrowicza; tym bardziej że znaj-
dzie się na nich cały ponad 50-osobowy zespół 
teatru! Autorem zdjęć jest Przemek Wiśniew-
ski (Teatr Fotografii), wernisaż zaplanowano na 
13 października w Galerii Ateneum.

Wśród teatrów walczących o nagrody – 
przypomnijmy, że są to Nagrody Prezydenta 
Miasta Katowice za najlepszy spektakl i najlep-
sze role aktorskie oraz Dyplom Honorowy Po-
lunima i Nagroda Śląskiego Oddziału ZASP 
za animację – zobaczymy 9 zespołów z 6 kra-
jów (Francji, Grecji, Izraela, Polski, Słowacji 
i Włoch).

Poza konkursem wystąpią Bábkové Diva-
dlo ze słowackich Koszyc, Olsztyński Teatr La-
lek, Teatr Sztuk z Oleśnicy oraz studenci biało-
stockiego Wydziału Sztuki Lalkarskiej PWST 
w Warszawie.

Widowiska, które znalazły się w tym roku 
w programie Festiwalu „Katowice – Dzie-
ciom” zainteresują i małych, i nieco większych 
widzów z dorosłymi włącznie – każdy znajdzie 
tutaj coś dla siebie. Będzie niejedna okazja do 
wzruszeń i poważnej zadumy, ale też pogod-
nego uśmiechu czy beztroskiej zabawy. Zoba-
czymy klasyczne techniki lalkowe i spektakle, 
w których lalka rozumiana jest bardziej swo-
bodnie, jako szeroko pojęty animant, bo może 
nim stać się np. zwykły przedmiot czy ciało 
aktora.

Przedstawienia grane będą na pięciu sce-
nach – w Ateneum, Galerii, Pałacu Młodzie-
ży, Kinoteatrze Rialto oraz Galerii Katowickiej 
(Wyższy Poziom). 

Zaplanowano również czytanie współcze-
snego tekstu dla teatru lalek i promocję „No-
wych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży”, wydawa-
nych przez Centrum Sztuki Dziecka w Pozna-
niu. Ponadto w miejskich domach kultury dzie-
ci wezmą udział w działaniach warsztatowych, 
współorganizowanych przez Instytucję Kultu-
ry Katowice – Miasto Ogrodów; poprowadzą 
je aktorzy m.in. z Izraela, Grecji i Włoch. Wy-
jątkową atrakcją będą zajęcia z chilijskim lalka-
rzem José Alvarezem, który przyjedzie do Ka-
towic tylko na warsztaty. 

Festiwal dofinansowano ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.   

Teatromanów zachęcać nie trzeba, pozosta-
łych namawiamy, by zarezerwowali sobie czas 
(i bilety) na festiwalowe wydarzenia. Warto!  

 (renata chudecka)

Festiwalowo-jubileuszowe Ateneum

11 października w Centrum Kultu-
ry Katowice im. Krystyny Bochenek 
odbędzie się finałowa gala IV edycji 
ogólnopolskiego projektu Ambasa-
dor Polszczyzny. 

Tytuł został ustanowiony przez Prezy-
dium Rady Języka Polskiego „w trosce o ję-
zyk ojczysty, a jednocześnie w przekonaniu, 
że propagowanie dobrych wzorców jest naj-
skuteczniejszym środkiem upowszechnia-
nia wśród Polaków świadomości, że nasz ję-
zyk ojczysty jest istotną wartością, którą na-
leży pielęgnować”. 

Pomysłodawczynią projektu była Kry-
styna Bochenek, wicemarszałek, dzienni-
karka, członkini Rady Języka Polskiego. – 
Wyprzedzała swoją epokę, realizując pro-
jekty promujące kulturę języka. Dziś wszy-
scy dostrzegamy wagę takich przedsięwzięć 

– mówi zastępca dyrektora CKK Dorota Po-
ciask-Frącek. – Mamie zależało, by te pro-
jekty nie wyszły poza Śląsk, poza Katowice 
– dodaje Magda Bochenek, córka inicjator-
ki wydarzenia. 

Tytuł przyznawany jest osobom lub in-
stytucjom za wybitne zasługi w krzewieniu 
pięknej, poprawnej i etycznej polszczyzny 
w każdej sferze życia publicznego. – Błędy 
może robić każdy, to ludzkie. Ale nie można 
tkwić w błędzie – zwraca uwagę prof. dr hab. 
Andrzej Markowski, przewodniczący kapi-
tuły. Kandydatów do tytułu zgłaszają człon-
kowie Rady Języka Polskiego (RJP) oraz 
członkowie każdej komisji RJP. W tym roku 
kapituła jednogłośnie wskazała do tytułu:

Ambasadora Polszczyzny w Mowie – 
Andrzeja Poniedzielskiego za „bawienie się 
słowem, za dystans do słowa”;

13 października kolorowa maszyna do otwierania festiwali (jest taka naprawdę) zostanie użyta z radosnym 
hałasem już po raz dwunasty. międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Katowice – Dzieciom”, organizowa-
ny przez Śląski Teatr Lalki i aktora ateneum pod honorowym patronatem Prezydenta miasta Katowice, po-
trwa tylko pięć dni (13–17 października), ale będzie się działo dużo i będzie ciekawie.

W trosce o język ojczysty

Ambasadora Polszczyzny w Piśmie – 
pisarza Andrzeja Stasiuka za posługiwa-
nie się „polszczyzną bardzo różnorodną 
i wyrafinowaną”;

Ambasadora Polszczyzny Regionalnej – 
gawędziarkę Stefanię Budę; 

Ambasadora Polszczyzny Dziecięcej 
i  Młodzieżowej – Beatę Kołodziej. 

Marszałek Senatu RP w porozumieniu 
z kapitułą do tytułu Ambasadora Polszczy-
zny poza Granicami Kraju wskazał kulturo-
znawcę i językoznawcę ze Śląska Cieszyń-
skiego – prof. Daniela Kadłubca. Wielkim 

Ambasadorem Polszczyzny został w tym 
roku Wiesław Myśliwski. Jury nie wytypo-
wało natomiast w tej edycji Młodego Amba-
sadora Polszczyzny (dla osób do 35. roku ży-
cia). Każdy z laureatów otrzyma po 10 tys. 
zł, z wyjątkiem Wielkiego Ambasadora Pol-
szczyzny, do którego trafi nagroda w wyso-
kości 20 tys. zł, ufundowana przez Marszał-
ka Województwa Śląskiego.  

 (MM)

Więcej na temat wydarzenia – w części poświę-
conej Centrum Kultury Katowice na str. 12.
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jaZZ i Okolice

Laureaci konkursu Lodołamacze

Festiwal Muzyki Improwizowanej – 
jaZZ i Okolice/jaZZ & Beyond – jest 
bezpośrednią kontynuacją cyklicznej 
imprezy muzycznej, realizowanej pod 
tym samym tytułem od 9 lat w Kato-
wicach. Początki muzycznych propo-
zycji sięgają jednak 2004 roku, kie-
dy to rozpoczęto realizację koncer-
tów w Górnośląskim Centrum Kultu-
ry i Jazz Klubie Hipnoza w formie cy-
klu „jaZZ i Okolice”. Od 2012 roku fe-
stiwal odbywa się od końca września 
do połowy grudnia w kilku miastach 
regionu.

|festiWal muzyki imProWizoWanej|

|X śląska Gala konkursu lodołamacze 2015|

Prezentowana muzyka to wielowątkowa 
podróż po świecie różnorodnych kultur i tra-
dycji, która swoje inspiracje czerpie zarów-
no z historii amerykańskiego, europejskiego 
i polskiego jazzu, muzyki soul, rhythm and 
bluesa, rozmaitości muzyki etnofolkowej, jak 
i brzmień rocka, muzyki elektronicznej oraz 
współczesnej kameralistyki. W ramach tego-
rocznej edycji festiwalu odbędzie się 11 kon-
certów w ośmiu miastach na terenie woje-
wództwa śląskiego, w tym trzy koncerty w Ka-
towicach w Kinoteatrze Rialto.

Dave Douglas „Time Travel” Quintet 
(18 października, godz. 19.00)

7 września miała miejsce gala podsu-
mowująca dziesiątą już edycję regio-
nalną konkursu Lodołamacze 2015. 
Celem przedsięwzięcia jest wyróżnia-
nie pracodawców, promowanie tych, 
którzy działają na rzecz aktywności 
osób niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i za-
wodowego. – Inicjatywa zrodziła się z po-
trzeby pokazania pracodawcom dobrych prak-
tyk po to, by jak najczęściej chcieli oferować 
pracę osobom z niepełnosprawnością. Posta-
nowiliśmy więc dziękować tym, którzy już za-
trudniają osoby niepełnosprawne – wspomina 
początki konkursu Monika Piekarska, prezes 
Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepeł-
nosprawnych FAZON, organizator. – Statuetka 
Lodołamacza jest potwierdzeniem ich sukcesu 
i serca. Trafi do osób, które powinny stać się dla 
nas inspiracją.

– Nie sztuką jest zacząć, sztuką jest trwać 
– mówił podczas gali pierwszy wiceprezydent 
Katowic Krzysztof Mikuła. – Serdecznie gra-
tuluję, że jest to już dziesiąta edycja, że konse-
kwentnie, rok po roku, wynajdujecie firmy, które 
powinny być wzorem dla innych – chwalił orga-
nizatorów przedsięwzięcia wiceprezydent. 

Jednym z tegorocznych laureatów śląskiej 
edycji konkursu, zdobywcą SuperLodołamacza, 
została katowicka Spółdzielnia Socjalna „Rybka”, 
w której zatrudnienie znalazło 14 pracowników, 
w tym 9 z niepełnosprawnością. – Kapituła do-
ceniła spółdzielnię za brak podziału na pracow-
ników niepełno- i pełnosprawnych, za dobór 
stanowisk w taki sposób, aby ograniczenia wy-
nikające z niepełnosprawności nie przeszkadza-
ły w wykonywaniu powierzonych zadań. Spół-
dzielnia wyróżnia się również tym, że pracę znaj-
dują tam osoby, które są długotrwale bezrobot-
ne. Dzięki pracy w Spółdzielni Socjalnej „Rybka” 

Rybka inspiracją dla innych

Dave Douglas należy do wiodących trę-
baczy, kompozytorów i bandleaderów amery-
kańskiego jazzu. Dysponuje błyskotliwą tech-
niką i charakterystycznym, łatwo rozpozna-
walnym brzmieniem trąbki. Przez ostatnią de-
kadę Dave Douglas był kilkakrotnie wybiera-
ny na trębacza, kompozytora i jazzowego ar-
tystę roku.

Oregon (29 października, godz. 20.00)
Oregon – amerykańska grupa należąca do 

elitarnego grona legend jazzu. Zespół był pre-
kursorem etno-jazzu, a inspirował się w trak-
cie zachodnią muzyką klasyczną. Grupa Ore-
gon została powszechnie uznana za prekur-
sora w dziedzinie muzyki improwizowanej. 
W roku 2001 zespół nagrał płytę „Oregon in 
Moskow” razem z Orkiestrą Symfoniczną im. 
Piotra Czajkowskiego, za którą otrzymał cztery 

nominacje do nagrody Grammy. W 2015 roku 
zespół obchodzi 45-lecie istnienia. 

Wacław Zimpel – Saagara (3 grudnia, 
godz. 20.00)

Wacław Zimpel jest obecnie jednym z naj-
bardziej rozpoznawalnych polskich artystów na 
światowej scenie muzyki improwizowanej. Inspi-
rację czerpie przede wszystkim z sakralnej i ry-
tualnej muzyki różnych kultur. Współtworzy 
orkiestrę Resonance Kena Vandermarka. Współ-
pracuje z wieloma artystami. Saagara to polsko-
indyjski projekt muzyczny na pięciu wirtuozów 
i dwa muzyczne światy, które spotykają się na 
jednej scenie. Giridhar Udupa, Bharghava Ha-
lambi, K Raja i Mysore N. Karthik  są najwybit-
niejszymi muzykami hinduskimi młodszego po-
kolenia.  

 (Si)

mogą uwierzyć w siebie, w swoje możliwości – 
usłyszeliśmy w uzasadnieniu wyboru.

Konkurs składa się z dwóch etapów: regio-
nalnego i centralnego. Zwycięzcy wyłonieni 

w pierwszej części przechodzą do ogólnopol-
skiego etapu konkursu, którego rozstrzygnięcie 
poznamy 26 września.  

 (MM)
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|naGrody Prezydenta miasta W dziedzinie kultury|

|edukacja najmłodszych||meGaWidoWisko o śląsku W sPodku|

Leszek winder, prezydent Marcin Krupa, Krystyna Kajdan

Krystyna Kajdan, Leszek Winder i ze-
spół Dżem zostali laureatami Nagrody 
Prezydenta Miasta w Dziedzinie Kultu-
ry. Uroczystość wręczenia odbyła się 
11 września w związku ze 150. rocz-
nicą nadania miastu Katowice praw 
miejskich. Nagrody te przyznawane 
są od roku 1984. Zgodnie z regula-
minem wręczane są za wybitne osią-
gnięcia artystyczne oraz organizacyj-
ne, mające wpływ na rozwój i upo-
wszechnianie kultury w Katowicach.  

Krystynie Kajdan nagrodę przyznano za 
całokształt pracy na rzecz Śląskiego Teatru 
Lalki i Aktora „Ateneum”, pełnej pasji i od-
dania, dzięki której najmłodsi i dorośli miesz-
kańcy Katowic mogą  doświadczać magiczne-
go świata teatru lalkowego; za wielką otwar-
tość i zaangażowanie w celu uczynienia dzie-
ci niedowidzących pełnoprawnymi widzami 
spektakli teatralnych, a także za umożliwia-
nie katowiczanom poznawania twórczości te-
atrów lalkowych z całego świata podczas ko-
lejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu 
„Katowice – Dzieciom”.

Wybitnemu, wielokrotnie utytułowane-
mu gitarzyście Leszkowi Winderowi przyzna-
no nagrodę za wieloletnie działania twórcze, 
których efektem stały się jedne z najciekaw-
szych projektów muzycznych polskiego blu-
esa, a także za aktywne wspieranie środowiska 

Nagrody za kulturę
rada miasta Katowice, opierając się na 
przepisach ustawy z dnia 25 październi-
ka 1991 roku o organizowaniu i prowadze-
niu działalności kulturalnej (Dz.u. z 2012 
r. poz. 406 z późn. zm.), na sesji w dniu 
16 września 2015 roku podjęła uchwa-
łę w sprawie zamiaru i przyczyn połącze-
nia instytucji Kultury „Katowice – miasto 
Ogrodów” w Katowicach oraz centrum 
Kultury „Katowice” im. Krystyny Bochenek 
w Katowicach.
Przyczyną połączenia jest restrukturyzacja 
w celu:

zwiększenia efektywności realizowa-
nych przez miasto Katowice zadań z za-
kresu kultury,

racjonalizacji kosztów związanych 
z realizacją zadań i funkcjonowaniem 
instytucji,

usprawnienia funkcjonowania połą-
czonych instytucji kultury,

podniesienia rangi i znaczenia 
miasta Katowice na arenie krajowej 
i międzynarodowej,

zintensyfikowania działań zmierzają-
cych do uzyskania dla miasta Katowice ty-
tułu „miasta muzyki” w Sieci Kreatywnych 
miast uNeScO.  

(urząd MiaSta katowice)

|komunikat| 

Połączenie instytucji

„Peregrinus” (łac. cudzoziemiec, 
obcy) to epicka opowieść o Górnym 
Śląsku, tkana z historycznych wąt-
ków. Nie będą to jednak klasyczna 
narracja historyczna ani upamięt-
nienie wielkich postaci. Monumen-
talny obraz zostanie zbudowany 
z drobin wspomnień. 

W „Peregrinusie” znajdziemy odniesie-
nia do Tragedii Górnośląskiej, bez której 
opowieść o wzrastaniu regionu pozbawiona 
byłaby istotnych kontekstów. Nie zabrak-
nie wspomnień o śmierci górników pod ko-
palnią „Wujek“, o dwóch bramkach strzelo-
nych Związkowi Radzieckiemu przez Ge-
rarda Cieślika czy o spotkaniu Jana Pawła II 
ze Ślązakami na lotnisku Muchowiec. Wy-
darzenia, zarówno te tragiczne, jak i szczę-
śliwe, podniosłe i przyziemne, budują kli-
sze pamięci naszego życia. Inscenizowa-
ne w niebanalny sposób, obudowane mu-
zyką i wyjątkową scenografią poprowadzą 
widzów przez niełatwą historię Górnego 
Śląska.

Centralną postacią megawidowiska bę-
dzie Dobry Jacek, grany przez Piotra War-
szawskiego. To postać, w której zobaczymy 
odbicie losów Śląska. Dobry Jacek jest pełen 

wspomnień z młodości i opowieści przod-
ków, związany z rodziną i czerpiący z niej 
siłę do tworzenia nowej rzeczywistości. Na 
Śląsk będzie patrzył jak na arkadię, w któ-
rej, prócz fabryk i industrialnej potęgi, bu-
dować będzie dobre relacje i szczęście. 

Megawidowisko „Peregrinus” tworzą 
nie tylko piękna historia, ale także wyjąt-
kowa warstwa wizualna i muzyczna. Pro-
jekty scenograficzne wykorzystywać będą 
elementy video mappingu, a kompozycje 
muzyczne będą korespondować ze śląski-
mi utworami ludowymi. Nowoczesne aran-
żacje muzyczne przygotują Jacek i Marcin 
Dzwonowscy. Niezwykłym elementem wi-
dowiska będzie wykonanie pieśni Josepha 
von Eichendorffa, wielkiego górnośląskiego 
poety epoki romantyzmu.

„Peregrinus“ to barwny kolaż uplecio-
ny ze skomplikowanej, ale pięknej historii 
Górnego Śląska. Każdy, kto 16 październi-
ka odwiedzi Spodek, dołączy do wędrówki 
przez minione czasy i da się ponieść tej fa-
scynującej opowieści.  

www.facebook.com/megawidowiskoperegrinus
Premiera: 16 października 2015 r., godz. 18.30, 
Spodek. Bilety: Ticketpro.pl 

Peregrinus – monumentalny 
obraz wspomnień

muzyków oraz zaangażowanie w rozwijanie 
muzycznych pasji młodzieży poprzez organi-
zowanie licznych przedsięwzięć edukacyjnych 
w Katowicach. 

Nagrodę przyznano też wywodzącemu się 
z Katowic zespołowi Dżem – jednemu z naj-
ważniejszych zespołów w historii polskiej 

sceny rockowo-bluesowej. Legendzie muzyki, 
która od początku istnienia tworzyła i wciąż 
tworzy wielkie przeboje, prezydent Marcin 
Krupa przyznał nagrodę za charyzmę, i wspa-
niały kontakt z fanami, i promowanie Katowic 
w kraju i za granicą.  

 (Mk)

W trosce o bezpieczeństwo najmłod-
szych katowiccy policjanci przygoto-
wali dwa programy edukacyjno-pro-
filaktyczne, z którymi począwszy od 
października będą odwiedzać przed-
szkola w naszym mieście. 

Pierwsza z propozycji to program „Mam 
Przyjaciela Policjanta”. To pewnego rodza-
ju zaproszenie dla wszystkich 4- i 5-latków 
do bliższego poznania pracy policjanta i jego 
roli w utrzymaniu ładu i porządku publicz-
nego. W trakcie zajęć dzieci będą miały oka-
zję nie tylko poznać policyjny mundur i wy-
posażenie służbowe, ale także przymierzyć 
prawdziwą policyjną czapkę. Przedszkolaki 
będą towarzyszyć bajkowemu patrolowi, któ-
ry wtajemniczy je w arkana policyjnej służ-
by, a dyżurny posterunku będzie przyjmo-
wał zgłoszenia telefoniczne z bajkowego nu-
meru alarmowego. Na zakończenie spotkania 
policyjna maskotka – pies Sznupek – zapro-
si wszystkie dzieci do zabawy w takt piosenki 
o bezpieczeństwie. 

Projekt „Mam Przyjaciela Policjanta” kie-
rowany jest nie tylko do najmłodszych. Do-
tyka bowiem problemu rozpowszechnionych 
w naszym społeczeństwie negatywnych ste-
reotypów policjanta, którego dzieci powin-
ny się obawiać. 

Drugą z policyjnych propozycji dla 
przedszkolaków jest program „Bezpieczny 

Maluch”. W tym roku rusza po raz piąty i nie-
zmiennie cieszy się ogromną popularnością. 
Podobnie jak w latach ubiegłych w projek-
cie będą uczestniczyć dzieci z trzech katowic-
kich przedszkoli. Najmłodsi uczestnicy mają 
możliwość wnikliwego poznania nie tylko 
pracy policjanta i strażaka – o bezpieczeń-
stwie nad wodą opowiedzą ratownicy wod-
ni, a na wycieczkę po lesie zaprosi leśniczy. 
Dzieci w formie zabawy będą ćwiczyć prak-
tyczne umiejętności radzenia sobie w trud-
nych sytuacjach, jak na przykład przyjmowa-
nie bezpiecznej postawy wobec agresywnego 
psa, odmówienie osobie nieznajomej, zacho-
wanie się podczas pożaru, wezwanie pomocy 
przy użyciu numerów alarmowych, założe-
nie prostego opatrunku oraz wykonanie ma-
sażu serca. Ponadto maluchy będą zwiedzać 
radiowóz policyjny, ambulans i wóz strażacki 
w celu przełamania strachu dziecka w przy-
padku uczestnictwa w realnej akcji ratunko-
wej. Nauce o bezpieczeństwie towarzyszyć 
będzie dzieciom Sznupek.  

Tego typu wczesna edukacja pełni ogrom-
ną rolę w kształtowaniu dziecięcych postaw, 
ale pamiętajmy, że to my jako rodzice jeste-
śmy najważniejszymi wychowawcami i swoją 
codzienną postawą kształtujemy nich wzor-
ce zachowań.  

 (podinSp. Małgorzata biernacka, 
Sierż. Sztab. agnieSzka krzySztofik)

Bezpieczny przedszkolak
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|noWy dom handloWy|

Powrót Supersamu
Pod tą samą nazwą, w tym samym 
miejscu, ale w zupełnie innej formie 
architektonicznej powraca do Katowic 
Dom Handlowy Supersam. Otwarcie 
nowego obiektu nastąpi 8 październi-
ka. Klientów kusi 78 sklepów i punk-
tów usługowych oraz dwupoziomowy 
parking na 400 samochodów.

Projekt zrealizowano przy ul. ks. Piotra 
Skargi 6 w miejscu dawnej hali targowej z lat 
30. XX w., wyburzonej przez inwestora w 2013 
roku. W nowej budowli historię poprzednika 
przypominają cztery stalowe dźwigary łukowe 
zachowane z oryginalnej konstrukcji (w starej 
hali było ich 10). Projektantem dźwigarów był 
prof. Stefan Bryła, a zastosowana technolo-
gia spawania była wyjątkowa jak na tamte cza-
sy. Dziś ocalone i odrestaurowane cztery łuki 
zajmują centralne miejsce w nowym budynku 
i górują nad atrium Supersamu.

Inwestor przedsięwzięcia, spółka Griffin 
Real Estate z Warszawy, powierzyła zaprojek-
towanie obiektu znanej katowickiej pracowni 
architektonicznej Tomasza Koniora, Konior 
Studio. Projektant postawił na ciemną elewa-
cję wykonaną z tynku mineralnego wzbogaco-
ną pasami okien, wnętrza utrzymane są w ja-
snych barwach.

W nowym domu handlowym dominu-
ją sklepy odzieżowe. W centrum przewidzia-
no również strefę serwisową, gastronomiczną 
oraz usługi fryzjerskie i kosmetyczne, a także 
dyskont spożywczy. Po kilku latach przerwy 
do Supersamu, a tym samym do centrum Ka-
towic powraca Empik. Na wyższych piętrach 
mieści się centrum fitness oraz ponad 5 tys. m² 
nowoczesnej powierzchni biurowej, jednak ta 

część ma zostać otwarta dopiero w przyszłym 
roku. Ostatnie kondygnacje przeznaczono na 
parking liczący około 400 miejsc. Łączna po-
wierzchnia najmu obiektu to blisko 23 tys. 
m2. 

Powierzchnia sprzedażowa budynku zo-
stała w pełni wynajęta. – To ogromny suk-
ces, zważywszy, iż obecnie niewielu tego typu 
obiektom udaje się pochwalić podobnym osią-
gnięciem – mówi dyrektor Supersamu, Graży-
na Morawiec-Jóźwicka z firmy Knight Frank, 
której powierzono zarządzanie domem han-
dlowym. – Supersam na tle innych dużych ga-
lerii będzie wyróżniał czytelny rozkład skle-
pów, a co za tym idzie – intuicyjna komunika-
cja podczas zakupów. Wchodząc do budynku, 
klient będzie mógł niemal od razu zoriento-
wać się, dokąd chciałby się udać i z jakich skle-
pów skorzystać – dodaje.

Od czerwca br. na ulicach Katowic trwa 
kampania reklamowa nowego centrum han-
dlowego. Jej głównym motywem są propagan-
dowe slogany i hasła nawiązujące do minionej 
epoki, a tym samym do dawnego Supersamu. 
– Kreacja stworzona dla Supersamu doskona-
le wpisuje się w specyfikę i historię tego miej-
sca. W starszych mieszkańcach Katowic, pa-
miętających dawny obiekt, obudzi sentyment, 
a w młodych ciekawość i uśmiech – twier-
dzi Michał Świerczyński z firmy Griffin Real 
Estate.

Inwestor uruchomił stronę internetową no-
wego Supersamu, na której można dowiedzieć 
się więcej o najemcach, lokalizacji poszczegól-
nych sklepów oraz o planowanych akcjach pro-
mocyjnych (www.supersam-katowice.pl).  

 (zit)

| na skróty Przez inWestycje| 

Wynajem pod różą
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego ukończyło budowę pierwszego bu-
dynku w ramach rozbudowy osiedla Sławka. 
Inwestycję charakteryzuje fakt, że wszystkie 
mieszkania zostały przeznaczone na wynajem. 
Poza 7-kondygnacyjnym blokiem z 55 mieszka-
niami TBS planuje budowę jeszcze trzech bliź-
niaczych obiektów. Budowa drugiego budyn-
ku wraz z dwupoziomowym naziemnym par-
kingiem ma rozpocząć się w przyszłym roku. 
W sumie w ramach inwestycji zostanie odda-
nych do użytkowania 220 lokali mieszkalnych. 
Za architekturę osiedla odpowiada katowic-
ka pracownia Biuro Projektów Architektonicz-
nych. Według ich pomysłu czerwoną elewację 
bloków ozdobiono pionowymi ornamentami 
przedstawiającymi różę. 

Osiedle Różane, bo taką ostatecznie nazwę 
przyjęto dla nowego projektu, budowane jest 
z myślą o osobach, które nie mogą pozwolić 
sobie na zakup mieszkania za gotówkę lub nie 
chcą wiązać się z bankiem długoletnią umową 
kredytową. Wszystkie mieszkania w pierwszym 
budynku zostały już wynajęte. Trwają zapisy na 
wynajem lokali drugiego etapu. Projekt realizo-
wany jest przy ul. Sławka na osiedlu Witosa.

Brat Bażantowa z południa
Firma Millenium Inwestycje rozpoczęła budo-
wę nowej inwestycji mieszkaniowej – Bażanto-
wo-Południe. Wbrew nazwie nowe osiedle nie 
będzie integralną częścią rozbudowywanego 
od ponad dekady Bażantowa w dzielnicy Ko-
stuchna. Najnowszy projekt dewelopera reali-
zowany jest w Podlesiu przy ul. Mlecznej i ma 
składać się z ponad 70 jednorodzinnych do-
mów w zabudowie szeregowej. W pierwszym 
etapie przedsięwzięcia powstaje 28 budyn-
ków. Ich oddanie do użytkowania planowane 
jest na wrzesień przyszłego roku. Powierzch-
nia użytkowa każdego z  domów ma wynosić 
od 106 do 150 m². Nabywcy staną się również 
posiadaczami działek (od 200 do 400 m²), na 
których powstaną ich domy. Jak podaje dewe-
loper, powołując się na plan zagospodarowa-
nia pobliskiego parku sporządzony przez ma-
gistrat, w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla 
powstanie kompleks terenów rekreacyjno-wy-
poczynkowych, obejmujący między innymi: 
plac zabaw, ścieżki edukacyjne, boiska, siłow-
nię zewnętrzną, skatepark, ścianki wspinacz-
kowe oraz strefę piknikową.

Stary dworzec w rękach 
Maksimum
W pierwszej połowie września br. komornik są-
dowy przy Sądzie Rejonowym Katowice–Wschód 
dokonał licytacji czterech budynków starego dwor-
ca o powierzchni 7 tys. m² zlokalizowanych przy 
ul. Dworcowej. Wraz z obiektami na sprzedaż wy-
stawiono prawo użytkowania wieczystego gruntów 
(4,7 tys. m²), na których posadowione są budyn-
ki. Wadium w wysokości blisko 1 mln zł, umożli-
wiające udział w licytacji, wpłaciły cztery podmio-
ty (dwie osoby prywatne i dwie firmy: Maksimum 
oraz Dworcowa Katowice). Ostatecznie do licyta-
cji zdecydowały się przystąpić jedynie obie firmy. 
Chęć zakupu nieruchomości za cenę wywoławczą 
zgłosiła spółka Maksimum, i w związku z brakiem 
przebicia ze strony spółki Dworcowa Katowice, to 
ona stała się nowym właścicielem starego dworca 
za kwotę 7,48 mln zł. 

Dworzec został zlicytowany ze względu na 
zadłużenie nieruchomości przez jego poprzed-
niego właściciela, spółkę Eurostar Real Estate 
Marka Koźmińskiego. Nowy właściciel nierucho-
mości to katowicka firma, która dokonuje zaku-
pu i rewitalizacji budynków poprzemysłowych, 
magazynowych, hotelarskich i innych obiektów 
komercyjnych.

Złoto dla SBP
Pierwszy budynek kompleksu biurowego Silesia 
Business Park (SBP) otrzymał certyfikat w LEED 
na poziomie Gold. LEED, czyli Leadership in 
Energy and Environmental Design, powstał 
w Stanach Zjednoczonych i jest systemem oce-
ny budynków realizowanych zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i ich wpływu na śro-
dowisko naturalne. Katowicki biurowiec osiągnął 
tak wysoki poziom certyfikacji dzięki zastosowa-
nym „zielonym” technologiom – do pomieszczeń 
budynku dociera o 30% więcej świeżego powie-
trza niż przewidują normy lokalne, a energia elek-
tryczna pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do-
datkowo, oświetlenie LED w częściach wspól-
nych obniża zużycie energii o ok. 28% w porów-
naniu z budynkami referencyjnymi. Budynek wy-
różnia się także mniejszą emisją CO₂ i oszczędno-
ścią wody na poziomie 50%. Obecnie realizowa-
ne są dwa kolejne budynki biurowe, które rów-
nież będą certyfikowane w systemie LEED na po-
ziomie złotym. Silesia Business Park powstaje 
przy ul. Chorzowskiej 152.  

(zit)

Bażantowo – Południe (wizualizacja)
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|tramWaj na Południe|

|euroPejski konGres loGistyczny onecarGo|

Prezydent podjął decyzję

Podkreślałem niejedno-
krotnie, że bez konsultacji 
z mieszkańcami nie podejmie-
my decyzji odnośnie do przebie-

gu trasy. Po zakończonym cyklu spotkań 
z katowiczanami okazało się, że nie został 
wskazany jeden akceptowalny przez więk-
szość wariant – mówił prezydent Marcin 
Krupa. – Postanowiłem wówczas, że oprze-
my się na wynikach studium przedprojek-
towego, które pokaże przebieg trasy akcep-
towalny społecznie i w miarę tani w realiza-
cji. Analiza ekspertów jednoznacznie wy-
kazała, że najmniej kolizyjny, bo nieprze-
biegający przez ścisłą zabudowę, i akcep-
towalny jest wariant V (wcześniej przed-
stawiany jako 4A – red.) – przekonywał 
prezydent.

Trasa zgodna z rekomendacją projek-
tantów studium przedprojektowego pobie-
gnie ul. Rzepakową, od ul. Rzepakowej do ul. 
Szenwalda (wg wariantu 2), od ul. Szenwal-
da do ul. Ziołowej, ul. Ziołową, od ul. Zio-
łowej do ul. Krynicznej (wg wariantu 4), od 

ul. Krynicznej do ul. Bażantów (wg warian-
tu 4A), od ul. Bażantów po południowej stro-
nie ul. Radockiego, od ul. Radockiego na po-
łudnie do ul. Bażantów i dalej ul. Bażantów. 
Ponadto – uwzględniając oczekiwania miesz-
kańców osiedla Odrodzenia i nowo wybudo-
wane osiedla – w rejonie łącznika ulic Radoc-
kiego i Bażantów powstanie dodatkowy przy-
stanek „Odrodzenia Łętowskiego”. W rejonie 
ul. Armii Krajowej – również zgodnie z su-
gestiami katowiczan – zostaną zlokalizowane 
pętla i przystanek końcowy. Wskazana trasa 
przewiduje więc dziewięć przystanków: Bry-
nów Kolejowa, Ochojec Leśna, Ochojec Szen-
walda, Ochojec Centrum Medyczne, Ochojec 
Kryniczna, Odrodzenia Łętowskiego, Odro-
dzenia Kościół, Kostuchna Bażantowo (par-
k&ride) oraz Armii Krajowej Pętla. 

Decydując o wyborze trasy, prezydent 
przychylił się do głosów mieszkańców, by 
nie prowadzić tramwaju zbyt blisko zabu-
dowy mieszkaniowej, oraz do ich sprzeci-
wu odnośnie do likwidacji części parkingów. 
Uwzględnił też potrzeby generowane przez 

w pierwszych dniach września prezydent marcin Krupa ogłosił, że na podstawie przeprowadzonych konsul-
tacji i analiz trasa tramwaju zostanie poprowadzona zgodnie z założeniami wariantu V. 

Organizator Europejskiego Kongre-
su Gospodarczego zaprasza na kolej-
ne wydarzenie biznesowe o między-
narodowej skali. W dniach 5–6 paź-
dziernika br. w Katowicach odbędzie 
się Europejski Kongres Logistyczny 
OneCargo (EKL). Zamiarem pomysło-
dawców jest stworzenie najważniej-
szego i największego spotkania bran-
ży logistycznej w Europie Środkowo-
Wschodniej.

Specjaliści z zakresu transportu, spedycji i 
logistyki, czyli tzw. branży TSL, spotkają się w 
Międzynarodowym Centrum Kongresowym, 
by przez dwa dni uczestniczyć w dwóch sesjach 
plenarnych, 21 debatach tematycznych oraz 
wydarzeniach towarzyszących. Organizatorzy 
spodziewają się ok. tysiąca gości. – O randze 
konferencji stanowią jej uczestnicy. Obecność 
na największym spotkaniu branży logistycznej 
w Europie Środkowo-Wschodniej potwierdzi-
li wysokiej klasy specjaliści, profesorowie, go-
ście z zagranicy, przedstawiciele międzynaro-
dowych firm, reprezentanci głównych przed-
siębiorstw sektora. Europejski Kongres Logi-
styczny OneCargo cieszy się też dużym zainte-
resowaniem ze strony przemysłu. W Katowi-
cach obecni będą delegaci głównych firm eu-
ropejskiego rynku kolejowego oraz najważ-
niejszych grup przemysłowych – mówi Woj-
ciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, która or-
ganizuje EKL.

Obszary tematyczne kongresu to m.in. zin-
tegrowane usługi logistyczne, bezpieczeństwo 

i ekologia w transporcie, inwestycje infrastruk-
turalne, kierunki rozwoju transportu w Pol-
sce i w Europie w zakresie działalności portów 
morskich, terminali logistycznych, magazy-
nów, kolei oraz przewozów towarowych drogą 
lotniczą, a także e-commerce i e-logistyka. – 
Jesteśmy w bardzo ciekawym momencie roz-
woju europejskiego rynku logistycznego. In-
westycje w infrastrukturę, procesy konsoli-
dacji, poszukiwanie nowych form i kierun-
ków rozwoju dla firm z branży TSL, innowa-
cyjne produkty i nowinki technologiczne – to 
wszystko sprawia, że tematów do dyskusji na 
pewno nie zabraknie. Świadomość przemian 
na mapie logistycznej Europy była bezpośred-
nim bodźcem do zainicjowania Europejskiego 
Kongresu Logistycznego OneCargo – dodaje 
prezes Grupy PKP Cargo, Adam Purwin.

Jak tłumaczą inicjatorzy spotkania, potrze-
ba rozmowy o rozwoju i przyszłości logistyki 
wynika ze znaczenia branży dla prawidłowego 
funkcjonowania sektora produkcyjnego i usłu-
gowego, a także wpływu na tworzenie miejsc 
pracy i wzrost PKB Polski oraz Europy. – Uni-
katowe położenie naszego kraju oraz jego po-
tencjał gospodarczy predestynuje nas do roli 
animatora ważnych debat i inicjatora zmian 
w europejskiej logistyce i transporcie. Mamy 
nadzieję, że ten kongres stanie się ważną plat-
formą komunikacyjną dla całej branży TSL, nie 
tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowo- 
-Wschodniej – dodaje prezes PKP Cargo.

Organizatorzy podkreślają, że na miej-
sce odbywania się kongresu nie bez powodu 

Górnośląskie Centrum Medyczne, z którego 
usług korzysta rocznie ponad 160 tys. osób, 
oraz prognozy migracyjne na lata 2007–2020 
i 2007–2030 przedstawione w „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Katowice – II edycja”. 

Analiza ekspertów jednoznacznie wska-
zała, że prowadzenie linii tramwajowej w ści-
słej zabudowie mieszkaniowej nie tylko wią-
że się z koniecznością wykupu wielu działek 
prywatnych w celu poszerzenia pasa drogo-
wego, a w jednym przypadku nawet z wybu-
rzeniem domu jednorodzinnego, czy likwi-
dacją miejsc parkingowych na osiedlu Odro-
dzenia, ale też z koniecznością ochrony przed 
hałasem, niższą średnią prędkością przejaz-
du oraz zdecydowanie wyższym kosztem in-
westycji. Studium przedprojektowe zostało 
przygotowane na zlecenie spółki Tramwaje 
Śląskie SA przez wybrane w przetargu kon-
sorcjum firm P.U.H. AKBUD Krystyna Fa-
bian oraz Collect Consulting SA.

 (MM)

wybrano Katowice. Stolica województwa ślą-
skiego, położona na szlaku północ-południe/
Bałtyk–Adriatyk, ma wysoko rozwiniętą in-
frastrukturę i jest bardzo dobrze skomuniko-
wana. Rejon Górnego Śląska i Zagłębia wyróż-
niają sieć dróg krajowych i połączenia ze stoli-
cami państw sąsiadujących. Specjaliści ocenia-
ją, że Katowice to jeden z najszybciej rozwijają-
cych się tego typu obszarów w tej części Europy. 
To właśnie w Katowicach działa Centrum Usług 
Transportowych UltraLogistik, które w sposób 
scentralizowany zarządza transportem produk-
tów firmy Unilever w Europie, a główny inicja-
tor i pomysłodawca Europejskiego Kongresu 
Logistycznego – PKP Cargo – zapowiedział kil-
ka miesięcy temu przeniesienie centrali spółki 
z Warszawy i Krakowa do Katowic. 

– Warunki, jakie stawiane są nowoczesnej 
logistyce i firmom w niej działającym, usta-
wicznie się zmieniają, co poważnie zagraża 
dotychczasowej pozycji operatorów europej-
skich. Możliwości rozwoju i przewagi kon-
kurencyjnej zapewniają innowacje w logisty-
ce, lecz ustawicznie trzeba o nie walczyć. De-
bata o wyzwaniach stojących przed branżą lo-
gistyczną nie ominie trudnych zagadnień. Bę-
dziemy ją prowadzić w miejscu, które skupia 
coraz więcej firm z sektora. Katowice mają 
szansę stać się logistycznym hubem Europy 
Centralnej – mówi Wojciech Kuśpik.

Honorowy patronat nad wydarzeniem ob-
jęło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP. 
Udział w Europejskim Kongresie Logistycz-
nym OneCargo jest bezpłatny, jednak wymaga 

wcześniejszego zarejestrowania się na stronie or-
ganizatora (www.ptwp.pl).

(zit)

Spotkanie liderów branży logistycznej w Katowicach

z przyjemnością zawiadamiamy, że po 
wakacyjnej przerwie wznawiamy wykła-
dy otwarte w cyklu „Drzwi otwarte – otwar-
ty świat”, prowadzone na wydziale inżynie-
rii materiałowej i metalurgii Politechniki Ślą-
skiej. wykład inaugurujący rok akademicki 
wygłosi goszczący u nas ponownie dr Ja-
cek czakański z Planetarium Śląskiego i in-
stytutu Fizyki uŚ. Tytuł wykładu to „co z tym 
Plutonem – awans czy degradacja?”.

zapoznamy się z niezwykłymi dzieja-
mi odkrycia tego obiektu, badaniami, które 
doprowadziły do przemianowania tej byłej 
9. planety układu Słonecznego. zobaczy-
my też sensacyjne zdjęcia opatrzone pro-
fesjonalnym komentarzem prelegenta, do-
starczane dosłownie w tych dniach z po-
kładu amerykańskiej sondy New horizons.

Spotkanie odbędzie się jak zwykle 
w drugi wtorek miesiąca, tj. 13 październi-
ka (początek o godzinie 17.30), w budynku 
wydziału w Katowicach przy ul. Krasińskie-
go 8. zapraszamy wszystkie osoby cieka-
we świata!

 (krz)

5,2 km – długość trasy
10–12 min – szacowany czas prze-

jazdu tramwaju z Pętli „Brynów” do Pętli 
„Kostuchna”

20–22 min – szacowany czas przejaz-
du z rynku do „Pętli Kostuchna” (również 
w godzinach szczytu) 

26 km/h – średnia prędkość tramwaju 
110 mln zł – szacowane koszty inwe-

stycji (zadanie jest częścią przedsięwzię-
cia inwestycyjnego realizowanego przez 
Tramwaje Śląskie w ramach perspekty-
wy finansowej unii europejskiej na lata 
2014–2020)

2018 – przewidywany rok rozpoczę-
cia budowy

 

|Politechnika śląska zaPrasza| 

|info| 

Co z tym Plutonem?

Tramwaj w liczbach
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|komunikat| |komunikat urzędu miasta katoWice| 

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 sie-
ci kanalizacyjnych, które pozwolą na 
zapewnienie skutecznego i efektyw-
nego odprowadzania i oczyszczania 
ścieków. Projekt dofinansowany jest 
ze środków Funduszu Spójności w ra-
mach Programu Infrastruktura i Środo-
wisko na lata 2007–2013. 

Utrudnienia w ruchu
Przedstawiamy zakres utrudnień w ruchu, 
które wystąpią w październiku. utrudnie-
nia będą dotyczyć następujących dzielnic 
i ulic Katowic:

centrum
w październiku wystąpią utrudnienia w ruchu 
związane z pracami renowacyjnymi kanaliza-
cji ogólnospławnej przy ulicach Szeligiewicza 
i Stalmacha.

w drugiej połowie października pla-
nowane są prace renowacyjne kanalizacji 

ogólnospławnej przy ul. mikołowskiej, na od-
cinku od ul. Poniatowskiego do wiaduktu PKP, 
w rejonie skrzyżowania ulic Sądowej i Słowac-
kiego. częściowo z ruchu zostanie wyłączo-
ny środkowy pas jezdni – na odcinkach, gdzie 
będą prowadzone prace renowacyjne. wyko-
nawca część prac planuje prowadzić w go-
dzinach nocnych.

Kostuchna
Kontynuowane będą roboty budowy kanali-
zacji przy ul. armii Krajowej. inwestycja reali-
zowana będzie w poboczu ulicy, od numeru 
193 do 227. utrudni to ruch pieszych w tym 
rejonie.

Panewniki
Odtwarzana będzie nawierzchnia drogi przy 
ul. wietnamskiej, na odcinku od numeru 59 
w kierunku numeru 59l, do ul. Gromadzkiej. 

Podlesie
rozpoczną się roboty budowy wodociągu 
i kanalizacji przy ul. rolniczej. Prace te utrud-
nią lokalny ruch w tym rejonie.

Piotrowice
Kończone będą prace budowy kanalizacji 
przy ulicach Szewskiej i zdrowej. utrudnie-
niem dla ruchu w tym rejonie będzie komora 
przewiertowa w poboczu ul. Szewskiej.

rozpoczną się roboty przy ul. Barceloń-
skiej, na odcinku od ulicy Sępiej do budynku 
numer 23. 

Dąb
Punktowe zajęcie jezdni związane z bezwy-
kopową renowacją kanalizacji, tzw. rękawem, 
wykonywane będzie przy ulicach: Bukowej – 
od boiska do ul. agnieszki, Krzyżowej – od 
ul. agnieszki do ul. Kotlarza, Szczecińskiej 
– od ul. Kotlarza do ul. Józefowskiej, Dębowej 
– od ul. Lipowej do ul. Szpitalnej.

Brynów
Planowane jest rozpoczęcie prac budowy ka-
nalizacji przy ul. cietrzewi.

Giszowiec
rozpoczną się prace budowy kanalizacji przy 
ul. radosnej. Prace te utrudnią lokalny ruch 
w tym rejonie.

w związku z utrudnieniami spowodowanymi 
realizacją budowy i przebudowy systemu ka-
nalizacyjnego Katowic prosimy mieszkańców 
o wyrozumiałość.

Bieżące informacje o projekcie można 
uzyskać na stronach internetowych www.kiwk.
katowice.pl i www.faza2-kanalizacja-katowice.
pl, a także kontaktując się z nami pod adre-
sem e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl lub pod 
numerem telefonu: 32 350 00 75. 

informacje dotyczące procedury przyłą-
czania się do sieci kanalizacyjnej znajdują się 
na stronach internetowych: www.kiwk.katowi-
ce.pl oraz www.wodociagi.katowice.pl, a tak-
że pod numerem telefonu: 32 350 00 75 lub 
32 788 24 00. 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia 
naszego profilu na Facebooku!
www.facebook.com/katowicka.infrastruktu-
ra.  

 (kiwk)

| PrzebudoWa kanalizacji| 

Uprzejmie informujemy, 
że w dniu 29 listopada 2015 r. 
na terenie Załęskiej Hałdy-
Brynowa część zachodnia, Za-

wodzia, osiedla Tysiąclecia, Dębu i Weł-
nowca-Józefowca odbędą się wybory od-
powiednio do Rady Jednostki Pomocni-
czej nr 2  Załęska Hałda-Brynów część 
zachodnia, nr 3 Zawodzie, nr 9 os. Ty-
siąclecia, nr 10 Dąb i nr 11 Wełnowiec-
-Józefowiec.

Czynne i bierne prawo wyborcze do 
ww. rad jednostek pomocniczych przysłu-
guje osobom, które najpóźniej w dniu wy-
borów kończą 18 lat, stale zamieszkują na 
terenie ww. dzielnic i figurują w rejestrze 
wyborców. Kandydat na radnego nie może 
być ponadto skazany prawomocnym wy-
rokiem sądu orzeczonym za przestępstwo 
umyślne.

Zgłoszenia kandydatów do ww. rad, po-
parte przez co najmniej 20 wyborców – 
mieszkańców odpowiednio Załęskiej Hał-
dy-Brynowa część zachodnia, Zawodzia, 
osiedla Tysiąclecia, Dębu i Wełnowca-Józe-
fowca – będzie można dokonywać na spe-
cjalnych drukach do okręgowych komisji 
wyborczych, które będą do odbioru w sie-
dzibach tych komisji zlokalizowanych na 
terenie ww. dzielnic. W stosownym czasie 

(od początku października) druki będzie 
można pobrać ze strony internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu Mia-
sta Katowice (zakładka: Wybory/Wybory 
do rad jednostek pomocniczych). Listę po-
parcia (nazwiska i adresy z podpisami) na-
leży dołączyć do zgłoszenia kandydata na 
radnego. Do zgłoszenia kandydata na rad-
nego uprawnionych jest dwóch pierwszych 
wyborców na liście poparcia lub sam kan-
dydat. Zgłoszenie może zawierać adno-
tację o poparciu kandydata przez organi-
zację polityczną lub społeczną potwier-
dzonym pisemnie przez właściwy statuto-
wo organ. W okręgowych komisjach wy-
borczych na specjalnych drukach moż-
na też będzie zgłaszać kandydatów do ob-
wodowych komisji wyborczych (kandyda-
ci do tych komisji muszą stale zamieszki-
wać na terenie miasta Katowice i nie mogą 
być w stosunku do kandydujących do RJP: 
zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem, ani 
małżonkami).

Dyżury okręgowych komisji wybor-
czych, podczas których można będzie pobie-
rać druki i zgłaszać kandydatury na radnych 
rad jednostek pomocniczych i kandydatury 
do obwodowych komisji wyborczych, odbę-
dą się w dniach 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 
i 30 października 2015 r. Miejsca i godziny 

Na 25 października 2015 roku zostały 
zarządzone wybory do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 

Na terenie Katowic zostało utworzonych 
169 lokali obwodowych  komisji wyborczych 
(w tym 56 lokali do głosowania koresponden-
cyjnego i dostosowanych do potrzeb wybor-
ców niepełnosprawnych), których siedziby nie 
uległy zmianie po referendum ogólnokrajo-
wym. Lokale te będą otwarte w godzinach od 
7.00 do 21.00.

W dniu wyborów Urząd Miasta zapewnia 
przewóz dla wyborców niepełnosprawnych. 
Do dyspozycji będą samochody, w których jest 
możliwość przewozu również wyborców po-
ruszających się na wózkach inwalidzkich. Do-
kładne informacje będą dostępne w dniu wy-
borów w godzinach od 7.30 do 19.00 pod nu-
merem telefonu:  32 259 32 16.

Szczegółowe informacje dotyczące zbliża-
jących się wyborów dostępne są na stronie in-
ternetowej Urzędu Miasta Katowice (www.ka-
towice.eu).  

 (uMk)

dyżurów komisji okręgowych podane zosta-
ną do publicznej wiadomości do dnia 1 paź-
dziernika 2015 r.

Aby odbyły się wybory, musi się zgłosić 
odpowiednio co najmniej 23 kandydatów na 
radnych (dla JP nr 2 Załęska Hałda-Brynów 
część zachodnia, nr 3 Zawodzie, nr 10 Dąb 
i nr 11 Wełnowiec-Józefowiec) oraz 32 kandy-
datów na radnych dla JP nr 9 os. Tysiąclecia.

Wybory poprzez tajne głosowanie zo-
staną przeprowadzone 29 listopada 2015 r. 
w godz. od 7.00 do godz. 19.00 w stałych 
lokalach wyborczych zlokalizowanych od-
powiednio na terenie ww. dzielnic  (przez 
obwodowe komisje wyborcze). Głos będzie 
można oddać na 1 kandydata.

Bliższe i dokładniejsze informacje do-
tyczące wyborów będą publikowane na bie-
żąco – po podjęciu odpowiednich ustaleń 
przez komisje wyborcze – na początku paź-
dziernika 2015 r. na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Katowice (zakładka: Wybory/Wybo-
ry do rad jednostek pomocniczych). Infor-
macje będą również podawane w inny spo-
sób do wiadomości publicznej. 

Gorąco zachęcamy do kandydowania do 
ww. rad jednostek pomocniczych!  

 (biuro rady MiaSta katowice)

Wybory 
parlamentarne

Wybieramy w dzielnicach
wybory do rad jednostek pomocniczych miasta Katowice: nr 2 załęska hałda-
-Brynów część zachodnia, nr 3 zawodzie, nr 9 os. Tysiąclecia, nr 10 Dąb i nr 11 
wełnowiec-Józefowiec w dniu 29 listopada 2015 r.
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Od października br. rozpocznie pracę Po-
wiatowa rada Działalności Pożytku Publicz-
nego w Katowicach iii kadencji. 

w wyniku wyborów do składu nowej 
rady ze strony organizacji pozarządowych 
weszli: 

aleksandra cajgner – miejskie Towa-
rzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej,

izabela Gołaszczyk-Sobczyk – Ka-
tolickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe 
„Dwójka”,

ewa łuczak – Stowarzyszenie Przyja-
ciół Gimnazjum nr 20,

wiesława rak – Śląski Oddział rejo-
nowy Polskiego czerwonego Krzyża,  
     

 

Krzysztof hołyński – Stowarzyszenie 
wspierania Organizacji Pozarządowych 
mOST,

maciej Psych Smykowski – Piasko-
wy Smok,

Tomasz Szabelski – Stowarzyszenie 
inicjatywa,

zbigniew rudnicki – Stowarzyszenie 
Przyjaciół muzeum Komputerów.

w związku z kończącą się ii kadencją 
rady katowicki samorząd kieruje słowa po-
dziękowania do jej członków za aktywne za-
angażowanie w działalność na rzecz rozwo-
ju współpracy miasta Katowice z organiza-
cjami pozarządowymi.  

 (wpS)

|PoWiatoWa rada działalności Pożytku PubliczneGo W katoWicach| 

|aiesec katoWice|

|aktyWni seniorzy|

|śląskie obchody dnia zdroWia PsychiczneGo 2015|

| aPel Prezydenta miasta|  

20 października 2015 r., studenci po 
raz kolejny będą mieć okazję do spo-
tkania się z przedstawicielami biznesu 
i ekspertami, którzy podzielą się swo-
ją wiedzą i doświadczeniem, oraz z wy-
marzonym pracodawcą, dzięki czemu 
przekonają się, jak bliska jest możli-
wość zdobycia upragnionego miejsca 
w firmie. AIESEC Katowice zaprasza 
ich do Międzynarodowego Centrum 
Kongresowego przy Spodku na unika-
towe wydarzenia.

Dni Kariery® co roku przyciągają ponad 
45 tysięcy uczestników na targi pracy, prak-
tyk i staży. Każdego roku tysiące studentów 
odnajduje zatrudnienie w największych kor-
poracjach. Podczas samego wydarzenia bę-
dzie również okazja, aby skonsultować swoje 
CV, sprawdzić umiejętności językowe i poroz-
mawiać o ścieżce kariery w specjalnie przygo-
towanej Strefie Doradztwa Zawodowego, bę-
dzie też możliwość zrelaksowania się w Stre-
fie Chillout.

Konferencja Youth & Business CoAction 
obejmować będzie panele dyskusyjne oraz 
wykłady, w których udział weźmie ok. 200 
studentów śląskich uczelni wyższych. Pod-
czas wydarzenia uczestnicy konferencji znaj-
dą odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: 
„Jak znaleźć pracę, która będzie pasją?” oraz 
„Jak wyróżnić się na rynku pracy?”. Innowa-
cyjność konferencji polega na stworzeniu plat-
formy umożliwiającej studentom komunika-
cję z osobami, które już odniosły swój zawo-
dowy sukces. 

U podstaw projektów leży idea uświado-
mienia studentom, że to, czy osiągną zawodo-
wy sukces, zależy przede wszystkim od nich. 
Dzięki spotkaniu z przedstawicielami wiodą-
cych firm działających na rynku lokalnym, 
trenerami biznesu oraz wybitnymi reprezen-
tantami Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach studenci będą mogli zaplanować 
skuteczne działania, które pomogą im odkryć 
i jak najlepiej wykorzystać ich własny poten-
cjał.   

Co roku w październiku środowiska 
zintegrowane wokół zdrowia psychicz-
nego organizują społeczny akcent pro-
mocyjno-edukacyjny wokół tematów 
związanych z zagrożeniami dla zdro-
wia psychicznego, problemami osób 
chorujących psychicznie z intencją 
przeciwdziałania stygmatyzacji spo-
łecznej tych osób i ich rodzin oraz po-
pularyzacją zdrowego stylu życia ze 
szczególnym uwzględnieniem czynni-
ków psychicznych. 

Ten sposób promowania zdrowia psy-
chicznego i tworzenie możliwości współdzia-
łania różnych środowisk na rzecz zmiany ste-
reotypów dotyczących osób chorujących psy-
chicznie, propagowanie wiedzy nt. leczenia 
i rehabilitacji oraz przeciwdziałanie wyklucze-
niu społecznemu tych osób w naszym regio-
nie ma już 16-letnią tradycję, a symbolem ob-
chodów Dnia Zdrowia Psychicznego stały się 
otwarte drzwi. Ich wspólne malowanie, przez 
osoby z doświadczeniem kryzysu psychiczne-
go oraz artystów Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach i uczniów szkół plastycznych, 
podkreśla ideę integracji oraz otwierania się 
na poznanie i współpracę.

W zasadzie Dni Zdrowia Psychiczne-
go prezentują twórczość osób z doświad-
czeniem kryzysu psychicznego, w tym rów-
nież ich twórczość teatralną, która powstawa-
ła  przy współpracy z artystami regionu ślą-
skiego, np. z artystami Teatru Cogitatur. Po-
wstały takie sztuki jak: „Poranek nadchodzi, 
a życie jest snem”, „F-20, czyli drzwi na wy-
lot duszy”, „Jesteśmy” oraz „Śpiąca Królew-
na, czyli rzecz o przebudzeniu”. Niejednokrot-
nie imprezę uświetniały występy teatrów, ar-
tystów i  muzyków z całego kraju, a szczegól-
nie w pamięci uczestników zapisały się kon-
certy Józefa Skrzeka. Efektem występów gru-
py teatralnej osób z doświadczeniem kryzysu 
psychicznego było zaproszenie jej do udzia-
łu w Festiwalu Teatrów APART. Z kolei na 

licznych kiermaszach można zapoznać się 
z twórczością plastyczną oraz literacką, świad-
czącą o  tym, jak twórczość i ekspresja może 
być pomocna w powrocie do zdrowia i zacho-
waniu harmonii życia. Nieodzownym punk-
tem obchodów są interdyscyplinarne konfe-
rencje promujące najnowsze światowe roz-
wiązania problematyki społecznej związanej 
z kryzysem psychicznym, z udziałem specja-
listów, osób z doświadczeniem kryzysu psy-
chicznego, ich rodzin, pracodawców, urzęd-
ników, fundacji i organizacji pozarządowych 
oraz wielu innych. 

W tym roku w ramach kilkudniowej ak-
cji planuje się zorganizowanie 7 października 
przy placu Sejmu Śląskiego w Katowicach (po-
czątek o godz. 10.00) konkursu malarskiego 
oraz wspólnego malowania otwartych drzwi, 
kiermaszu z wystawą, występów teatralnych 
m.in. sztuki „Jesteśmy” z udziałem aktorów 
Teatru RAWA w Katowicach oraz pokazów 
mody. 8 października zaprasza się wszystkich 
zainteresowanych na konferencję do Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Śląskie-
go (początek o godz. 10.00), a 10 październi-
ka odbędzie się bieg na dystansie 3 km w Par-
ku Śląskim (start o godz. 10.00). 

Dniom Zdrowia Psychicznego na Śląsku 
patronują Marszałek Województwa Śląskiego 
oraz prezydenci miast.

Współorganizatorzy: Wydział Zdrowia 
i  Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Śląskiego, Centrum Psychia-
trii w Katowicach, Śląska Filia Sekcji Nauko-
wej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji 
Psychiatrycznej Polskiego Towarzystwa Psy-
chiatrycznego, Śląskie Stowarzyszenie Ad Vi-
tam Dignam w Katowicach, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Katowicach, Centrum 
Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specja-
listycznego w Sprawach dot. Osób z Zaburze-
niami Psychicznymi.  

(centruM pSychiatrii w katowicach)

Urząd Miasta w Katowicach serdecz-
nie zaprasza katowickich seniorów do 
udziału w imprezie skierowanej spe-
cjalnie do nich. Wydarzenie odbędzie 
się 5 października w godzinach 11.30–
13.30 na rynku przed Teatrem Śląskim. 
Jego celem jest wspólne, radosne za-
manifestowanie obecności seniorów 
w przestrzeni miasta. 

W trakcie obchodów w atmosferze wspól-
nej zabawy przewidujemy szereg niespodzia-
nek, m.in. wysłuchamy koncertu orkiestry gór-
niczej, w niebo wzlecą gołębie wypuszczone 
przez hodowców seniorów. Ponadto zaprezen-
tują się grupy teatralne „Teatr Czwarta Scena”, 
„Teatr Gry i Ludzie” oraz grupy artystyczne se-
nioralne z katowickich Domów Kultury oraz 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Będziemy mo-
gli podziwiać również seniorów na harleyach 
oraz stare samochody z Old Timers Garage.

Imprezę zwieńczy przemarsz seniorów 
pod pomnik Powstańców Śląskich, gdzie od-
będzie się spotkanie z przedstawicielami naj-
młodszego pokolenia mieszkańców Katowic.

Wszystkich, którzy chcą aktywnie włą-
czyć się w proces przygotowań, serdecznie za-
praszamy na wspólne przygotowywanie trans-
parentów. Kontakt pod numerem telefonu 
602 442 707, e-mail: ewade@o2.pl. 

  (wpS)

Znajdź swój sposób 
na sukces!

Otwarte drzwi

Przed nami III kadencja

Dzień
Aktywnego 
Seniora

Szanowni Państwo, Przedstawicie-
le Komitetów Wyborczych, Kandyda-
ci do Sejmu i Senatu, w Katowicach przez 
cały rok trwają obchody z okazji 150. urodzin 
miasta. To wielkie święto wszystkich miesz-
kańców, którzy od tego roku mogą korzystać 
ze Strefy Kultury, cieszyć się nowymi przestrze-
niami w centrum miasta, m.in. placem Kwiato-
wym, który stał się nowym miejscem spotkań. 
Piękniejsze Katowice są dumą nas wszystkich.

W związku z kampanią wyborczą do wybo-
rów parlamentarnych, które odbędą się 25 paź-
dziernika br., i eksponowaniem materiałów wy-
borczych w miejscach publicznych (np. na la-
tarniach, słupach ogłoszeniowych, płotach) 
zwracam się z apelem do Komitetów Wybor-
czych oraz wszystkich kandydatów do Sejmu 
i Senatu, by umieszczanie materiałów wybor-
czych odbywało się przy pełnym poszanowaniu 
obowiązujących aktów prawnych oraz przede 
wszystkim estetyki przestrzeni publicznych 
w Katowicach – zarówno terenów centrum 
miasta, jak i wszystkich jego dzielnic.

Jednocześnie apeluję, by Komitety i Kan-
dydaci prowadzili stały nadzór nad materiała-
mi wyborczymi i na bieżąco usuwali lub napra-
wiali uszkodzone materiały – szczególnie w re-
jonach, w których mogą powodować zagroże-
nia dla zdrowia i życia ludzi (np. przy chodni-
kach i ulicach). 

Jestem głęboko przekonany, że Państwo, 
jako nasi przyszli reprezentanci w Sejmie i Se-
nacie, będziecie prowadzić kampanię wybor-
czą z poszanowaniem interesów Mieszkańców 
Katowic.
 

Marcin krupa

prezydent MiaSta katowice

Przed wyborami



Bettye Lavette

Informator
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kulturalny

rodzinnie i bluesowo w spodku

Jubileuszowy, 35. rawa 
Blues Festival coraz bliżej. 
3 października w Spodku zagra-
ją cztery amerykańskie gwiazdy: 

Elvin Bishop, Bettye LaVette, Jarekus Sin-
gleton i Selwyn Birchwood. Wystąpi rów-
nież silna reprezentacja polskiego bluesa 
z Irkiem Dudkiem, Sławomirem Wierz-
cholskim, Wielką Łodzią i Boogie Boys na 
czele. Gościem specjalnym festiwalu będzie 
Bruce Iglauer – szef słynnej bluesowej wy-
twórni płytowej Alligator Records. 

Jest coś, co odróżnia ten festiwal od innych 

35. rawa Blues Festival

tego typu imprez – to jego rodzinny charak-
ter. Na Rawie Blues od lat nie jest sprzedawa-
ny alkohol. W Spodku bezpiecznie mogą ba-
wić się różne pokolenia: od dziadków po ma-
luchy. – Dzieci, które nie ukończyły 12. roku 
życia, wchodzą na festiwal za darmo – pod-
kreśla Irek Dudek, dyrektor RBF. Festiwal jest 
również przyjazny niepełnosprawnym. Oso-
by poruszające się na wózkach inwalidzkich 
także mają bezpłatny wstęp na koncert. 

Bez wątpienia największą indywidu-
alnością 35. Rawa Blues Festival będzie 
Elvin Bishop – znakomity amerykański 

gitarzysta, były muzyk słynnego Paul But-
terfield Blues Band, wprowadzony w tym 
roku do prestiżowej galerii sław – „Roc-
k'n'Roll Hall of Fame”. Bishop potwierdza, 
że bluesman jest jak wino: im starszy, tym 
lepszy. W tym roku hurtowo zgarnia na-
grody za album „Can't even do wrong ri-
ght”. Zasłużenie, bo to bardzo dobra płyta, 
pokazująca weterana w świetnej formie.

Atrakcyjnie zapowiada się również 
koncert Bettye LaVette, porównywanej 
często do królowej soulu Arethy Franklin. 
Wokalistka wydała w 2015 roku znakomity 

album „Worthy”, a w Spodku zaprezentu-
je przekrojowy repertuar ze swojej boga-
tej kariery.

Jarekus Singleton i Selwyn Birchwood 
to z kolei dwa młode talenty współczesne-
go amerykańskiego bluesa. Ich muzyka to 
z jednej strony ukłon w stronę bluesowej 
tradycji, ale z drugiej – powiew świeżości. 

Irek Dudek co roku stara się czymś za-
skoczyć festiwalową publiczność. W tym 
roku wystąpi z big-bandem, a motywem 
przewodnim jego koncertu będzie harmo-
nijka ustna. Muzyk świętuje w tym roku 
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kulturalny

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

|    Muzea |  

uL. SzaFraNKa 9
tel. 32 256 18 10

Wernisaż „Galeria jednego 
obrazu” 
6 października, godz. 16.30

Wykład dr. Jacka Kurka „Gdzie 
Rzym, gdzie Krym, a gdzie... 
Katowice”  
15 października, godz. 16.30

Oprowadzanie kuratorskie 
po wystawie Bellmer/Visat 
23 października, godz. 16.00
Wystawa czynna do 17.02.2016 r. 

„Panoramy Hansa Bellmera” – 
wykład Michała Sporonia 
23 października, godz. 17.00

Dział eTNOLOGii miaSTa 
ul. Rymarska 4
tel. 32 353 95 59

Robimy kukiełki Francka 
i Dorki – warsztaty
7 października, godz. 16.30

Zapisy: tel. 32 353 95 59, wew. 5. Liczba 
miejsc ograniczona

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

Dział TeaTraLNO- 
-FiLmOwY

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

„Hanga. Sztuka drzeworytu 
japońskiego” – wykład 
Urszuli Immamury
6 października, godz. 14.00

„Niezwykłe zdjęcie” 
– fotografowanie gości 
we własnych kostiumach 
(na życzenie)
13 października, godz. 13.00–15.00  

„Ando Hiroshige. Tokaido: 
Droga Wschodniego Morza – 
53. stacje drzeworytu ukiyo-e” 
wykład Urszuli Imamury
23 października, godz. 14.00. Czynna do 
24 października

Wystawa „Wschód-Zachód-Nieskończoność” 
Aleksandra Janickiego. Multimedialna wysta-
wa inspirowana słynną serią Ukyo-e autorstwa 
Hiroshige: „Tokkaido – Droga wschodniego 
morza”. 

XX spotkanie z cyklu 
„Przyjaciele Barbary 
i Stanisława”
29 października, godz. 18.00

Program artystyczny w wykonaniu Roberta Ta-
larczyka, akompaniować będzie Ewa Zug.

Wstęp z zaproszeniami lub po 
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym 

Dział GraFiKi im. Pawła 
STeLLera

ul. Kościuszki 47
tel. 32 728 85 57

„Piękno i kategorie estetyczne 
w sztuce Japonii” – wykład 
Urszuli Imamury
6 października, godz. 16.00

„Bijinga. Portrety pięknych 
kobiet” – wykład Urszuli 
Imamury
12 października, godz. 16.00

Warsztaty ilustracji 
i opowiadania Kamishibai dla 
dzieci w grupach wiekowych 
3–6 i 7–12  
20 października, godz. 10.30–12.00

Zapisy: tel. 32 728 85 57.

Warsztaty ilustracji 
i opowiadania Kamishibai dla 
dzieci w grupach wiekowych 
3–6 i 7–12  
24 października, godz. 10.30–12.00

Zapisy: tel.  32 728 85 57.

„Piękno lalki japońskiej” 
– warsztaty dla dzieci  
18 października, godz. 11.00–12.30

Finisaż wystawy „Styl japoński 
– styl piękny. Ula i Kazu”
23 października, godz. 16.00

Wystawa „30-lecie Towarzystwa Polsko-Ja-
pońskiego im. Akiry Kurosawy w Katowi-
cach”.

w sobotę 17 października o godz. 19.00 od-
będzie się kolejny koncert z cyklu XVii Jesien-
no-zimowych Koncertów w kościele Najświęt-
szych imion Jezusa i maryi w Katowicach-Bry-
nowie przy ul. Nasypowej.  

wystąpi Jaroslav Tuma, profesor orga-
nów praskiej akademii muzycznej, znany z 
oryginalnych improwizacji organowych, mu-
zyk koncertujący w europie i obu amery-
kach, mający w swoim dorobku wiele nagrań, 
szczególnie czeskiej muzyki organowej na ro-
dzimych instrumentach. w latach 1990–1993 
podczas cyklu koncertów wykonywał w Pra-
dze wszystkie dzieła Jana Sebastiana Bacha.
w programie:

adam Václav michna – Lidská krapla-
vost a anjelská libeznost – hymnus

Jaroslav Tuma – Variations 
(improwizowane) 

Johann Sebastian Bach – Sonata trio-
wa nr. 5 c-dur BwV529 (allegro – Largo 
– allegro) 

adam Václav michna/Jaroslav Tuma - 
Oheň svatodušni (Passamezzo – hymnus 
– Saltarello)

Johann Sebastian Bach – przygrywka 
choroałowa „O mensch, bewein Dein Sün-
de gross" BwV622 adam Václav michna – 
mariánské larmo – hymnus 

Jaroslav Tuma – Praeludium in c.
wstęp wolny. wydarzenie wspiera miasto 
Katowice.  

 (Mtw)

|zaProszenie| 

Koncerty   
Jesienno-Zimowe

okazały jubileusz – 50-lecie gry na tym 
instrumencie.

Z okazji urodzin Rawy Blues na scenie 
Spodka wystąpi plejada polskich wykonaw-
ców, którzy swoje kariery zbudowali w du-
żej mierze dzięki śląskiemu festiwalowi. Sła-
wek Wierzcholski, Wielka Łódź – hołdują-
ca tradycjom chicagowskiego bluesa, bracia 
Szopińscy stojący na czele Boogie Boys, Ro-
man Puchowski – to artyści, których nazwi-
ska i nazwy często pojawiały się na plaka-
tach zapowiadających kolejne edycje Rawy.

Jubileuszowy festiwal rozpocznie się 
o godzinie 11.00 koncertami na Małej Sce-
nie. Duża Scena ruszy o godzinie 15.00, 
a finałowy koncert największych gwiazd 
festiwalu zaplanowany został na godzinę 
17.00. 

Koncertom towarzyszyć będzie Ty-
giel Kulturalny zorganizowany na antreso-
li Spodka. Nie zabraknie także stoisk z pły-
tami, na których fani bluesa będą mogli za-
opatrzyć się w niedostępne w naszym kra-
ju oryginalne płyty z wytwórni Alligator 
(w tym również albumy artystów 35. Rawa 
Blues Festival). 

Szczegółowy program koncertów oraz 
ceny biletów można znaleźć na stronie 
www.rawablues.com.  

 (toMaSz dziedzic)

elvin Bishop
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Galeria sztuki 
współczesnej 

Bwa 

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

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

pl. Sejmu Śląskiego 2 
tel. 32 609 03 22

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

Carole Benzaken. Od drzwi 
do drzwi/De porte a porte 
Zapraszamy na wernisaż wystawy 
29 października o godz. 18.00.
Wystawa potrwa do 6 grudnia

Carole Benzaken jest jedną z ważniejszych po-
staci europejskiej sceny artystycznej. Pracując, 
czerpie ze stworzonego przez siebie archiwum 
obrazów wyszukanych w prasie i mediach, 
a także filmów i fotografii z własnych zbiorów. 
Działa równocześnie poprzez malowany obraz 
oraz cyfrowe medium. 

Urodziła się w 1964 r. w Grenoble we 
Francji. Ukończyła Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux Arts w Paryżu (1990). Jest laureat-
ką m.in. nagrody Marcela Duchampa (2004), 
miała wystawę indywidualną w Musée National 
d'Art Moderne w Paryżu (2005) oraz w MoMA 
w Nowym Jorku (2006). Od 1993 roku artyst-
kę reprezentuje galeria Nathalie Obadia.
Współorganizacja: Ars Cameralis Silesia Supe-
rioris.

Obrazy miasta
Wystawa potrwa do 18 października.
Zapraszamy na wernisaż wystawy 11 
września o godz. 18.00.

Artyści: Maciej Bieniasz, Antoni Halor, Walde-
mar Jama, katowicka fotografia międzywojen-
na, Bronisław W. Linke, Maciej Nawrot, Zofia 
Rydet, Erwin Sówka, Andrzej Tobis, Karol Wie-
czorek.

Wystawa prac artystów, którzy w swej 
twórczości zajmowali się Katowicami, podej-
mując temat miasta i jego zmieniającego się 
oblicza od końca XIX w. (prace prekursorów 
fotografii industrialnej na Śląsku) do chwili 
obecnej (malarstwo i rysunek współczesnych 
artystów). 
Projekt realizowany w ramach obchodów 150-
-lecia Miasta Katowice.
Kurator: Marek Zieliński.
Współorganizacja: Instytucja Kultury Katowice 
– Miasto Ogrodów.

KlubSztuk przy Galerii BWA
Warsztaty twórczej aktywności, w ramach któ-
rych uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi 
technikami wytwarzania form artystycznych 
lub ich zdobienia.

Warsztaty witrażu dla początkujących – 
10 października, godz. 10.00–14.00 
Prowadząca: Aleksandra Kajewska

Koszt: 65 zł

Ambasador Polszczyzny 2015
11 października, godz. 18.00, sala 
koncertowa

W programie uroczystość wręczenia nagród 
oraz recital Ewy Błaszczyk: „Pozwól mi spró-
bować jeszcze raz”. W repertuarze recitalu Ewy 
Błaszczyk znajdują się utwory autorstwa m.in.: 
Agnieszki Osieckiej, Jacka Kleyffa, Stanisława 
Soyki, Doroty Czupkiewicz, ks. Jana Twardow-
skiego, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 
Jana Wołka, Jacka Janczarskiego z muzyką 
Jerzego Satanowskiego, Stanisława Soyki, 
Zygmunta Koniecznego czy Włodzimierza Wy-
sockiego. Artystce towarzyszy trzyosobowa 
grupa muzyków (piano, gitara i saksofon).

W trakcie koncertów nie tylko duchowym, 
ale także wokalnym i muzycznym (gitara) 
wsparciem służy córka – Marianna Janczarska.
Skład zespołu:
Marcin Partyka – instrumenty klawiszowe
Andrzej „e-moll” Kowalczyk – gitara i wokal
Sebastian Feliciak – saksofony
Marianna Janczarska – gitara i wokal
Honorowy patronat marszałka Senatu RP Bog-
dana Borusewicza.

Bilety: 30 zł, 20 zł Ticketportal.pl/
Ticketpro.pl/ Biletyna.pl/Kupbilecik.pl. 

Informacje: barbara.kucia@ck.art.pl, 
32 609 03 36. Rezerwacje: bow@ck.art.pl, 

32 609 03 31/32

10. SiLeSiaN Jazz FeSTiVaL   

22–25 października

Bilety w cenie od 20 zł do 30 zł, karnet 
na wszystkie koncerty w cenie 85 zł.

Finał 2. Międzynarodowego 
Konkursu na Kompozycję 
Jazzową 
22 października, godz. 10.00–17.00, 
Akademia Muzyczna 

Myrczek&Tomaszewski 
22 października, godz. 19.00, Akademia 
Muzyczna 

Bilety: 20 zł

Piotr Wojtasik Quintet 
22 października, godz. 21.00, Jazz Club 
Hipnoza

Piotr Wojtasik – trąbka
Andy Middleton – saksofon tenorowy
Michał Szkil – fortepian 
Michał Barański – kontrabas 
Eric Allen – perkusja 

Bwa: Obrazy miasta

Jazz World Fusion  
Common Bond/Orkiestra Naxos
23 października, godz. 18.00, Centrum 
Kultury Katowice, sala koncertowa 

Kobi Shefi – gitara 
Roni Zadik – perkusja
Chen Meir – instrumenty perkusyjne
Naama Levy – wokal 
Zur Bn Zeev – kontrabas 
Omer Rizi – fortepian

 Impreza towarzysząca 
„Jazz World Fusion”   
Bartłomiej Witek Quartet 
23 października, godz. 21.00, Jazz Club 
Hipnoza

Bartłomiej Witek – malletKat
Dariusz Worek – skrzypce
Marcin Chryczyk – gitara basowa
Damian Szajkowski – perkusja

Bilety: 15 zł

Nowe Odkrycia  
Vehemence Quartet/Szymon 
Mika Quartet/Trjan
24 października, godz. 18.00, Centrum 
Kultury Katowice, sala koncertowa 

Vehemence Quartet w składzie: 
Wojciech Lichtański – saksofon altowy
Mateusz Śliwa – saksofon tenorowy
Alan Wykpisz – kontrabas 
Szymon Madej – perkusja 
Szymon Mika Quartet w składzie: 
Mateusz Pałka – fortepian 
Szymon Mika – gitara
Alan Wykpisz – kontrabas
Grzegorz Masłowski – perkusja 
Trjan w składzie: 
Jan Smoczyński – fortepian 
Michał Barański – kontrabas 
Jan Młynarski – perkusja 

Bilety 30 zł, 20 zł

Jazz Classical Fusion 
Polish Symphony Paweł 
Tomaszewski na zlecenie 
Centrum Kultury Katowice 
(Prapremiera!)  
Zbigniew Namysłowski Quintet
25 października, godz. 18.00, Centrum 
Kultury Katowice, sala koncertowa 

Zbigniew Namysłowski Quintet w składzie:
Zbigniew Namysłowski – saksofony altowy, 
sopranowy i sopranino
Jacek Namysłowski – puzon, tuba
Grzegorz Tarwid – fortepian
Paweł „Pszczoła” Puszczało – kontrabas
Grzegorz Grzyb – perkusja 

Bilety: 30 zł, 20 zł

W Starym Kinie
21 października, godz. 18.00

Czarne Diamenty, 1939
reż. Jerzy Gabryelski

Na swój debiut fabularny Jerzy Gabryelski 
wybrał powieść „Czarne diamenty” pióra Gu-
stawa Morcinka, pisarza śląskiego przeżywa-
jącego pod koniec lat 30. okres największej 
popularności. Film, ukończony na krótko przed 
wybuchem II wojny światowej, nie doczekał 
się już premiery w 1939 r. Po wojnie pokaza-
no go dopiero w 1981 r. Zgodnie z założeniami 
osią filmu miała być sprawa ratowania przez 
polskich górników ważnego dla kraju obiektu 
przemysłowego. Patriotyzmowi i solidarności 
robotników przeciwstawiał reżyser kosmopo-
lityzm i wyrachowanie dyrektorów zagranicz-
nego koncernu. Liczne zdjęcia dokumentalne 
w początkowych sekwencjach filmu miały 
uwierzytelnić całą historię i nadać jej poważny 
ton. W miarę rozwoju ekranowych wydarzeń 
problem społeczny ustępował jednak miejsca 
wątkowi romansowemu oraz kulminacyjnej 
scenie katastrofy w kopalni i akcji ratowniczej. 
Prelekcje: Patryk Tomiczek, Stowarzyszenie 
Inicjatywa

Wstęp wolny
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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

OBchODY 15-Lecia iPN
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu został 
powołany ustawą z 18 grudnia 1998 roku. Pre-
zesem IPN jest dr Łukasz Kamiński. IPN posia-
da 11 oddziałów, a w kilku miastach powołano 
delegatury IPN. Archiwum IPN ma status archi-
wum wyodrębnionego, przechowującego akta 
należące do narodowego zasobu archiwalnego 
z lat 1939–1990.   

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Ka-
towicach działa od 2000 roku. Jego pierwsza 
siedziba znajdowała się w pomieszczeniach 
kamienicy przy ul. Warszawskiej 19. U progu 
działalności oddziału poważnym problemem 
było rozproszenie archiwaliów. Aby się z tym 
uporać, pozyskano budynek po likwidowanej 
jednostce wojskowej, będący w dyspozy-
cji Archiwum Państwowego w Katowicach. 
W 2001 roku obiekt ten został zaadoptowany 
na potrzeby Oddziałowego Biura Archiwizacji 
i Udostępniania Dokumentów. Mieściły się tam 
magazyn oraz stanowiska pracy dla archiwi-
stów. Jednocześnie podjęto decyzję o budo-
wie nowego obiektu OBUiAD w Katowicach 
przy ul. Józefowskiej 104. Budynek archiwum 
oddano do użytku w 2006 roku. Znalazły się 
w nim nowe magazyny oraz pomieszczenia 
biurowe. Otrzymał on nowy adres: ul. Jó-
zefowska 102. W 2001 roku pozyskano na 

potrzeby Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, Biura Edukacji Publicznej 
oraz administracji pomieszczenia w budynku 
przy ul. Kilińskiego 9 w Katowicach. W 2007 
roku katowicki Oddział IPN uruchomił punkty 
konsultacyjne w Częstochowie i Bielsku-Białej. 
20 listopada 2012 roku odbyło się uroczyste 
otwarcie nowej siedziby Oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej w Katowicach przy ul. Jó-
zefowskiej 102, w którym znajdują się wszyst-
kie piony, co w znacznym stopniu usprawnia 
działanie katowickiego IPN. Dyrektorami OIPN 
w Katowicach byli Andrzej Sikora, dr Andrzej 
Drogoń; od 2014 roku tę funkcję pełni dr An-
drzej Sznajder.

W ramach Oddziału IPN w Katowicach 
działają cztery piony: edukacyjny (Oddziałowe 
Biuro Edukacji Publicznej), śledczy (Oddziałowa 
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu), archiwalny (Oddziałowe Biuro Udo-
stępniania i Archiwizacji Dokumentów) oraz lu-
stracyjny (Oddziałowe Biuro Lustracyjne).

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN 
w Katowicach do 2015 roku wydało 92 publi-
kacje zwarte, 7 numerów periodyku „CzasyPi-
smo”, 3 teki edukacyjne oraz 10 broszur i kata-
logów wystaw. Nagrano 70 notacji, czyli relacji 
ze świadkami historii. Szacuje się, że łącznie 
w lekcjach, warsztatach i projektach eduka-
cyjnych wzięło udział ponad 3200 nauczycieli 
i prawie 63 tysięcy uczniów. Prawie 2500 
uczniów uczestniczyło w konkursach, a pra-
wie 2700 uczniów zaangażowało się w rajdy 
historyczne organizowane przez OBEP. Do tej 
pory w turniejach debat oksfordzkich wzięło 
udział 6580 uczniów. OBEP IPN przygotował 
30 wystaw własnych, które prezentowane były 
prawie 440 razy na terenie Polski i 4 razy za 
granicą.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach 
do tej pory przeprowadziła łącznie 1618 spraw. 
Prokuratorzy wystąpili z 13 aktami oskarżenia, 
1 zostało objęte amnestią, w 175 sprawach 
odmówiono wszczęcia śledztwa, 1288 spraw 
zakończyło się umorzeniem, a 36 spraw jest 
w zawieszeniu. Obecnie toczy się 105 spraw. 

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwi-
zacji Dokumentów w Katowicach zgromadziło 
11,8 km bieżących akt oraz prawie 930 me-
trów kart kartotecznych. Archiwiści uratowa-
li ponad 16 tysięcy jednostek akt i 170 m.b. 
kart kartotecznych, które funkcjonariusze SB 
potargali i zamierzali przerobić na makulaturę; 
zużyto do tego ponad kilometr specjalnej archi-
walnej „taśmy klejącej”. Do elektronicznej bazy 
danych wpisano prawie 5,5 miliona rekordów, 
opisujących posiadane dokumenty. W celu uła-
twienia dostępu do materiałów archiwalnych 
zdigitalizowano 30 terabajtów (czyli 30 tysięcy 
GB) danych. Ponad 60 razy archiwiści opowia-
dali uczniom i studentom o archiwum podczas 
lekcji w ramach projektu edukacyjnego „Co 
kryją archiwa IPN”. Do bazy danych zdjęć 
wprowadzono 5 tysięcy fotografii z dokładnym 
opisem. Ponad 48 tysięcy razy zwrócono się 
do archiwum z prośbą o odnalezienie intere-
sujących materiałów, a czytelnię akt jawnych 
odwiedzono prawie 15 tysięcy razy.

Dane statystyczne dotyczące Oddziałowego 
Biura Lustracyjnego to:

32 000 osób złożyło oświadczenia lustra-
cyjne

186 osób przyznało się do służby lub współ-
pracy z organami bezpieczeństwa PRL

5000 oświadczeń zostało zweryfikowanych
97 spraw, w których skierowano wnioski do 

sądów o uznanie oświadczenia za niezgodne 
z prawdą

15 spraw autolustracyjnych
40 osób prawomocnie uznanych za kłam-

ców lustracyjnych
9800 osób wprowadzonych do katalogu 

funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa
2800 osób wprowadzonych do katalogu no-

menklatury partyjnej
800 osób wprowadzonych do katalogu osób 

rozpracowywanych przez organy bezpieczeń-
stwa państwa

700 osób wprowadzonych do katalogu osób 
zajmujących funkcje publiczne zgodnie z art. 
22 ustawy lustracyjnej.

W dniach 15–17 października w Katowicach 
odbędą się obchody 15-lecia Instytutu Pa-
mięci Narodowej. Zapraszamy na wydarze-
nia zorganizowane dla uczczenia tego wyda-
rzenia. 

W programie:

Dni dla nauki   
15–16 października 

15–16 października, godz. 9.00–17.00, 
„Przystanek Historia” Centrum Edukacyj-
ne IPN w Katowicach im. Henryka Sławika, 
ul. św. Jana 10, III piętro.    
Ogólnopolska konferencja naukowa „Więcej 
niż partia. PZPR a polityka, gospodarka i spo-
łeczeństwo 1948–1990”. 

16 października, godz. 17.00, „Przystanek 
Historia” Centrum Edukacyjne IPN w Katowi-
cach im. Henryka Sławika, ul. św. Jana 10, III 
piętro 
Promocja książki „Agca nie był sam. Wokół 
udziału komunistycznych służb specjalnych 
w zamachu na Jana Pawła II”.
W programie: spotkanie z autorami publika-
cji prokuratorem Michałem Skwarą (IPN Ka-
towice) i dr. Andrzejem Grajewskim („Gość 
Niedzielny”), a także prok. Ewą Koj, naczel-
nikiem Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN Katowi-

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

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

15
LAT
IPN

Warsztaty haftu koralikowego – niepowta-
rzalne paciorkowe kompozycje – 24 paździer-
nika, godz. 10.00–14.00                                                       
Prowadząca: Katarzyna Biedrycka

Koszt: 69 zł 

Materiały niezbędne do pracy są wliczone 
w cenę. Przedmioty wykonane podczas warsz-
tatów przechodzą na własność ich twórców.

Zapisy: tel. 32 259 90 40, wewn. 13 lub 
Aneta Zasucha – kom. 510 853 090; 
edukacja@bwa.katowice.pl. Liczba 

miejsc ograniczona.

wYDarzeNia 
Zapraszamy do udziału w rodzinnej grze miej-
skiej, która wyjaśni zagadkę zaginionej Hani. 
Gra odbędzie się w sobotę 3 października, 
a rozpocznie się o godz. 10.00 w Muzeum Izbie 
Pamięci Kopalni „Wujek” (ul. Wincentego Pola 
65, Katowice). Osoby zainteresowane udziałem 
w grze powinny się zgłosić na miejscu zbiórki 
pół godziny wcześniej.

Rodzinna gra miejska „Odszukaj zaginioną 
Hanię” to niepowtarzalna okazja do zdobycia lub 
poszerzenia wiedzy na temat tragicznych wyda-
rzeń w kopalni „Wujek”, które miały miejsce 
w pierwszych dniach stanu wojennego w grud-
niu 1981 r. Swoją rodzinną drużynę można za-
rejestrować, wysyłając e-mail ze zgłoszeniem 
na adres: biuro@scwis.pl lub telefonując pod 
numer telefonu 32 601 21 08.

Tego samego dnia odbędzie się w ŚCWiS 
prezentacja ekspozycji poświęconej Porozumie-
niom Katowickim. Wystawa prezentuje czwarte 
z wielkich porozumień społecznych zawartych 
w 1980 r., składa się z 19 plansz.

Do 14 października w ŚCWiS będzie pre-
zentowana ekspozycja  „Nasz Duszpasterz i my. 
Ks. Jerzy Popiełuszko w fotografiach i wspo-
mnieniach Jerzego Szóstko”. 15 października 
o godz. 11.00 odbędzie się otwarcie wystawy 
„Obóz dwóch totalitaryzmów 1943–1956”. Wy-
stawa przedstawia dzieje obozu – miejsca sym-
bolicznego spotkania nazizmu i komunizmu.

Na 19 października (godz. 12.00) przygoto-
waliśmy projekcję filmu dokumentalnego Macie-
ja Gawlikowskiego „Pod prąd”. Jest to pierwszy 
dokument na temat historii Konfederacji Polski 
Niepodległej powstałej w 1979 r., pierwszej po 
kilkudziesięciu latach jawnej niepodległościowej 
i antykomunistycznej partii politycznej w PRL.

Po filmie odbędzie się spotkanie z Barbarą 
Czyż, działaczką opozycji (KPN) w latach 80., na 
które zapraszamy uczniów i nauczycieli. Liczba 
miejsc ograniczona. Zapisy pod numerem tele-
fonu 32 601 21 08, e-mail: biuro@scwis.pl.

Trwają przygotowania do organizacji trzeciej 
edycji Biegu Dziewięciu Górników – 16 grud-

nia. Zapraszamy szkoły z naszego wojewódz-
twa do wzięcia w nim udziału. Jego idea polega 
na tym, że uczniowie ze szkół województwa 
śląskiego (z każdej szkoły 9 uczniów) pobie-
gną w rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek” 
pod Krzyż Dziewięciu Górników w Katowicach 
Brynowie, by w ten sposób oddać hołd za-
strzelonym górnikom. Bieg może mieć formę 
maratonu lub sztafety. Liczba miejsc ograni-
czona. Zapisy pod numerem telefonu 32 601 
21 08, e-mail: biuro@scwis.pl.

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

Dokładny program lekcji muzealnych 
można znaleźć na stronie: www.scwis.org.pl 
w zakładce „Oferta edukacyjna”. Zapraszamy 
również do odwiedzenia naszej nowej strony 
internetowej: www.prlopozycja.pl. 
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ul. 3 maja 7
tel. 32 258 74 32

e-mail: kino@swiatowid.katowice.pl
www.swiatowid.katowice.pl

|    teatr |  

ul. chopina 8
tel. 792 785 085

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

ul. rynek 10
tel. 32 258 7251/2 

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

Mężczyzna sukcesu, 
T. Jachimek
Scena Otwarta – wydarzenia gościnne  
w Teatrze Rawa 

3 października, godz. 19.00

Pierwszy człowiek świata, 
M. Wojtyszko
4 października, godz. 16.00

Terra Bite Acoustic (koncert)
17 października, godz. 19.00

Randka, czyli seks na dopingu, 
A. Rozmus
24 października, godz. 19.00

Kabaret Ponurego Żartu, 
D. Charms
31 października, godz. 19.00

Duża SceNa

Czarny ogród
2, 3, 4 października, godz. 19.00

Skazany na bluesa
6 października, godz. 19.00
7 października, godz. 19.00 (spektakl 
z napisami w języku angielskim)

8 października, godz. 20.00

Western
9 października, godz. 19.00

11 października, godz. 17.00

Koncert Grażyny 
Łobaszewskiej
12 października, godz. 19.00

Poskromienie złośnicy
17, 18 października, godz. 19.00

Ożenek
23 października, godz. 19.00 (premiera)
24, 25 października, godz. 19.00

Premierę komedii „Ożenek” Mikołaja Gogola przy-
gotował jeden z najgłośniejszych współczesnych 
reżyserów rosyjskich – Nikołaj Kolada. Krytycy 
zarzucali mu przez lata, że wręcz ośmiesza Ro-
sję, bo zamiast pięknych ludzi pokazuje wszystko 
i wszystkich w krzywym zwierciadle i z elemen-
tami kiczu. – Niech ci, co to piszą, poczytają Go-
gola! Jemu też zarzucano, że gardził Rosją, a on 
ją bardzo kochał. I ja kocham Rosję, ale piszę 
o tym, co mnie boli, o moim życiu. Każda moja 
sztuka jest o mnie, o tym, w czym uczestniczy-
łem, co widziałem, co mi się przyśniło – mówił 
w jednym z wywiadów. 

Co ważne, na potrzeby spektaklu powstało 
nowe tłumaczenie „Ożenku” na język polski. 

Dziady
28, 31 października, godz. 18.00

29, 30 października, godz. 11.00

SceNa KameraLNa

Chłopiec z łabędziem
2, 3, 4 października, godz. 19.00

Oskar i Pani Róża
6, 7 października, godz. 10.00, 12.45

Piękni dwudziestoletni
8 października, godz. 18.00 (premiera 
studencka i nauczycielska)

9, 10, 11 października, godz. 19.00

Śmieszny staruszek
16, 17, 18 października, godz. 19.00

Bóg mordu
23, 24, 25 października, godz. 18.00

SceNa w maLarNi

Ostatnie tango w Paryżu
1 października, godz. 19.30

PremierY

od 2 października

Pod elektrycznymi chmurami (reż. Aleksey 
German, Rosja, Polska, Ukraina, 2015, 128')

Wołanie (reż. Marcin Dudziak, Polska, Fran-
cja, 2014, 75')

Wizyta (reż. Michael Madsen II, Finlan-
dia, Dania, 2015, 85')

od 9 października
Panna Julia (reż. Liv Ullmann, Norwegia, 

Wielka Brytania, 2014, 133')
Intruz (reż. Magnus von Horn, Francja, Pol-

ska, Szwecja, 2015, 102')

od 16 października
El Club (reż. Pablo Larrain, Chile 2015, 98')
Sypiając z innymi (reż. Leslye Headland, 

USA, 2015, 95')

od 23 października
Moja matka (reż. Nanni Moretti, Francja, 

Włochy, Niemcy, 2015, 112')
Moja chuda siostra (reż. Sanna Lenken, 

Niemcy, Szwecja, 2015, 105')
Agnieszka (reż. Tomasz Emil Rudzik, Niem-

cy, Polska, 2014, 98')

od 30 października
Cień latarni morskiej (reż. Ulrika Bengts, Fin-

landia, 2013, 93')
Strategia mistrza (reż. Stephen Frears, USA, 

2015)

wYDarzeNia

Nordalia 2015 w kinie 
„Światowid”
12–15 października

W programie:
12 października: godz. 17.30 – Zestaw fil-
mów krótkometrażowych dla dzieci ('59): 
Peter Pix, Syn, Weekendowy tata

13 października: godz. 18.30 – Oddale-
ni o cztery litery – dzieci w czasach ADHD, 
godz. 20.15 – Nie roń łez

14 października: godz. 18.30 – Marzenie 
o rodzinie, godz. 20.15 – Ego

15 października: godz. 18.15 – Gwałt jako 
broń masowego rażenia, godz. 20.15 – Histo-
rie sztokholmskie

Regio – Cannes    
20–25 października

Filmy wyselekcjonowane na ostatnim Festiwa-
lu Filmowym Cannes.

W programie:
20 października, godz. 20.30 – Główny Kon-

kurs, Nagroda Główna – Złota Palma: Dheepan 
(reż. Jacques Audiard, Francja, 2015, 109’)

21 października, godz. 18.00 – Główny Kon-
kurs: Mon roi (reż. Maiween, Francja, 2015, 
130’)  

21 października, godz. 20.30 – Główny Kon-

kurs: Mia Madre (reż. Nanni Moretti, Francja, 
Niemcy, Włochy, 2015, 102’)

22 października, godz. 18.00 – Sekcja Quin-
zaine Realisateurs: Mustang (reż. Deniz Gamze 
Ergüven, Francja, Niemcy, Turcja, 2015, 97’)

22 października, godz. 20.30 – Sekcja ACID 
(Assotiation du Cinema Independant pour sa 
Diffusion): Crache coeur (reż. Julia Kowalski, 
Francja, Polska, 2015, 80’)

23 października, godz. 18.00 – Główny Kon-
kurs: Shan He Gu Ren (reż. Zhang-Ke Jia, Chi-
ny, Francja, Japonia, 2015, 120’)

23 października, godz. 20.30 – Sekcja Qu-
inzaine Realisateurs: L’ombre des femmes 
(reż. Philippe Garrel, Francja, 2015, 73’)                                           

24 października, godz. 18.00 – Sekcja Quin-
zaine Realisateurs: El abrazo de la serpiente 
(reż. Ciro Guerra, Kolumbia, Wenezuela, Ar-
gentyna, 2015, 125’) 

24 października, godz. 20.30 – Główny Kon-
kurs: La loi du marché (reż. Stéphane Brizé, 
Francja, 2015, 93’)  

25 października, godz. 18.00 – Główny 
Konkurs: Il racconto dei racconti (reż. Mat-
teo Garrone, Francja, Wlk. Brytania, Włochy, 
2015, 120’) 

|    WystaWy |  

ce).

Dzień dla rodziny
17 października, godz. 10.00, Park Śląski 
w Chorzowie, aleja Generała Jerzego Ziętka 
pod Halą Wystaw Kapelusz

Bieg dla rodziny
W gronie pracowników katowickiego Oddziału 
IPN są tacy dzielni bohaterowie, którzy na co 

dzień zmagają się z ciężkimi chorobami swoich 
dzieci i wnuków. Chcemy wesprzeć ich finan-
sowo, organizując charytatywny bieg, z którego 
całkowity dochód przeznaczony będzie na Tade-
usza Celucha, Malwinę Niewolik oraz Wojciecha 
Przewłokę. Dystans – 1,5 kilometrów, Wpisowe 
– minimum 5 zł/os. Dane podstawowe: zbiórka 
została zgłoszona w Ministerstwie Administracji 
i Cyfryzacji i otrzymała numer 2015/2981/KS, 

www.zbiorki.gov.pl. Informacje o biegu: eweli-
na.janota@ipn.gov.pl, tel. 32 207 03 14.

Zwiedzanie archiwum
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
w Katowicach, ul. Józefowska 102, 
godz. 14.00–19.00

Co można schować do martwej skrzynki? Jak 
odwrócić agenta? Kto potrafi zrobić tajne zdję-

cie? Czy legendy opowiada się tylko dzieciom? 
Odpowiedzi na te (i inne) pytania będzie można 
poszukać w siedzibie archiwum IPN podczas 
obchodów 15-lecia działalności IPN. Chętni 
poznają działania SB od kuchni, zgłębią tajniki 
operacyjnego żargonu towarzyszy z bezpieki, 
a nawet wcielą się w ich rolę! Na odważnych 
czekają zadania operacyjne oraz nagrody 
w postaci niespodzianki i dobrej zabawy.
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|    teatr |  

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

SceNa aTeNeum 
uL. Św. JaNa 10

Szczurołap
1 października, godz. 9.30 i 11.30

8, 9, 11, 13 października, godz. 9.30 

Tylko jeden dzień
4, 28 października, godz. 16.00 
6, 29 października, godz. 9.30

14 października, godz. 17.45

Potkaniar – Bábkové Divadlo  
v Košicach, Słowacja
14 października, godz. 9.30 i 11.30 

Krawiec Niteczka 
15 października, godz. 13.00
25 października, godz. 16.00

27 października, godz. 9.30

Gęś, Śmierć i tulipan, Teatr 
Baj, Warszawa 
16 października, godz. 9.00 i 11.00

maria.s – Teatr Sztuk, 
Oleśnica
16 października, godz. 20.00

Amelka, Bóbr i Król na dachu
17 października, godz. 12.00 

20 października, godz. 9.30

P. Sauvil, Miłość i polityka
3 października, godz. 19.00 

T. Jachimek, Kolega Mela 
Gibsona
4 października, godz. 19.00  

Cholonek wg Janoscha
5 października, godz. 19.00  

J. Cartwright, 2      
10 października, godz. 20.00 

O Smoku Grubeloku
21, 22 października, godz. 9.30

Naranaszi, czyli czarodziejski  
owoc
23 października, godz. 10.00 

24 października, godz. 16.00

Najmniejszy bal świata 
30 października, godz. 9.30 

31 października, godz. 16.30

GaLeria aTeNeum, 
uL. 3 maJa 25   

Afrykańska przygoda
4 października, godz. 11.30 
7 października, godz. 17.00
10 października, godz. 16.00

Max – Théâtre l’Air du Temps, 
Rive de Gier, Francja
13 października, godz. 15.00 i 17.00 

Wernisaż wystawy fotografii 
Przemka Wiśniewskiego
13 października, godz. 19.00

Any-Body – Akademia 
Teatralna im. A. Zelwerowicza 
w Warszawie, Wydział Sztuki 
Lalkarskiej 
14 października, godz. 16.00 

Kiedy wszystko było zielone – 
The Key Theatre, Tel Awiw, Izrael
15 października, godz. 15.00 i 17.00 

Brum – Drammatico Vegetale, 
Ravenna, Włochy
16 października, godz. 15.30 i 17.00 

Tabula Rosa – Hop Signor 
Puppet Theatre, Ateny, Grecja
17 października, godz. 9.30 i 11.00

POza TeaTrem

Pałac Młodzieży, 
ul. Mikołowska 26

Szpak Fryderyk – Opolski Teatr Lalki i Aktora 
im. A. Smolki
13 października, godz. 10.00 i 12.00 

Wąż – Teatr Lalek Banialuka im. J. Zitzmana, 
Bielsko-Biała
15 października, godz. 9.30 i 11.30

Historia całkiem zwyczajna – Olsztyński Te-
atr Lalek 
16 października, godz. 14.30 

Kinoteatr Rialto, 
ul. św. Jana 24 

Jak zostałem klaunem – Théâtre Libre,  
Saint-Etienne, Francja
14 października, godz. 14.30 i 16.30 

Galeria Katowicka, 
ul. 3 Maja 30

Autograf. Ludzie Teatru

Spotkanie z A. Dopierałą.
5 października, godz. 17.00

Mężczyzna, który pomylił 
swoją żonę z kapeluszem
10, 11 października, godz. 19.30

Śląskie Laboratorium 
Pedagogiki Teatru – debata
14 października, godz. 17.00

Dubbing Street
14, 15 października, godz. 19.30

Spektakl „Prawie-raj” 
(polsko-włoska koprodukcja)

23, 24, 25 października, godz. 19.30

Elling
29, 30 października, godz. 19.30

Braciszek Jelonek – Bábkové Divadlo v  Ko-
šicach, Słowacja
15 października, godz. 17.00 

Dyrekcja teatru zastrzega sobie prawo zmian 
w  repertuarze.

Gość: Kabaretowa Scena 
Trójki – K. Hanke i goście  
Gospodarz: Jacek Łapot.
14 października, godz. 18.00 

Kometa, czyli ten okrutny wiek 
XX wg Nohavicy
16 października, godz. 19.00 

Gość: Katechizm Białego 
Człowieka
Teatr RAWA, Młoda Scena Teatru Korez

17 października, godz. 19.00

T. Jachimek, Kolega Mela 
Gibsona
18 października, godz. 19.00 

Gość: Dom o Zielonych 
Progach – koncert
23 października, godz. 20.00 

A. Shaffer, Pojedynek
24 października, godz. 19.00 

Y. Reza, Sztuka
25 października, godz. 19.00 

A. Giza, Swing
28, 29 października, godz. 19.00

31 października, godz. 20.30

B. Schaeffer, 
Scenariusz dla 3 aktorów
30 października, godz. 19.00
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ul. 3 maja 31a
tel. 32 258 90 49

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

|    MuzyKa |  

ul. Sokolska 2
tel. 32 351 17 13

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

Synergia kultur. Koncert 
specjalny gości z Krainy 
Kwitnącej Wiśni 
4 października, godz. 17.00, 
sala koncertowa im. Karola Stryji, 
Filharmonia Śląska 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Yoko Mukai – fortepian
Sumire Sakamoto – fortepian
Miho Amakai – fortepian
Minori Hamamoto – fortepian
Yui Onda – fortepian
W programie:
W.A. Mozart – V Koncert fortepianowy KV 
175; F. Chopin – I Koncert fortepianowy e-moll 
op.11; S. Rachmaninow – II Koncert fortepiano-
wy c-moll op. 18 (cz. I); S. Prokofiew – III Kon-
cert fortepianowy C-dur op. 26 (cz. I); F. Chopin 
– II  Koncert fortepianowy f-moll op. 21.

Koncert kameralny: Muzyczna 
podróż po Europie
7 października, godz. 18.00, sala kameralna 
Filharmonii Śląskiej

Kwartet Subito w składzie:
Andrzej Rudny – I skrzypce
Jakub Łysik – II skrzypce
Szymon Stochniol – altówka
Michał Lech – wiolonczela
W programie:
G.F. Händel – Horn pipe z Muzyki na wodzie 
(Anglia)
A. Vivaldi – Wiosna (Włochy)
W.A. Mozart – Divertimento F-dur (Austria)
J. Brahms – V taniec węgierski (Niemcy)
G. Dinicu – Hora staccato, Pascirta (Rumunia)
A. Dvorák – Humoreska (Czechy)
M. Ravel – Bolero (Hiszpania)
V. Monti – Czardasz (Węgry)
P. Czajkowski – Walc kwiatów z Dziadka do 
orzechów (Rosja)
E. Grieg – Poranek ze suity Peer Gynt (Norwe-
gia)
J. Strauss – walc Nad pięknym modrym Du-
najem (Austria)
H. Wieniawski – Kujawiak (Polska).

Młoda Filharmonia: Magia, 
która tworzy dźwięki w muzyce
8 października, godz. 11.00 i 17.00
9 października, godz. 10.00 i 12.00
Sala koncertowa im. Karola Stryji, 
Filharmonia Śląska 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Marek Wroniszewski – dyrygent
Konstancja Smolorz – skrzypce
dr Jerzy Jarosz – wykładowca
Regina Gowarzewska – prelegent

W programie:
H. Berlioz – Symfonia fantastyczna op. 14: cz. 
V Sabat czarownic
H. Wieniawski – Fantaisie brillante op. 20 na 
tematy z opery Faust Ch. Gounod
Paul Dukas – Uczeń czarnoksiężnika.

Wyspy
10 października, godz. 18.00, 
sala koncertowa im. Karola Stryji, 
Filharmonia Śląska 

Śląska Orkiestra Kameralna 
Studenci Akademii Muzycznej w Katowicach
Robert Kabara – skrzypce, dyrygent
Krzysztof Lasoń – skrzypce
Aneta Pawlik – flet
W programie:
T. Baird – Colas Breugnon: suita w dawnym 
stylu na orkiestrę smyczkową z fletem
A. Lasoń – Suibusium Felix na dwoje skrzypiec 
i orkiestrę smyczkową
E. Knapik – Corale, interludio e aria na flet, kla-
wesyn i smyczki, Wyspy na orkiestrę smycz-
kową.

What a Wonderful World z Les 
Femmes
11 października, godz. 17, sala koncertowa 
im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska 

Orkiestra KoleŻeńska Les Femmes
Maciej Tomasiewicz – dyrygent
W programie: Przeboje muzyki popularnej 
w ciekawych aranżacjach, m.in. utwory Louisa 
Armstronga, ABBY, Ennio Morricone, Eltona 
Johna i wiele miłych niespodzianek.

Dyryguje Paul Esswood
16 października , godz. 19.00, sala 
koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia 
Śląska 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Chór Filharmonii Śląskiej
Paul Esswood – dyrygent
Katarzyna Dondalska – sopran
Aleksandra Hruby – mezzosopran
Peter Kirk – tenor
Jarosław Kitala – baryton
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
W programie: G.F. Händel – Oratorium Juda 
Machabeusz HWV 63.

Kameralne spotkania 
z muzyką: W gościnie 
u Fryderyka Chopina i jego 
przyjaciół
20 października, godz. 9.30 i 11.00, 
sala kameralna Filharmonii Śląskiej

Alina Urbańczyk-Mróz – śpiew
Sławomir Pielech – fortepian
Jolanta Schmidt – prowadzenie
W programie: utwory F. Chopina, F. Mendels-
sohna, F. Liszta i R. Schumanna.

Piątki z muzykoterapią 
dla seniorów
23 października, godz. 12.30, FermataCaffe, 
Filharmonia Śląska

Sara Knapik-Szweda – certyfikowany muzyko-
terapeuta

Zajęcia muzykoterapeutyczne dla seniorów 
to czas spędzony w miłej atmosferze wśród 
działań muzycznych, aktywizujących i relak-
sujących. Chcemy polepszyć wasze samopo-

czucie, zwiększyć aktywność ruchową i umy-
słową, poprawić koncentrację i zmobilizować 
do działania.

Niezwykły głos Joanny Woś 
23 października, godz. 19.00, 
sala koncertowa im. Karola Stryji, 
Filharmonia Śląska 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Joanna Woś – sopran
W programie: Słynne uwertury i arie W.A. Mo-
zarta, G. Rossiniego, G. Verdiego, G. Puccinie-
go, V. Belliniego.

Filharmonia Konesera
24 października, godz. 16.00, sala 
kameralna Filharmonii Śląskiej

Śląski Oktet Gitarowy
W programie:
L. van Beethoven – Uwertura Egmont op. 84
J. Turina – Cinco Danzas Gitanas op. 55; 
H. Bruederl – Around Me; W. Kilar – Orawa; 
M. Jackson – Liberian Girl; L. Bernstein – 
America z musicalu West Side Story; A. Cha-
czaturian – Taniec z szablami; B. Budzyński 
– Góreckiada
J. Bauer – Widokówka z gór.

Akademia muzycznego smaku: 
Jazzowe zabawy
25 października, godz. 11.30, sala 
kameralna Filharmonii Śląskiej

Jakub Łępa – saksofon
Łukasz Kozera – fortepian
Regina Gowarzewska – prowadzenie, wokal
W programie: M. Wierba – 3 piosenki do słów 
J. Brzechwy oraz standardy i improwizacje jaz-
zowe.

Filharmoniczne wieczory 
organowe
25 października, godz. 17.00, sala 
koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia 
Śląska 

Johannes Skudlik (Niemcy) – organy
Śląska Orkiestra Kameralna 
Robert Kabara – dyrygent
Władysław Szymański – kierownictwo artystyczne
W programie: utwory G.F. Händla, J.S. Bacha, 
C. Francka, P. Cochereau i F. Liszta.

Muzyczne przedszkole: 
Zabawy z jazzem
26 października, godz. 9.30 i 11.00, sala 
kameralna Filharmonii Śląskiej

Jakub Łępa – saksofon
Łukasz Kozera – fortepian
Regina Gowarzewska – prelegentka
W programie: M. Wierba – 3 piosenki do słów 
J. Brzechwy oraz standardy i improwizacje jaz-
zowe.

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

XXV Międzynarodowy Festiwal 
Młodych Laureatów Konkursów 
Muzycznych

Koncert inauguracyjny
11 października, godz. 18.00, Akademia 
Muzyczna, ul. Zacisze 3 

Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO
Marek Moś – dyrygent
Łukasz Długosz – flet
Katarzyna Budnik-Gałązka – altówka
Michael Buchanan – puzon
Anna Woźniakowska – słowo
W programie m.in. Justyna Kowalska-Lasoń – 
„Co zostało rozświetlone, światłem się staje”, 
Koncert na flet i orkiestrę smyczkową (prawy-
konanie).

Bezpłatne wejściówki wydaje biuro 
Silesii, ul. 3 Maja 31a, od 1 października 

w godz. 10.00–14.00. Przyjmujemy 
również zgłoszenia telefoniczne

Laureaci konkursów wokalnych
11 października, godz. 17.00, Miejski 
Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”, 
pl. Pod Lipami 1

Sonia Warzyńska – sopran
Aleksandr Bardasov – baryton
Katarzyna Rzeszutek – fortepian
Alicja Kotyl – słowo
W programie m.in. arie i duety z oper W.A. Mo-
zarta, G. Donizettiego, G. Pucciniego, G. Bize-
ta, S. Rachmaninowa, G. Verdiego.

Laureaci konkursów wokalnych
13 października, godz. 18.00, Polskie Radio 
Katowice, ul. Ligonia 29

Olena Androsiuk – sopran
Aleksander Kruczek – tenor
Adam Kutny – baryton
Robert Marat – fortepian
Leon Markiewicz – słowo 
W programie m.in. arie, duety, pieśni G. Pucci-
niego, G. Verdiego, R. Straussa, S. Moniuszki, 
P. Czajkowskiego, G. Bizeta, W.A. Mozarta.

Klawesyn czy fortepian?
15 października, godz. 18.00, Muzeum 
Archidiecezjalne, ul. Wita Stwosza 16

Eligiusz Skoczylas – fortepian
Maurycy Raczyński – klawesyn
Magdalena Makaruk – słowo 
W programie: muzyka fortepianowa i klawesy-
nowa m.in. A. Skriabina, K. Szymanowskiego. 
L. Couperina, J.-P. Rameau.

Dla Fryderyka Chopina
16 października, godz. 17.00, Miejski Dom 
Kultury „Koszutka”, filia Dąb, ul. Krzyżowa 1

Lucyna Jarząbek – sopran
Marek Świerczek – fortepian
Grażyna Brewińska – słowo 
W programie: pieśni i utwory fortepianowe 
Fryderyka Chopina.
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Fajfy w bibliotece
7 października, godz. 17.00

Sylwetki ligocian: Jan Witaszek – spotka-
nie z autorem cyklu powieści przygodowych 
„Saga Warcisława”, których akcja rozgrywa 
się na terenach Ligoty, autorem minimonografii 
„Ligota. Teren, granice i drogi”.

Filia nr 7, ul. Franciszkańska 25, Ligota

Sycylia – wyspa mafii – 
spotkanie prowadzone przez 
Teodora Morcinka
7 października, godz. 17.00

Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Bogucice

Spotkanie z Agatą Królak – 
ilustratorką, autorką tekstu 
i grafiki do książek
10 października, godz. 10.00

Filia nr 28, ul. Uniczowska 36, Podlesie

Czytaj dla odmiany 
z Biblioteką
10 października, godz. 11.00–18.00, Skwer 
przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego 
i św. Herberta, ul. Barlickiego 2, os. Witosa  

Festyn rodzinny organizowany we współpracy 
z Radą Jednostki Pomocniczej nr 8 w ramach Dni 
Witosa. W programie m.in.: konkursy i zabawy li-
terackie, warsztaty lalkarskie i czerpania papieru, 
pokazy ratowników Państwowej Straży Pożarnej, 
funkcjonariuszy Policji oraz ratowników medycz-
nych, kiermasze: taniej książki, biżuterii, rękodzieła 
oraz gier planszowych. W programie artystycz-
nym: występy dzieci i młodzieży oraz koncert mu-
zyki filmowej w wykonaniu kwartetu smyczkowe-
go Apotheosis, występ Grzegorza Poloczka, a na 
zakończenie koncert Basi Janygi z zespołem.

Ćwiczenia dla Kubusiowej 
sylwetki 
13 października, godz. 17.00

Zabawa dla najmłodszych dzieci, prowadzona 
w nawiązaniu do książki „Kubuś Puchatek” 
A. A. Milne. 

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

Czwartek w Bibliotece
15 października, godz. 17.00

Jerozolima. Ziemia Święta oczami pielgrzyma 
– spotkanie z podróżnikami Alicją i Januszem 
Murzynowskimi.
Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21b, 

Dąbrówka Mała

Spotkanie z Łukaszem Stecem 
– reportażystą, felietonistą
16 października, godz. 17.00

Filia nr 25, ul. B. Chrobrego 2, 
os. Tysiąclecia

Wieczór przy świecach
21 października, godz. 18.00

Otuleni mgłą jesieni… – koncert na skrzypce 
i fortepian w wykonaniu Beaty i Adama Musial-
skich i wernisaż wystawy malarstwa Magdale-
ny Sołtysik i prac uczestników zajęć Parkowej 
Akademii Wolontariatu. 

Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Bogucice

Jesienny bukiet – zajęcia 
plastyczne dla dzieci
21 października, godz. 16.00

Filia nr 21, ul. Zamkowa 45, Janów

Spotkanie z Filipem 
Springerem 
21 października, godz. 18.00

Filip Springer – reporter i fotograf, autor książek „13 
pięter”, „Miedzianka. Historia znikania”, „Źle urodzo-
ne. Reportaże o architekturze PRL-u” czy „Zaczyn. 
O Zofii i Oskarze Hansenach”. Projekt Bibliosfery – 
Literatura XXL, realizowany we współpracy z Insty-
tucją Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. 
Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47, Koszutka

Ziemniak duży, ziemniak mały, 
do jedzenia doskonały – gry 

Koncert Zaduszkowy
31 października, godz. 19.30, sala 
kameralna NOSPR

W programie:
Gregorio Allegri – Miserere (kadencje w oprac. 
St. Krupowicza)
Arvo Pärt – Miserere 
Wykonawcy:
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camera-
ta Silesia”
Instrumentaliści NOSPR
Anna Szostak – dyrygent

Bilety do nabycia w kasach NOSPR.

Mamo, tato chodźmy 
na koncert! Myszki i wojna
18 października, godz. 16.00, Akademia 
Muzyczna im. K. Szymanowskiego, sala 
koncertowa, ul. Zacisze 3

Orkiestra Akademii Beethovenowskiej
Adam Banaszak – dyrygent
Agnieszka Rehlis – mezzosopran
Adam Zdunikowski – tenor
Maciej Ogórkiewicz – baryton
Małgorzata Jeruzal – słowo
W programie: David Chesky – opera Myszki 
i wojna, czyli o dzielnym Albercie i żółtym serze.

Bezpłatne wejściówki dostępne 
w biurze Silesii, ul. 3 Maja 31a oraz 

telefonicznie (wewn. 23) w godz. 10.00–
14.00. Zapraszamy dzieci od lat 6 wraz 

z  rodzicami.

Muzyka w kościołach Katowic
18 października, godz. 17.00, kościół 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
i św. Herberta, ul. Barlickiego 2

Duet AcCello w składzie:
Konrad Merta – akordeon
Piotr Gach – wiolonczela
Agata Szczyrba – słowo
W programie: kompozycje K. Wiłkomirskiego, 
G.F. Händla, J.S. Bacha, A. Schnittke.

Mandala Guitar Quartet
18 października, godz. 17.00, Miejski Dom 
Kultury „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47a

Ziemowit Bućko, Marcin Kuźniar, Dariusz 
Lampkowski, Theo Migeon – kwartet gitarowy
Lilianna Moll – słowo 
W programie: kompozycje/transkrypcje na 
kwartet gitarowy P.A. Nowaka, C. Francka, 
A. Borodina, C. Debussy’ego, S. Assada.

Laureaci konkursów 
wokalnych
19 października, godz. 17.00, Biblioteka 
Śląska, sala Parnassos, pl. Rady Europy 1

Sylwia Olszyńska – sopran
Igor Maryszkin – baryton
Rafał Pawnuk – bas
Katarzyna Rzeszutek – fortepian
Regina Gowarzewska – słowo 
W programie: arie, pieśni, duety.

Artysta-Rezydent
20 października, godz. 18.00, Polskie Radio 
Katowice, studio koncertowe, ul. Ligonia 29

Airis Quartet w składzie:
Aleksandra Czajor – skrzypce
Grażyna Zubik – skrzypce
Natalia Warzecha-Karkus – altówka
Julia Kotarba – wiolonczela
Amadrums Trio w składzie:
Wiktoria Chrobak-Mielec, Rafał Tyliba, Maciej 
Hałoń – instrumenty perkusyjne
Grażyna Brewińska – słowo.
W programie: 
F. Mendelssohn-Bartholdy – Kwartet smyczko-
wy a-moll op. 13
Ł. Pieprzyk – Ignition na septet i elektronikę 
Ł. Pieprzyk – Suita (prawykonanie)

Laureaci Międzynarodowego 
Konkursu Muzycznego 
ARD Monachium 2015 
21 października, godz. 19.30, NOSPR, sala 
kameralna, pl. W. Kilara 1

Aleksandra Konieczna – słowo.
Bilety na koncert w cenie 1 zł dostępne 
w kasie NOSPR, pl. W. Kilara 1 oraz na 

stronie internetowej: www.nospr.org.pl.

Muzyka ponad granicami
Katowice – Ostrawa
21 października, godz. 18.00, Muzeum Archi-
diecezjalne, ul. Wita Stwosza 16
Karolina Levková – śpiew
Regina Bednariková – fortepian
Martin Schubert – violoncello
Jiri Janik – fortepian
Alicja Przytuła – słowo 
W programie: kompozycje L. Janácka, A. Dvo-
ráka, E. Lalo, W.A Mozarta, B. Martinu.

Nordalia – Festiwal 
w festiwalu
21 października, godz. 17.00, Szkoła 
OMEGA, ul. Gliwicka 276

Laureaci programu Miasta Katowice „Młodzi 
twórcy kultury” 
Agnieszka Sawicka – skrzypce
Wojciech Kaszuba – trąbka
Agnieszka Porzuczek – fortepian
Alicja Kotyl – słowo 
W programie: utwory N. Paganiniego, G. Ba-
cewicz, K. Szymanowskiego, J.N. Hummla, 
A. Honeggera, J.B. Arbana.

Muzyka w kościołach Katowic
25 października, godz. 16.30, kościół pw. 
św. Józefa, ul. Gliwicka 76

Trio akordeonowe Symetrio:
Adam Potera
Krystian Saciłowski
Marcin Jabłoński
Wiesława Sczendzina – słowo
W programie: kompozycje J.S. Bacha, M. Ja-
błońskiego, F. Mendelssohna-Barholdy’ego, 
A. Potery, A. Kurylewicza, A. Vivaldiego, 
G. Szenderiowa.

Koncert finałowy
25 października, godz. 19.00, Akademia 
Muzyczna im. K. Szymanowskiego, sala 
koncertowa, ul. Zacisze 3

Laureat Międzynarodowego Konkursu Muzycz-
nego ARD Monachium 2015 – flet
Michał Gajda – akordeon
Marcin Kuźniar – gitara
Śląska Orkiestra Kameralna 
Aleksandra Konieczna – słowo
Program: w ustalaniu.

Bezpłatne wejściówki wydaje biuro 
Silesii, ul. 3 Maja 31a, od 1 października 

w godz. 10.00–14.00. Przyjmujemy 
również zgłoszenia telefoniczne.



18 www.katowice.euiNFOrmaTOr

|    BiBlioteKi |  

Biblioteka 
Śląska

pl. rady europy 1
tel. 32 20 83 740

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

Wystawa „Architekci świata 
o architekturze”
Prezentowana w dniach 15–31 października 
w Bibliotece Śląskiej wystawa Tadeusza Ba-
ruckiego pt. „Architekci świata o architekturze” 
zapoczątkuje współpracę katowickiej książni-
cy z renomowanym Kabinetem Architektury 
w Ostrawie. Ekspozycja przedstawia postaci 
najznakomitszych projektantów oraz ich po-
glądy na temat sztuki, filozofii i wykonywanego 
zawodu.

Wystawie towarzyszyć będą wykład Ta-
deusza Baruckiego, a także panel dyskusyjny 
z udziałem architektów – o terminie spotkania 
poinformujemy na stronie www.bs.katowice.pl.

Muzyczne nastroje
2 października, godz. 10.00, Biblioteka 
Śląska (sala Parnassos), pl. Rady Europy 1

Cykl koncertów skierowany do dzieci i mło-
dzieży o nieharmonijnym rozwoju. Przedsię-
wzięcie realizowane jest przez Bibliotekę Ślą-
ską, Katedrę Edukacji Muzycznej i Arteterapii 
– Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach oraz Państwo-
wą Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. 
K. Szymanowskiego w Katowicach.

Wernisaż wystawy oraz 
spotkanie poetyckie Klubu 
Twórców „Różni”
12 października, godz. 15.00, Mała Galeria 
Biblioteki Śląskiej, ul. Ligonia 7

Podczas spotkania członkowie Klubu zapre-
zentują swoje wiersze.

Czytamy drzewom, czyli 
13. Święto Drzewa 
13 października, godz. 11.00, Biblioteka 
Śląska, pl. Rady Europy 1

Poczytajmy naszym drzewom opowieści, które 
sami chcielibyśmy usłyszeć. Niech słowa pisarzy 
staną się inspiracją do podjęcia działań na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego. Klub Gaja i 
Biblioteka Śląska zapraszają na inaugurację 13. 
edycji Święta Drzewa. Wydarzeniu towarzyszyć 
będzie happening, podczas którego zaproszeni 
goście i młodzież szkolna przeczytają utwory 
poświęcone drzewom. Przed Biblioteką Śląską 
posadzimy dwa platany. A na koniec ochronimy 
drzewa przed zimnem, owijając je kolorowymi 
szalikami. W świecie, który nas otacza, jesteśmy 
połączeni ze sobą pajęczyną życia. Taką właśnie 
symbolicznie upleciemy pomiędzy drzewami. Za-
wisną na niej wiersze przeczytane drzewom, aby 
wiatr mógł nieść dalej ich znaczenie i przekaz. 

Święto Drzewa jest programem edukacji 
ekologicznej Klubu Gaja, realizowanym od 2003 
roku. Przedsięwzięcie objęte zostało patronatem 
Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Środowi-
ska. Partnerem strategicznym programu są Lasy 
Państwowe. 

Akademia ekumeniczna 
i dialogu międzyreligijnego
15 października, godz. 17.00, Biblioteka 
Śląska (sala Benedyktynka), pl. Rady 
Europy 1

Spotkanie zainauguruje cykl wykładów zapozna-
jących słuchaczy z Kościołami i wspólnotami 
chrześcijańskimi na Górnym Śląsku oraz z innymi 
religiami. Pierwszą prelekcję wygłosi ks. dr hab. 
Henryk Olszar z Wydziału Teologicznego Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach. Jej tematem bę-
dzie wprowadzenie do chrześcijaństwa z zaryso-
waniem schizmy wschodniej i zachodniej. Zagad-
nienie rozłamów w Kościele zostanie poruszone na 
następnych wykładach (17.12.2015; 17.03.2016; 
12.05.2016). Każde spotkanie będzie się składa-
ło z trzech części: prelekcja, pytania publiczności 
oraz dyskusja przy kawie i śląskim kołoczu.

Wykład o literaturze 
słowackiej
19 października, godz. 17.00, Biblioteka 
Śląska (sala Benedyktynka), pl. Rady 
Europy 1

Prelekcję na temat pisarza Ludowita Štura wy-
głosi dr hab. Lubomira Mihalikova – pisarka, 
organizatorka życia literackiego na Słowacji.  
L'udowit Štur to słowacki bohater narodowy, 
przyjaciel Adama Mickiewicza, znacząca po-
stać kultury, w tym roku uhonorowany jubile-
uszowymi obchodami na Słowacji. 

Spotkania podróżnicze 
w Bibliotece Śląskiej
22 października, godz. 17.00, Biblioteka 
Śląska (sala Parnassos), pl. Rady Europy 1

Prelekcję „Portugalia – moje małe spełnione 
marzenie” wygłosi Katarzyna Irzeńska.

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

„Lwów wczoraj i dziś” – wirtualne zwiedzanie. 
Przyjrzymy się m.in. wybranym polskim ak-
centom architektury Lwowa, korzystając z za-
sobów Internetu i materiałów archiwalnych ze 
zbiorów Biblioteki Śląskiej. Zapisy pod nume-
rem telefonu 32 251 42 21, wewn. 233, 234.

Wszechnica PAU 
27 października, godz. 17.00, Biblioteka 
Śląska (sala Parnassos), pl. Rady Europy 1

„Organy jako dziedzictwo kultury muzycznej 
i materialnej Śląska. Problematyka badawcza” 
– prelekcję z cyklu organizowanego wspólnie 
przez Polską Akademię Umiejętności – Stację 
Naukową w Katowicach i Bibliotekę Śląską wy-
głosi prof. dr hab. Julian Gembalski. Prowadze-
nie: dr hab. Zygmunt Woźniczka.

Kawiarenka Kulturalno- 
-Literacka 
28 października, godz. 17.00, Biblioteka 
Śląska (sala Benedyktynka), pl. Rady 
Europy 1

„Zbyszko i Róża Bednorzowie – pro memoria” 
– prelekcja prof. zw. dr hab. Krystyny Heskiej-
-Kwaśniewicz. Prowadzenie: dr Lucyna Smy-
kowska-Karaś.

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

Październikowe spotkanie Klubu Dobrej Książki 
rozpoczyna kolejny sezon nominacji do nagro-
dy Śląski Wawrzyn Literacki. W comiesięcz-
nych spotkaniach klubu uczestniczą miłośnicy 
polskiej literatury oraz krytycy i badacze reko-
mendujący najbardziej wartościowe utwory do 
nagrody Biblioteki Śląskiej – Śląskiego Waw-
rzynu Literackiego. Książka Roku – napisana 
przez współczesnego pisarza, po raz pierwszy 
wydana w roku poprzedzającym nominację – 
wybierana jest w plebiscycie czytelników Bi-
blioteki Śląskiej. Spotkania tegorocznej edycji 
poprowadzi prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski 
– krytyk literacki, pracownik Instytutu Nauk 
o Literaturze Polskiej Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

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

W ramach Konwersatorium Biblioteki Śląskiej 
można będzie ćwiczyć umiejętności lingwi-
styczne (języki: angielski, niemiecki i włoski), 
zgłębiać tajniki fotografii i trenować swoją 
pamięć. Biblioteka Śląska udostępnia sprzęt 
komputerowy, dzięki któremu uczestnicy 
mogą uczyć się samodzielnie, korzystając 
z multimediów zamieszczonych na platformie 
e-learningowej.

Zapisy pod numerem telefonu 32 251 42 
21 wewn. 233, 234.

i zabawy dla dzieci z okazji Dnia 
Ziemniaka
22 października, godz. 16.30

Filia nr 31, ul. Marcinkowskiego 13, 
Zawodzie

Spotkanie z Joanną Olech
23 października, godz. 9.00

Joanna Olech – graficzka, członkini zarządu 
Sekcji Polskiej International Board on Books 
for Young People (IBBY), autorka książek m.in. 
„Dynastia Miziołków”, „Gdzie diabeł mówi… 
do usług!”, „Mam prawo i nie zawaham się go 
użyć!”, „Tarantula, Klops i Herkules”.

Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Bogucice

Spotkanie z Katarzyną 
Enerlich
28 października, godz. 17.00

Katarzyna Enerlich – pisarka i dziennikarka, au-
torka powieści dla kobiet „Opętani Mazurami”, 
„Kwiat diabelskiej góry”, „Czas w dom zaklęty” 
czy książek z serii „Prowincja pełna…”. 

Filia nr 12, ul. Witosa 18b, os. Witosa

wYSTawY

Astrid Lindgren – wystawa planszowa udo-
stępniona przez Ambasadę Szwecji
1–31 października

Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Bogucice

Kolaże, rysunki i wycinanki Hansa Christiana 
Andersena
1–10 październik
Wystawa udostępniona przez Duński Instytut 
Kultury.
Filia nr 14, ul. Piastów 20, os. Tysiąclecia

Mity i legendy z Laponii – wystawa ilustracji 
Lubośa Drtiny z Czech
1–20 października

Filia nr 32, ul. Grzyśki 19a, Ligota

Koszutka – różne wizje nowoczesności – 
wystawa z Muzeum Historii Katowice
13 października–13 listopada
Wystawa realizowana w ramach Europejskiego 
Tygodnia Demokracji Lokalnej. 
Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47, Koszutka

Wystawa grafik Adama Czecha i Joanny Ba-
buli
Wystawa czynna do 12 października
Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47, Koszutka

Barwy rzeczywistości – inne spojrzenie – 
wystawa malarstwa Roberta Barei, Bogdana 
Gorczycy i Ryszarda Kalamarza
Wystawa czynna do 16 października 

Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Bogucice

Sleeveface – okładkowe alter 
ego – wystawa fotografii Mileny 
Michałowskiej
1–31 października

Filia nr 30, ul. Rybnicka 11, Śródmieście

Malarstwo Anny Chwapińskiej 
– wernisaż wystawy
20 października, godz. 17.00
Wystawa czynna do 20 listopada br.

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

14. Festiwal Nordalia
12–29 października

13 października, godz. 17.00
Podróże, kobiety i twórczość w „Dziennikach” 
Hansa Christiana Andersena – spotkanie z Bo-
gusławą Sochańską z Duńskiego Instytutu Kul-
tury. Prowadzenie: Marta Fox.
Filia nr 14, ul. Piastów 20, os. Tysiąclecia

21 października, godz. 17.00
O sagach w kulturowym i naturalnym krajobrazie 
Islandii – spotkanie z Aleksandrą Jochymek i Grze-
gorzem Bartosikiem z Uniwersytetu Śląskiego.

Filia nr 30, ul. Rybnicka 11, Śródmieście

27 października, godz. 17.00
Kanut Wielki, wnuk Mieszka I i największy 
władca Skandynawii w XI wieku – spotkanie 
z Danielem Dawidowiczem. 

Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47, 
Kostuchna
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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

MdK „Koszutka”

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

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

www.mdkkoszutka.pl

uL. GrażYńSKieGO 47
tel. 32 258 99 77, 32 258 99 200
domkultury@mdkkoszutka.pl

„Dwoje biednych Rumunów 
mówiących po polsku” 
1 października, godz. 19.00

Premiera – na motywach sztuki Doroty Ma-
słowskiej – w wykonaniu uczestników Labora-
torium Praktyk Teatralnych „Creatorium” w reż. 
Michała Skiby.

Wstęp wolny od 18. roku życia

Europejskie podróże – 
warsztaty poszerzające 
horyzonty młodych odkrywców
1, 8, 22, 29 października, godz. 9.15

Wstęp: 4 zł. Zapisy w sekretariacie

Spotkanie mieszkańców 
z przedstawicielami RJP nr 12 
Koszutka
1 października, godz. 18.00

Świetlica mieszkańców 
Koszutki
2, 9, 30 października, godz. 17.00–19.00
5, 12, 19, 26 października, godz. 10.00–
12.00

Salon Artystyczny: spotkania 
z muzyką
2 października, godz. 17.00

Spotkanie o muzyce  Franciszka Liszta. Pre-
lekcję wygłosi prof. Leon Markiewicz. W pro-
gramie przewidziano również wysłuchanie 
utworów kompozytora. Prowadzenie: Barbara 
Surmanowa. 

uL. GLiwicKa 214 
Nabór trwa! Gorąco zapraszamy dzieci, mło-
dzież na zajęcia artystyczne. Oferta zajęć wraz 
z planem na rok szkolny 2015/2016 na naszej 
stronie internetowej www.mdkkatowice.pl.

Trwa również sezon w kompleksie wielo-
funkcyjnych boisk sportowych „Moje boisko 
Orlik”. Zabawa i aktywność fizyczna dzieci, 
młodzieży i dorosłych, zajęcia sportowe pod 
okiem doświadczonego animatora sportu.

Koncerty edukacyjne 
pt. „Portrety kompozytorów – 
Fryderyk Chopin” we współpracy 
z IPiUM „Silesia” 
7 października, godz. 9.00, 10.00, 11.00

Turniej piłki nożnej w ramach 
obchodów „Europejskiego 
Tygodnia Demokracji Lokalnej
12 października, kompleks boisk „Orlik”, 
ul. Gliwicka 214

Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Dyrektora MDK – szkoły 
podstawowe
21 października, „Orlik”, ul. Gliwicka 214

ul. mikołowska 26
tel. 32 251 85 93

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

„Różni – Równi” warsztaty 
i prezentacje twórczości osób 
z niepełnosprawnością
5 października, godz. 10.00, sala 221 
(sala Marmurowa, II piętro)

XVIII Ogólnopolski Konkurs 
Krasomówczy im. W. Korfantego 
– eliminacje lokalne 
20 października, godz. 10.30, sala 303, 
III piętro 

XVIII Ogólnopolski Konkurs 
Krasomówczy im. W. Korfantego 
– eliminacje regionalne  
23 października, godz. 10.00, sala 303, 
III piętro 

SaLa TeaTraLNO-
KiNOwa

W każdą środę o godz. 18.00 bezpłatny pokaz 
filmu w ramach Salonu Kina Polskiego.

Narodowy Teatr Edukacji – 
poranne spektakle dla dzieci 
i młodzieży
2 października

W programie: 
godz. 8.15 Hobbit
godz. 10.30 Jak Rumcajs Cypiska uratował
godz. 12.30 Skąpiec

W sprawie repertuaru i biletów prosimy o kontakt 
bezpośrednio z organizatorami: tel. 602 113 116.

Cezary Pazura – Jesteśmy 
wariatami, ale tylko ja się leczę
4 października, godz. 16.00 

Bilety: 45 zł, Biletynakabarety.pl

Festiwal Doświadczeń z Fizyki
8 października, godz. 9.00

Impreza dla uczestników zajęć Pałacu Młodzie-
ży po wcześniejszych zapisach u nauczycieli.

Wojciech Cejrowski odwiedzi 
Katowice
20 października, godz. 19.00

Program „Wolna Amerykanka”.
Kupbilecik.pl

Obertaniec oberwaniec
22 października, godz. 19.00

Spektakl taneczny w wykonaniu artystów tan-
cerzy, młodych ludzi kochających folklor, pa-
sjonatów ze środowisk akademickich miasta 
Katowice. W programie: goniony, kraki, kupa-
lonki i inne atrakcje!
Ticketportal.pl. Bilety już wkrótce w cenie 

10 zł (normalne) i 5 zł (ulgowe dla dzieci 
i emerytów)

„Calineczka” 
27 października

Spektakl dla dzieci przygotowany przez Dzie-
cięco-Młodzieżowy Teatr Muzyczny Protalent.

Bilety u organizatora pod numerem 
telefonu: tel. 534 282 891

„O nieskończoności  (Ciemna 
materia)”
29 października, godz. 11.15

Wykład prof. dr. hab. Stanisława Bajtlika z Cen-
trum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika 
w Warszawie.
Wejście tylko po wcześniejszych zapisach pod 
adresem: pracownia@gtquark.net.

PracOwNia FizYKi

Festiwal Doświadczeń oraz 
Konkurs dla klas IV–VI Szkół 
Podstawowych
8 października, godz. 10.00, sala teatralna

Wykłady do Konkursu 
na Pracę Fizyka a Ekologia 

15 października, godz. 10.00–11.00, 11.15–
12.15, 12.30–13.15, sala audiowizualna 
W programie: wykłady dr. inż. Jarosław Sikor-
skiego (IFCND) „Energia jądrowa, jakiej nie 
znacie” oraz prof. dr. hab. inż. Mariana Nowaka 
(IF-PŚl) „Technologie wodorowe”.

22 października, godz. 10.00–11.00, 11.15–
12.15, 12.30–13.15, sala audiowizualna 
W programie: wykłady prof. dr. hab. Andrze-
ja Bluszcza (IFCND) „Klimat globalny i jego 
zmiany w świetle fizyki” oraz prof. dr. hab. 
Marka Zrałka (UŚ) „Konsekwencje odkrycia 
»Boskiej cząstki«. Co dalej?”.

29 października, godz. 10.00–11.00, 11.15–
12.15, 12.30–13.15, sala audiowizualna, sala 
teatralna
W programie: wykłady dr. hab. inż. Adama 
Michczyńskiego (IFCND) „Atlantycki oscylator 
klimatyczny” oraz prof. dr. hab. Stanisława Baj-
tlika (CAMK) „Ciemna materia”.

wYSTawY

„Różni – równi” 
5–30 października, Galeria Akwarela 
(parter); wernisaż: 5 października, 
godz. 12.15 w ramach obchodów Dnia 
Integracji organizowanego przez Pałac 
Młodzieży.

Wystawa twórczości podopiecznych katowickich 
organizacji i szkół, m.in. ZSZS nr 6, ZSS nr 7, ZSS 
nr 10, Stowarzyszenia ARTERIA, ŚDS nr 2.

„Kontrasty, inspiracje, 
postawy” 
16–30 października, Sala Marmurowa (II p.)
Wernisaż: 16 października, godz. 17.00

Wystawa twórczości Ryszarda Dereszyńskie-
go, Krzysztofa Wilde, Adama Adamczyka, Mi-
łosza Bukowskiego.

Kurs stepowania od podstaw
Poniedziałki, godz. 18.00, Sala Marmurowa 
(II p.) w Pałacu Młodzieży. 

Baw się rytmem i naucz się tańczyć do swoje-
go ulubionego gatunku muzyki! 

Opłata miesięczna: 65 zł/os. Zapisy dla 
młodzieży i dorosłych  pod nr. tel. 508 

652 777 lub kosubek@wp.pl Zajęcia 
rozpoczną się po utworzeniu grupy. 

Zapraszamy także na kursy tańca towarzy-
skiego dla początkujących. Rozpoczęcie: 12 
października, godz. 19.00. 

Opłata miesięczna:  80 zł/os. 

Zapraszamy także na kursy tango argentino 
i rock and rolla. Więcej na www.taniec-kosu-
bek.pl oraz  fb: tanieckosubek 

XV Festiwal Nordalia: 
„Na ścieżkach skandynawskiej 
przyrody”
27 października, godz.15.00

Warsztaty poświęcone szerzeniu wiedzy o fau-
nie i florze krajów nordyckich.

Młodzieżowy Dom Kultury w Katowicach wraz 
z Aeroklubem Śląskim po raz czwarty orga-
nizuje konkurs modeli plastikowych o Puchar 
Prezesa Aeoroklubu Śląskiego. Zapraszamy na 
to nietuzinkowe widowisko.
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Zegarmistrz światła – koncert 
Tadeusza Woźniaka z udziałem 
Jolanty Majchrzak i pozostałych  
członków jego muzykującej 
familii
4 października, godz. 18.00 

Koncert w ramach działania Integracyjnej Sce-
ny Piotra i Pawła.

Bilety można zakupić tydzień przed 
koncertem w dni robocze w godz. 

17.00–17.50 w MDK „Koszutka” przy ul. 
Grażyńskiego 47 lub 1,5 godz. przed 

koncertem. Bilety są też dostępne 
w sprzedaży internetowej. Szczegółowe 
informacje o biletach można znaleźć na 

stronie www.scenapiotraipawla.pl lub 
pod numerem telefonu 605 386 175.

Akademia baśni dla dzieci – 
warsztaty
6, 20 października, godz. 9.00, 10.15

„Zielony na czerwonym”, czyli o zachowaniu 
na drodze, bezpieczeństwie i zasadach ruchu 
drogowego na podstawie książki Grzegorza 
Kasdepke pt. „Bodzio i Pulpet”.

Zapisy. Bilety: 4 zł

Salon Artystyczny: Szepty 
i krzyki koloru
6 października, godz. 17.00 

Spotkanie z Georgijem Safronowem, jednym z naj-
bardziej popularnych malarzy śląskiego środowi-
ska  plastycznego. Postać – jak jego malarstwo 
– kolorowa, emocjonalna i sugestywna. W Radiu 
Katowice jeszcze w tym miesiącu ekspozycja naj-
nowszych prac, natomiast sam artysta pojawi się 
osobiście na spotkaniu w MDK „Koszutka”. Pro-
wadzenie red. Maciej Szczawiński.

Spotkanie z Anną Dymną
12 października, godz. 18.00  

Spotkanie z Anną Dymną, któremu towarzy-
szyć będzie występ prowadzonego przez nią 
niepełnosprawnego teatru Radwanek. Po spo-
tkaniu możliwość zdobycia podpisanego foto-
su wielkiej aktorki. Koncert w ramach działania 
Integracyjnej Sceny Piotra i Pawła.

Bilety: 12 zł i 15 zł dostępne 
w przedsprzedaży – tel. 605 386 

175. Rezerwacje internetowe pod 
numerem: 605 386 175 lub na 

e-mailowo: boguslawawazl@vp.pl; www.
scenapiotraipawla.pl. Bilety można 

zakupić tydzień przed koncertem w dni 
robocze w godz. 17.00–17.50 w MDK 
„Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47 
lub 1,5 godz. przed koncertem. Bilety 

będą też dostępne w sprzedaży 
internetowej. Szczegółowe informacje 

o biletach można znaleźć na stronie www.
scenapiotraipawla.pl lub pod numerem 

telefonu 605 386 175.

Projekt „Kamishibai. 
Wędrowni opowiadacze”
14 października, godz. 16.00 

Zapraszamy do udziału w plenerowym pokazie 
spektakli nawiązujących do tradycyjnej japoń-
skiej sztuki teatru ilustrowanego Kamishibai 
w wykonaniu aktorów Teatru Rawa. 

Następnie zapraszamy widzów pokazu na au-
torskie warsztaty „Słucham, tworzę, ilustruję” 
(godz. 17.30–19.00), które poprowadzi za-
łożycielka jedynego na Śląsku wydawnictwa 
dziecięcego – Wydawnictwa Tibum, populary-
zującego w Polsce sztukę Kamishibai.

Akcja „Wędrowni opowiadacze” odbywać 
się będzie od 10 do 14 października 2015 
w różnych dzielnicach Katowic. 

Udział w warsztatach bezpłatny, liczba 
miejsc jest ograniczona, obowiązują 

zapisy w sekretariacie MDK.

Porozmawiajmy o rodzinie
15 października, godz. 18.00

MDK „Koszutka” i Krąg Barbar Śląskich przy Stowa-
rzyszeniu Bractwa Gwarków Związku Górnośląskie-
go zapraszają na cykl spotkań prowadzonych przez 
sędzinę Sądu Apelacyjnego  Barbarę Bochyńską pt. 
„Porozmawiajmy o rodzinie” – w świetle przepisów 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Bajtle godają – warsztaty 
regionalne – szkółka gwary 
śląskiej
16 października, godz. 9.30 i 10.30

Prowadzenie Grzegorz Chudy – nauczyciel 
języka polskiego, muzyk, malarz, akwarelista, 
miłośnik śląskiej gwary i kultury, scenarzysta 
teatralny, a także wieloletni instruktor Związku 
Harcerstwa Polskiego, który podczas zajęć z 
dziećmi niejednokrotnie wykorzystuje dosko-
nale angażującą dzieci metodykę zuchową.

Zapisy w sekretariacie. Bilety: 4 zł

Klub poetycki
16 października, godz. 17.00

Prowadzenie red. Maciej Szczawiński.

Koncerty IPiUM 
„Silesia” w ramach XXV 
Międzynarodowego Festiwalu 
Młodych Laureatów Konkursów 
Muzycznych
18 października, godz. 17.00

Mandala Guitar Quartet:
Ziemowit Bućko, Marcin Kuźniar,
Dariusz Lampkowski, Theo Migeon
Program:
P. A. Nowak – Kwartet gitarowy nr 1
C. Franck – Preludium, Fuga i Wariacja op. 18
A. Borodin – Tańce połowieckie
C. Debussy – Preludium nr 2 „Żagle", Prelu-
dium nr 10 „Zatopiona katedra"
S. Assad – Uarekena 

Poeta – człowiek cierpiący?
19 października, godz. 17.00 

Publiczność Salonu Artystycznego będzie 
zgłębiać tajniki poezji, a przewodnikiem po 
nich będzie wielka znakomitość świata literac-
kiego – Ewa Lipska.
Prowadzenie: Hanna Grabowska-Macioszek.

Festiwal gitary elektrycznej 
23 października

W programie:
godz. 16.00 – warsztaty gitarowe
godz. 18.00 – koncert w wykonaniu: Anthi-

mos Apostolist, Andrzej Rusek, Irek Głyk, Mi-
rek Rzepa, Leszek Winder i inni.

Podróże ze sztuką
26 października, godzinie 17.00

Spotkanie z Jolantą Mackiewicz pt. „Tajemnice 
minojskiej i prawosławnej Krety”. Prowadze-
nie: Gabriela Łęcka.

Edukacja muzyczna dla 
dzieci szkolnych – portrety 
kompozytorów – Fryderyk Chopin
28 października, godz. 9.30 i 10.30

Zapisy. Wstęp: 2 zł

Edukacja muzyczna 
dla przedszkolaków
30 października, godz. 10.15

Zapisy. Wstęp: 2 zł

uL. KrzYżOwa 1

tel. 608 549 089
filiadab@mdkkoszutka.pl

Podsumowanie projektu 
„Opowieści stąd” 
3 października, godz. 17.00

W programie: prezentacja filmu i zdjęć z prze-
biegu projektu, prezentacja książki artystycznej 
o dzielnicy Dąb i Józefowiec–Wełnowiec, kon-
cert piosenki przedwojennej i autorskiej „Opo-
wieści stąd” w wykonaniu Łukasza Jemioły 
– laureata „Grechuta Festival” oraz Przeglądu 
Piosenki Studenckiej w Krakowie, z zespołem 
(Urszula Czerniak – kontrabas, Tomasz Deu-
tryk – instrumenty perkusyjne).
Projekt dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Galeria za Szybą –„Obrazy 3D. 
Bolesne piękno”
6 października, godz. 18.00 

Wernisaż wystawy Mai Maciejko, studentki 
Akademii Sztuk Pięknych na kierunku grafika. 

Kamishibai „Wędrowni 
Opowiadacze”
10 października, godz. 9.00–12.00

Pokaz japońskiej sztuki teatru ilustrowanego 
oraz warsztaty „Słucham, tworzę i ilustruję” 
(godz. 10.30). 
Pokaz realizowany dzięki współpracy Teatru 
Rawa z Wydawnictwem Tibum, w ramach pro-
jektu „Kamishibai w Katowicach" współfinan-
sowanego z budżetu Miasta Katowice. 

Udział w warsztatach bezpłatny, ilość 
miejsc ograniczona, obowiązują zapisy 

w sekretariacie MDK

W Obiektywie – spotkania 
z kulturą różnych regionów 
świata i Polski 
14 października, godz. 17.00

Wędrówki z dębowym skrzatem 
Zaszybkiem – warsztaty 
ekologiczne dla przedszkolaków 
„Przygotowania zwierząt do 
zimy”
16, 23 października, godz. 9.30 i 10.45 

Koszt: 4 zł. Obowiązują zapisy

Urodziny Kubusia Puchatka 
– program animacyjny dla 
przedszkolaków w wykonaniu 
aktorów Fabryki Kultury
16 października, godz. 10.00

Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy 

14. Festiwal Nordalia 
16 października, godz. 12.30  

„Tove Jansson – nie tylko mama Muminków” – 
spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej z Justyną 
Czechowską, tłumaczką literatury szwedzkiej.

Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy.

„Zwierzęta – znaki 1” 
– warsztaty projektowe 
inspirowane historią sztuki dla 
dzieci
21 października, godz. 9.30

Prowadzenie: Ewa Kokot. 
Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy. 

Wieczory muzyczne – koncerty 
IPiUM „Silesia” w ramach XXV 
Międzynarodowego Festiwalu 
Młodych Laureatów Konkursów 
Muzycznych

16 października, godz. 17.00 
Wystąpią:
Lucyna Jarząbek – sopran
Marek Świerczek – fortepian 

24 października, godz. 17.00 
Muzyka  filmowa – Tercet Pasjonata i goście 
w składzie: 
Irmina Barczewska-Garus – śpiew
Zbigniew Garus – śpiew
Danuta Rajchel – śpiew
Anita Sułkowska – akompaniament  

Cztery Pory Roku – spotkanie 
taneczno-integracyjne dla 
młodzieży po 40-ce
17 października, godz. 17.00

Prowadzenie: DJ Kris.
Koszt: 30 zł/os. Liczba miejsc 

ograniczona.

„Mały Książę” – spektakl 
teatralny dla gimnazjalistów
19 października, godz. 11.00

Adaptacja, reżyseria i wykonanie: Tadeusz Kwin-
ta. Scenografia: Teresa Białas-Terakowska.

Koszt: 10 zł/os.

Kraina Muzyki Małego Księcia 
– edukacja muzyczna dla dzieci 
(IPiUM „Silesia”)
28 października

Koszt: 2 zł/os.



21www.katowice.eu iNFOrmaTOr

|    MDK |  

MdK 
„szopienice– 
–Giszowiec”

ul. gen. hallera 28
tel. 32 256 84 53

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

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

Dział „BOGucice”
ul. Markiefki 44a

Wystawa przedszkolaków 
„Baśnie jesienne”
do 20 grudnia, godz. 8.00–20.00, Galeria 
Młodego Twórcy – hol główny, I piętro

ART-akcja – warsztaty 
twórczo-rozwojowe 
dla gimnazjalistów
1 października, godz. 9.00–10.30, galeria

Wstęp: 2 zł/os. Warsztaty zamknięte

Rodzinne warsztaty gospel
3–4 października, sala widowiskowa

Ta inicjatywa to pierwszy w regionie, wielo-
pokoleniowy projekt edukacyjno-artystyczny, 

uL. GeN. J. haLLera 28
tel. 32 256 84 53

Nording walking dla każdego – 
spacer po Burowcu
1 października, godz. 11.00

Zapisy w sekretariacie MDK.

XV Turniej Recytatorski dla 
Przedszkolaków im. Juliana 
Tuwima
14 października, godz. 9.00

„Barwy rzeczywistości” – 
wystawa w Galerii „Antrakt” 
do 15 października

Artyści biorący udział w wystawie: Dorota Chomko, 
Miłosz Horodyski, Michał Kwarciak i Bogumiła Pacyna

XX Konkursowy Przegląd 
Zespołów Regionalnych 
„Kalendarz obrzędowy”
16–18 października

Konfrontacja zespołów folklorystycznych prezen-
tujących obrzędy doroczne i rodzinne, zwyczaje 
gospodarskie, dotyczące życia społecznego. 

14. Festiwal Nordalia: Islandia 
nieznana 
16–31 października

W programie: wystawa fotografii Aleksandry Jochy-
mek, wykład dr. Jacka Kurka pod tytułem: „Przyjaźń 
w krainie wiecznego lodu. Świat wartości Roalda 
Amundsena” (19 października, godz. 10.00).

Bilet wstępu na wykład – 3 zł

Koncert Krzysztofa Lukasa 
w ramach Festiwalu „Jesienne 
Niedziele Organowe – fin de siécle”
18 października, godz. 18.00, kościół pw. 
św. Antoniego w Dąbrówce Małej

Koncert Arkadiusza Bialica 
w ramach Festiwalu „Jesienne 
Niedziele Organowe – fin de 
siécle”
25 października, godz. 18.00, kościół pw. 
św. Antoniego w Dąbrówce Małej

Dyskoteka Dorosłego 
Człowieka, czyli impreza dla 
młodzieży po 40-ce
24 października, godz. 19.00

Wstęp: 37 zł/os., w tym poczęstunek

uL. OBr. weSTerPLaTTe 10 
tel. 32 256 99 77

Świat z papieru – warsztaty 
orgiami dla uczniów szkół 
gimnazjalnych
7 października, godz. 11.30

„Kamishibai. Wędrowni 
opowiadacze” – spektakl dla 
dzieci połączony z warsztatami 
artystycznymi
11 października, godz. 10.00

Na warsztaty teatralne obowiązują wcześniej-
sze zapisy w sekretariacie filii nr 1. Liczba 
miejsc ograniczona.

Warsztaty teatralne dla dzieci 
w ramach Międzynarodowego 
Festiwalu Teatrów Lalek 
„Katowice – Dzieciom”
14 października

Wieczór Finałowy XXV 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla Twórców 
Nieprofesjonalnych 
im. Pawła Wróbla
16 października, godz. 17.00

Podróże po Europie – zajęcia 
edukacyjne dla przedszkolaków
21 października, godz. 10.30

Prowadzenie: Punkt Informacji Europejskiej 
Europe Direct – Katowice.

PL. POD LiPami 1
tel. 32 206 46 42

Wyprawy na Spitsbergen – 
wystawa fotografii Michała 
Ciepłego
1–30 października

Wystawa w ramach Festiwalu Nordalia. 

Festiwal Jesień w Kolorach 
Wiosny 
4–11 października

Festiwal zdarzeń kulturalnych dedykowany se-
niorom.

„Ławeczka” – spektakl 
w wykonaniu Izabeli Noszczyk 
i Dariusza Taraszkiewicza 
z Teatru Scena Poczekalnia 
z Łodzi
4 października, godz. 18.00

Aktywny Senior 
5 października

godz. 10.00 – Aktywny Senior, czyli aerobik 
50+ (zajęcia z instruktorem fitness)

godz. 15.30 – Ceramiczna broszka (twórcze 
warsztaty artystyczne)

godz. 17.00 – Zdrowy kręgosłup (ćwiczenia 
pod okiem specjalisty)

godz. 18.00 – „Heksa – Rechtory na klopsz-
tandze”, czyli śląska wersja „Poskromienia zło-
śnicy” W. Szekspira
w reż. Ewy Fido

Aktywny Senior, czyli aerobik 
50+
6 października, godz. 10.00

Zajęcia z instruktorem fitness.

Ekozabawki, czyli pomysł na 
prezent – twórcze warsztaty 
artystyczne
7 października, godz. 11.00 

Bądź piękna – warsztaty 
wizażu
7 października, godz. 17.00

Stretching 50+ 
8 października, godz. 17.00

Ćwiczenia rozciągające prowadzone przez in-
struktora fitness.

Impresje – spotkanie z poezją 
i wernisaż malarstwa Marty 
Jurkowskiej
8 października, godz. 18.00

Zabawa taneczna dla seniorów
9 października, godz. 16.00

Koncert niespodzianka
11 października, godz. 17.00

Bezpłatne wejściówki na koncert i spektakle 
do odebrania na portierni MDK.

Warsztaty: zajęcia bezpłatne. Obowiązu-
ją zapisy w sekretariacie MDK lub pod 
nr. tel. 32 206 46 42. Liczba miejsc ograni-
czona.

Szkółka Gwary Śląskiej – 
zajęcia dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym 
przybliżające gwarę i kulturę 
śląską
12, 13, 23, 26, października, godz. 9.00, 
10.00, 11.00

Istnieje możliwość udziału grup zorganizowa-
nych. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.

Warszaty muzyczne 
Muzyka T.ETNO
13 października, godz. 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00

Energetyczne spotkania z muzykiem i kolekcjo-
nerem instrumentów wszelakich – Tomaszem 
Drozdkiem. W czasie warsztatów uczestnicy 
poznają różnorodne instrumenty i sami wcielą 
się w rolę muzyków.

Baśnią po mapie – zajęcia 
dla przedszkolaków przybliżające 
kulturę różnych narodów przez 
pryzmat baśni i legend
15, 16 października, godz. 10.00 

Warsztaty „Co to jest Unia 
Europejska i w jakim celu 
została stworzona?” 
19, 21 października, godz. 9.00, 10.00, 
11.00 

Warsztaty dla dzieci prowadzone przez anima-
torów z Punktu Informacji Europejskiej Europe 
Direct – Katowice.

Koncerty umuzykalniające 
skierowane do dzieci w wieku 
szkolnym i przedszkolnym 
organizowane wspólnie z IPiUM 
„Silesia”
20 października, godz. 9.00, 10.00, 11.00

Spitsbergen – barwny 
arktyczny świat 
20 października, godz. 18.00 

Spotkanie z podróżnikiem Michałem Ciepłym.

„Kot w butach” – spektakl  
dla dzieci w wykonaniu Teatru 
Gry i Ludzie w Katowicach
27 października, godz. 10.00

Rezerwacja biletów pod nr. 32 206 46 42. 
Bilety: 10 zł

Mała Akademia Jazzu
28 października, godz. 10.00

Warsztaty muzyczne dla 
uczniów szkół i przedszkolaków
29 października, godz. 9.00, 10.00, 11.00 

Warsztaty dla młodzieży „Unia 
Europejska jako drzewo historii 
dziejów”
29 października, godz. 9.00, 10.00, 11.00

Zachęcamy do zapoznania się z szeroką ofer-
tą zajęć stałych, wśród nich znajdą Państwo  
zajęcia plastyczne, taneczne, szkółkę sza-
chową, aerobik, gimnastykę i inne.

Aktualne informacje o zajęciach i impre-
zach dostępne są na naszej stronie www.
mdk.katowice.pl
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na który składać się będą dwa intensywne dni 
zajęć wokalnych (16 godzin dydaktycznych), 
skierowany do rodzin (ok. 40 osób) – dzieci, 
rodziców oraz dziadków, zakończony wspól-
nym koncertem finałowym. Podczas warszta-
tów uczestnicy wraz z instruktorami przygotują 
specjalnie wyselekcjonowany repertuar 6–7 
piosenek, w trakcie nauki których będą roz-
wijać swoje umiejętności wokalne, ruchowe, 
kreatywność oraz szlifować język angielski. 
Warsztaty prowadzić będą doświadczeni in-
struktorzy muzyki gospel i pedagodzy, w tym 
Gabriela Gąsior – uznana polska wokalistka. 

Udział w warsztatach jest nieodpłatny. 
Zgłoszenia przyjmuje Stowarzyszenie 

„Gospel bez Granic”. Więcej informacji 
na: www.facebook.com/GospelBezGranic.

Spektakl teatralny 
pt. „Chłopiec z gitarą”
6 października, godz. 11.00, sala 
widowiskowa

Przedstawienie muzyczne w gwarze śląskiej 
zrealizowane przez uczniów X LO w Katowi-
cach. Na motywach prawdziwej historii z życia 
Karin Stanek.
Wstęp wolny. Ze względu na ograniczoną 

liczbę miejsc grupy zorganizowane 
prosimy o wcześniejsze rezerwacje 

Kolorowe Bogucice – 
warsztaty twórczo-rozwojowe dla 
dzieci ze szkół podstawowych
7 października, godz. 12.00–13.30, sala 
klubowa
20 października, godz. 15.00–16.00, sala 
klubowa

Wstęp: 2 zł/os. Warsztaty zamknięte

Wycieczka Koła Seniorów nr 6 
PZERiI do Podlesic
7 października, godz. 8.00

Zapisy na wycieczkę przyjmowane są przez 
zarząd Koła podczas spotkań: w każdy czwar-
tek w godzinach 13.00–15.00.

Dancing Bogucicki – zabawa 
taneczna
9 października, godz. 17.00, sala 
widowiskowa

Zabawa taneczna przy znanych i lubianych 
hitach. W cenie biletu kawa, herbata, zimna 
płyta, ciasteczko. 

Wstęp: 30 zł, dla posiadaczy katowickiej 
karty „Aktywny Senior” – zniżka 50%

Gromadka i GRAtka
12 października, godz. 17.00, sala 
widowiskowa

Kolejna możliwość wspólnego spędzania cza-
su dla całych rodzin podczas rywalizacji w gry 
planszowe. 

Przedstawienie teatralne 
i warsztaty w ramach projektu 
„Kamishibai. Wędrowni 
opowiadacze” Teatru Rawa
13 października, godz. 16.00–19.00, teren 
przy MDK, sala widowiskowa

Na terenie przy MDK odbędzie się plenerowy 
spektakl „Kamishibai. Wędrowni opowiada-
cze” w wykonaniu aktorów Teatru Rawa oraz 
warsztaty „Słucham, tworzę, ilustruję”, które 
poprowadzi Zofia Piątkowska-Wolska – zało-
życielka Wydawnictwa Tibum i propagatorka 
Kamishibai w Polsce. 

Wstęp bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy

Poranek filmowy dla juniora
15 października, godz. 10.00, sala 
widowiskowa

Wstęp bezpłatny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy

„Rockowisko” – koncert 
młodzieżowych zespołów 
rockowych
16 października, godz. 18.00, sala 
widowiskowa

Twórcza Wyspa – warsztaty 
dla całych rodzin, podczas 
których nauczymy się, jak można 
zrobić jesienne ozdoby całego 
domu
17 października, godz. 10.00, galeria

Wstęp: 10 zł od rodziny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy.

Dzień Seniora
21 października, godz. 15.00–20.00, sala 
widowiskowa

Informacji udziela zarząd koła nr 6 PZERiI podczas 
spotkań w każdy czwartek w godz. 13.00–15.00.

II Bogucicki Festiwal Polskiej 
Piosenki Dzieci i Młodzieży
22 października, przesłuchania 
od godz. 10.00, sala widowiskowa

Konkurs jest imprezą otwartą, w której mogą 
brać udział dzieci i młodzież zamieszkujący bądź 
uczący się w Katowicach. Regulamin konkursu 
oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie inter-
netowej: www.mdkbogucice-zawodzie.pl. 

Koncerty umuzykalniające dla 
dzieci ze szkół podstawowych 
przygotowane przez IPiUM 
„Silesia”
23 października, godz. 8.30–9.15, 9.30–
10.15, 10.30–11.15, sala widowiskowa

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Wstęp: 2 zł/os.

Stacja Rękodzieło – warsztaty 
robienia wianków
23 października, godz. 17.00, sala klubowa

Wstęp: 15 zł/os, obowiązują wcześniejsze 
zapisy

Spotkanie Koła Miłośników 
Historii Bogucic
29 października, godz. 18.00, sala klubowa

Gościem spotkania będzie Jacek Siebel – dy-
rektor Muzeum Historii Katowic. 

Dyskusyjny Klub Filmowy
30 października, godz. 17.30, sala 
widowiskowa

Podczas kolejnej projekcji odwiedzimy mrocz-
ne zakątki kinematografii. 

Zapisy do sekcji i klubów 
działu „Bogucice”
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału 
w zajęciach naszych sekcji, oferujących m.in. 
naukę gry na różnych instrumentach (gitara, pia-
nino), zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży, ba-
let dla dzieci, kurs języka angielskiego dla dzieci i 
osób dorosłych, zajęcia karate dla dzieci, studio 
piosenki „Singers”, zajęcia teatralne dla dzieci i 
młodzieży, teatr kukiełkowy, szachy, modelar-
stwo, zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, zajęcia rekreacyjne dla dorosłych 
(nordic walking, zajęcia fitness – ABT, TBC i dla 
seniorów), spotkania koła seniorów, zajęcia sek-
cji skata oraz sekcji gry Petanque.

Zgłoszenia osób zainteresowanych 
udziałem w zajęciach sekcji działu 

„Bogucice” przyjmujemy pod numerem 
telefonu: 32 203 05 17 (wewn. 2) lub mejlem: 

bogucice@mdkbogucice-zawodzie.pl.

Dział zawODzie

ul. Marcinkowskiego 13

Warsztaty komputerowe dla 
seniorów
1, 8, 15, 22, 29 października, godz. 10.30–
12.00, sala nr 10

Zapraszamy seniorów do udziału w interesują-
cych cyklach zajęć komputerowych.
Różne poziomy zaawansowania. 

Zajęcia bezpłatne. Ograniczona liczba 
miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń: 

tel. 32 255 32 44.

Bajkowy Poranek Filmowy
2 października, godz. 10.00–11.00, sala nr 3

Najmłodszych mieszkańców Zawodzia zaprasza-
my na bajkowe projekcje realizowane w ramach 
projektu „Kulturowy tygiel filmowy” współfinan-
sowanego przez Filmotekę Narodową. 

Zawodziańskie gierki: 
piłkarzyki, ping-pong, bierki
9 października, godz. 17.00–19.00, sala nr 3

Podsumowanie projektu 
„Kulturalna Rajza po Warszawie”
12 października, godz. 17.00–19.00, sala nr 3

W programie: koncert i wystawa fotografii. 
Projekt współfinansowany ze środków Naro-
dowego Centrum Kultury w ramach Programu 
„Kultura Dostępna”.

Origami dla dziecięcych 
rączek
15 października, godz. 16.00–17.00, sala nr 1

Wernisaż wystawy obrazów 
Ireny Izabeli Imańskiej w ramach 
cyklu „Imaginacje”
16 października, godz. 18.00–19.00, Galeria 
na piętrze

Rockowa jesień – koncert 
zespołu Runnin 'Space
16 października, godz. 19.00–21.00, sala nr 3

Na scenie wystąpi młody, energiczny, pełen 
ekspresji i emocji Zespół Runnin 'Space.

XVIII Zawodziańska Noc 
Planszówek
17/18 października, godz. 19.00–6.00, sala 
nr 10

Czy łatwo być szefem kuchni?
20 października, godz. 12.00–13.00, sala nr 3

Warsztaty dla seniorów współorganizowane 
z Filią nr 31 MBP w Katowicach.

Kreatywny Przedszkolak – 
warsztaty dla dzieci
22 października, godz. 10.00–11.00, sala 
nr 1

Wstęp: 2 zł/os.

Dancing Zawodziański
23 października, godz. 17.00–21.00, sala nr 3

Zabawa taneczna dla samotnych, singli 
i wszystkich, którzy lubią tańczyć.

Wstęp: 30 zł/os., dla posiadaczy 
katowickiej karty „Aktywny Senior” – 

zniżka 50%

Festiwal Gitary Elektrycznej
24 października, godz. 16.00, sala nr 3

Warsztaty gitarowe połączone z koncertem. 
Rozpoczęcie koncertu o godz. 18.00.

Edukacyjne koncerty 
solistyczno-kameralne dla dzieci 
współorganizowane z IPiUM 
„Silesia”
26 października, godz. 8.50–9.35, 9.50–
10.30, 10.50–11.35

Wstęp: 2 zł/os.

Konkurs recytatorski 
„Po drugiej Stronie Tęczy” – na 
urodzinach u Wandy Chotomskiej
26 października, godz. 12.00–14.00, sala nr 3

Regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania 
na stronie internetowej: www.mdkbogucice-
zawodzie.pl.

Kram z Pomysłami – warsztaty 
rękodzielnicze dla młodzieży 
i osób dorosłych
29 października, godz. 17.30–19.00, sala 
nr 1

Wstęp: 20 zł/os.

Dołącz do atrakcyjnych sekcji 
w MDK „Bogucice–Zawodzie”
Ruszyły nabory do poszczególnych sekcji, ale 
mamy jeszcze kilka miejsc! Nie przegap swojej 
szansy! U nas możesz nauczyć się gry na gita-
rze, pianinie, perkusji czy akordeonie. Możesz 
dołączyć do prężnie działających i rozpozna-
walnych w regionie zespołów wokalnych oraz 
muzyczno-instrumentalnych. Możesz rozłado-
wać drzemiącą w tobie energię na parkietach 
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MdK „Ligota”

ul. Franciszkańska 33 
tel. 32 252 32 34 

e-mail: mdk@mdkligota.dt.pl 
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ul. Boya-żeleńskiego 83
tel. 32 209 47 72

e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
www.mdkpoludnie.com
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Wernisaż wystawy Józefa 
Kuczborskiego pt. „Kalendarium 
Miasta Katowice w dokumentacji 
pocztowej i na widokówkach”
6 października, godzina 19.00, Galeria pod 
Łukami  

Wystawa czynna do 4 listopada od poniedział-
ku do piątku w godz. 12.00–19.00. 

Koło Dziennikarsko-Literackie
12 października, godz. 18.00, Galeria pod 

Łukami – spotkanie z Grzegorzem Płonką – 
członkiem Światowej Wspólnoty Medytacji 
Chrześcijańskiej, współzałożycielem kato-
wickiej grupy medytacyjnej pt. „O medytacji 
chrześcijańskiej”

19 października, godz. 18.00, Galeria pod 
Łukami – spotkanie z Eugeniuszem Witkiem 
„Geno” – prezenterem, aktorem, pt. „Moje li-
gockie wspomnienia”.

26 października, godz. 18.00, Galeria pod 
Łukami – spotkanie z Janem Holewikiem pt. 
„Wyprawa konnym wozem dookoła Polski 
2015”.

Samopomocowa Grupa 
Wsparcia
13 października, godz. 18.00, Galeria pod 
Łukami

Spotkanie dla osób opiekujących się ludźmi star-
szymi, niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. 

Koncert dedykowany 
nauczycielom z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej
18 października, godz. 18.00, sala 
kameralna im. prof. K. Szafranka 

Wystąpią: Martyna Bańczyk – sopran i słowo, 
Aneta Pawlik – flet, Dorota Zawierucha – for-
tepian. W repertuarze m.in. utwory S. Niewia-
domskiego, C. Francka i G. Pucciniego. 

Spotkanie Koła Miłośników 
Śląskiej Pieśni 
21 października, godz. 18.00, Galeria pod 
Łukami 

Koncerty edukacyjne 
organizowane we współpracy 
z IPiUM „Silesia”
28 października, godz. 9.00, 10.00 i 11.00, 
sala kameralna im. prof. Karola Szafranka

Portrety kompozytorów – Fryderyk Chopin. 
Trwająca w październiku XVII edycja Między-
narodowego Konkursu Pianistycznego im. 
F. Chopina jest okazją do zaprezentowania 
uczniom wybitnych dzieł kompozytora, a także 
do przedstawienia sylwetki F. Chopina.

KOSTuchNa, 
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Fiordy, góry i lodowce
do 31 października

Wystawa fotograficzna braci Andrzeja i Pawła 
Garskich. Autorzy od lat pasjonują się przyrodą 
Skandynawii, są autorami wielu wystaw i pu-
blikacji na ten temat. Wystawa zorganizowana 
jest w ramach 14. festiwalu Nordalia.

Piękno skandynawskiej 
przyrody
26 października, godz. 10.00

Spotkanie z Agnieszką Kowalczyk, absolwent-
ką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz 
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego 
w Sosnowcu. Ogromną rolę w jej życiu odgry-
wają podróże, turystyka górska i fotografia o 
tematyce przyrodniczej i kulturowej. Najchęt-
niej odwiedza kraje skandynawskie: Szwecję, 
Norwegię, Finlandię, Danię, Islandię i Wyspy 
Owcze. Od kilku lat organizuje spotkania Klubu 
Młodego Podróżnika „Globert” oraz redaguje 
gazetę o tematyce proekologicznej pt. „Ekuś”. 
Współpracuje z organizacjami zajmującymi się 
tematyką przyrodniczą i podróżniczą. 

PiOTrOwice, 
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„Bażantowo” po sąsiedzku
2 października, godz. 18.00

Spotkanie na temat warunków mieszkanio-
wych dla osób starszych w powstającym na 
osiedlu „Bażantowo” kompleksie Kryształowa.

Forum Literackie
2 października, godz.18.00

Forum Literackie jest skierowane do każde-
go, w każdym wieku, kto pisze, niezależnie od 
gatunku literackiego. Cel to krzewienie kultury 
słowa, poznanie różnych nurtów literackich, 
„obycie” ze słowem pisanym, ale także umie-
jętność dyskusji w obszarze języka krytyczno-
literackiego. Podczas cyklicznych spotkań tek-
sty są analizowane i omawiane pod nadzorem 
merytorycznym. Spotkania prowadzą: Sabina 
Wawerla-Długosz i Lesław Nowara. 

Dzień edukacyjny – forum 
najlepszych praktyk w edukacji
8 października, godz. 17.30

Zaprasza Otwarty Klub Przyrodnika. Podczas 
kilku krótkich prezentacji będzie można posłu-
chać o tym, jak zainteresować innych przyrodą 
i nie tylko. Prowadzenie: Łukasz Fuglewicz. 

Wstęp wolny

Dr Katarzyna Olczak – 
spotkanie z lekarzem
9 października, godz. 18.00

Gościem będzie dr Katarzyna Olczyk, internist-
ka, która opowie o chorobach cywilizacyjnych 
takich jak choroby serca czy cukrzyca oraz 
spróbuje rozwiać wiele mitów, które tym cho-
robom towarzyszą.

Koncert IPiUM „Silesia”
18 października, godz. 17.15

Koncert w ramach XXV Międzynarodowego 
Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów 
Muzycznych, współorganizowany z Instytucją 
Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”. 

Album z podróży. Płaskowyż 
Nazca
23 października, godz. 18.00

Kolejne z geograficzno-podróżniczych spotkań 
będzie poświęcone niezwykłej, pochodzącej 
ze środkowej części Peru, kulturze Indian Na-
zca. Stefan Gierlotka opowie m.in. o wspania-
łych systemach linii, przedstawiających zwie-
rzęta, widziane tylko z lotu ptaka. 

Siostra Anna Bałchan – 
spotkanie
30 października, godz. 17.30

Z cyklu „Osobowości zza ściany”. Siostra Anna 
Bałchan przez wiele lat pracowała jako stre-
etworker w Katowicach wśród bezdomnych, 
prostytutek i dzieci ulicy współpracując z ka-
towickim Domem Aniołów Stróżów. Jest teo-
logiem, terapeutą, prezesem stowarzyszenia 
„PoMOC”, które pracuje na rzecz kobiet szcze-
gólnie dotkniętych przemocą domową. W TV 
„Religia” prowadziła program „Rozmównica”. 
Jej ostatnim przedsięwzięciem jest zaangażo-
wanie w budowę centrum opiekuńczo-rozwo-
jowego dla dzieci (www.budujemycosdobrego.
pl). Siostra Anna również świetnie śpiewa i gra 
na gitarze, czego dowodem jest płyta „Panie, 
naucz mnie” nagrana z zespołem Siostra Anna 
i Przyjaciele. Spotkanie poprowadzi Krystyna 
Mitręga. 

Katowice. Stare miasto
do 30 października

Wystawa akwareli Soni i Ireneusza Botorów 
z archiwalnego zbioru autorskiego „Ślady”. 
Prace przedstawiają najstarszą zabudowę Ka-
towic.
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Akcja Odkrywka. Śladem 
żubrów
10 października, godz. 9.00 (zbiórka 
na rynku w Murckach)

Tym razem zapraszamy do eksploracji murc-
kowskiego rezerwatu śladem jego dawnych 
mieszkańców – książęcych żubrów. Niespo-
tykaną atrakcją będzie koncert sygnalistów 
myśliwskich. 

150 lat parafii w Murckach – 
wystawa fotograficzna           
18 października, godz. 18.00

Otwarcie wystawy upamiętniającej 150. rocz-
nicę powstania murckowskiej parafii. Fotogra-
fie pochodzą z prywatnych zbiorów mieszkań-
ców oraz kościelnych archiwów. Po wernisażu 
zapraszamy na koncert IPiUM „Silesia”.     

zarzecze, 
uL. STeLLera 4

Dzikie Zarzecze – wystawa 
pokonkursowa
do 30 listopada

Zobaczyć możemy fotografię m.in.: Katarzy-
ny Kubackiej, Aleksandry Goźć i Aleksandry 
Tochowicz, gimnazjalistek, które aparatem 
fotograficznym spróbowały uchwycić wszech-
obecną w Zarzeczu dziką przyrodę, która czę-
sto pod postacią dzika czy sarny zagląda przez 
okna tutejszych domów.

PODLeSie,    
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Z przemysłu do kultury – 
wystawa fotografii
do 15 października

Autor wystawy Tomasz Kawka próbuje w for-
mie fotoreportażu przedstawić dynamicznie 
zmieniającą się w ostatnich latach architekturę 
Katowic. Często w jego obiektywie spotyka się 
to, co nowe, z tym, co odchodzi, np. siedziba 
NOSPR i właśnie rozbierany budynek DOKP. 

Las w Podlesiu. Wernisaż 
i wieczór poezji
18 października, godz. 17.00

Wystawa malarstwa Joanny Bodery, absol-
wentki katowickiej ASP, która odnajduje arty-
styczne inspiracje w przyrodzie, szczególnie 
tej najbliższej.  W czasie wernisażu swoją po-
ezję przedstawi Izabela Widera – poetka i fil-
hellenka. „Życie mija jak sen” jest jej debiutem 
poetyckim. Tomik to opowieść o życiu: radości 
i bólu, namiętności i pragnieniu dostąpienia 
raju.

sal baletowych dzięki udziałowi w sekcjach ta-
necznych, możesz udoskonalić język obcy, bo 
przecież z angielskim łatwiej zdobywać świat, 
a z sąsiadami lepiej dogadać się po niemiecku! 
W naszej ofercie każdy znajdzie coś dla sie-
bie. Będą też działania skierowanie do mam 
z dziećmi, a nawet całych rodzin.

Szczególnie gorąco polecamy indywidu-
alną naukę gry na akordeonie, a w przypad-
ku dużych uzdolnień uczestnictwo w Zespole 
Akordeonistów „Katowice–Kleofas”.

Nie zwlekaj i już dziś zapoznaj się z ofertą 
MDK „Bogucice–Zawodzie”.
Szczegóły pod numerami telefonów:

Dział Bogucice: tel. 32 203 55 24, e-mail: 
bogucice@mdkbogucice-zawodzie.pl

Dział Zawodzie: tel. 32 255 32 44, e-mail: 
zawodzie@mdkbogucice-zawodzie.pl.
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4 października wystartuje PKO Sile-
sia Marathon, jeden z największych fe-
stiwali biegowych w Polsce. – Liczy-
my, że rok 2015 będzie dla biegu kolej-
nym rekordowym, zarówno pod wzglę-
dem frekwencji, jak i wyniku – mówi 
Bohdan Witwicki, prezes Fundacji Sile-
sia Pro Active. Pierwszy wiceprezydent 
Katowic Krzysztof Mikuła dodaje: – Cie-
szy nas, że wydarzenie przyciąga coraz 
więcej uczestników, mamy nadzieję na 
utrzymanie tego trendu. 

Miasto zabezpieczyło w swoim budżecie 100 
tys. zł na wsparcie organizacyjne wydarzenia, po-
nadto włączyło się w działania logistyczne zwią-
zane m.in. z zabezpieczeniem trasy czy promocją. 
Swoim zaangażowaniem władze Katowic chcą 
pokazać, że zależy im na promowaniu aktywne-
go stylu życia, co przekłada się na poprawę jako-
ści życia. – Dzięki sponsorowi tytularnemu i zaan-
gażowaniu katowickiego samorządu liczymy na 
wzrost poziomu sportowego zawodów, ale nadal 
najważniejsza jest dla nas organizacja maratonu 
przyjaznego biegaczom – przekonuje Witwicki.

Tegoroczne zawody mają też swój charyta-
tywny element. Na trasie zobaczymy grupę kil-
kudziesięciu Spartan, którzy przebiegną w zbro-
jach cały dystans maratoński. „Spartanie dzie-
ciom” to największa biegowa grupa charytatyw-
na, która zbiera środki na leczenie i rehabilitację 
najmłodszych. W tym roku postanowili wystarto-
wać w Katowicach i wesprzeć nasze maluchy.

PKO Silesia Marathon odbywa się od 2009 
roku. W tym roku, podobnie jak w ubiegłej edy-
cji, zostanie poprowadzony ulicami trzech miast: 
Katowic, Siemianowic Śląskich i Mysłowic. Głów-
ny bieg odbędzie się na dystansie 42,195 km, rów-
nolegle pobiegną półmaratończycy, a dzień wcze-
śniej, 3 października, będzie okazja wziąć udział 
w Mini Silesia Marathonie o Puchar Radia RMF 
FM na dystansie 4,2 km oraz w zawodach dla 
dzieci i młodzieży.

 (red)

|Pko silesia marathon|

Festiwal biegowy 
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Przełom września i października przy 
Bukowej to święto nie tylko futbolu, ale 
i całego sportu. Wspólnie z Urzędem 
Miasta Katowice i Akademią Piłkarską 
„Młoda GieKSa” katowicki klub zachę-
ca wszystkich do uprawiania sportu, 
a przede wszystkim piłki nożnej.

W ramach akcji „Nakaz gry w piłkę” przy-
gotowaliśmy jesienią wiele atrakcji mających za-
chęcić katowiczan do wstania od biurka, z ka-
napy przed telewizorem i wyjścia na boisko czy 
chociaż na spacer. 

Dział Marketingu GKS Katowice wystarto-
wał z kilkoma projektami. „Gimnazja z  GieKSą” 
i „Lekcja WF-u” to akcje, które mówią „nie” dla 
zwolnień z WF-u i próbują zaszczepić miłość 
do piłki nożnej wśród najmłodszych. Nie ma 
nic przyjemniejszego niż lekcja futbolu z pił-
karzami GKS-u. O spotkaniu ze swoim idolem 
z boiska marzy każdy dzieciak. Dodajmy, że na 
stadionie przy ul. Bukowej odbyła się V edycja 

międzynarodowego turnieju dla dzieci Sile-
sia Football Cup. Do Katowic przyjechała czo-
łówka zespołów z kraju. Gościliśmy też zespoły 
z Czech, Słowacji i Węgier. 

Aktywność fizyczna to jednak nie tyl-
ko piłka nożna. Uznaliśmy, że każda forma 
spędzania wolnego czasu na sportowo wyj-
dzie nam wszystkim na dobre. Właśnie dlate-
go „Młoda GieKSa” zorganizowała „Piłkarski 
Cross przy Bukowej”. Do biegu po liczącej po-
nad 6 km trasie stanęła blisko setka zawodni-
ków. Na krótszych dystansach ścigała się spo-
ra grupa dzieci. Dzięki akcji „Nakaz gry w pił-
kę” udowadniamy, że krzewienie aktywności 
fizycznej to nie tylko puste slogany. 

Październik to intensywny czas dla pierw-
szej drużyny GKS-u Katowice. Serdecznie za-
praszamy na spotkania pierwszej ligi na na-
szym stadionie. Wszelkie informacje na www.
gkskatowice.eu.

 (paweł Swarlik)

Nakaz gry w piłkę z GieKSą

5 września miał miejsce II Rodzinny Pik-
nik z Naprzód Janów, na którym bawi-
ło się ponad 3 tys. osób. Nie brakowa-
ło atrakcji zarówno dla dzieci, jak i do-
rosłych, a głównym punktem programu 
obok koncertu zespołu Raz Dwa Trzy 
była prezentacja pierwszej drużyny – 
Naprzód Janów. Odbył się także mecz 
piłkarski pomiędzy drużynami Urzędu 
Miasta Katowice a teamem rodzinnym 
Naprzód Janów. 

Informujemy, że drużyna Naprzód Ja-
nów rozpoczęła grę w hokejowej ekstra-
klasie. Serdecznie zapraszamy więc wszyst-
kich miłośników hokeja i sympatyków klubu 
MUKS Naprzód Janów do wspólnego dopin-
gu i aktywnego uczestnictwa w meczach na-
szej drużyny:

4 października, godz. 18.00 Naprzód Janów 
Katowice S.A. – Ciarko PBS Sanok

6 października, godz. 19.00 Naprzód Ja-
nów Katowice S.A. – GKS Tychy

9 października, godz. 19.00 Naprzód Ja-
nów Katowice S.A. – Comarch Cracovia

13 października, godz. 19.00 Naprzód Ja-
nów Katowice S.A. – Orlik Opole

23 października, godz. 19.00 Naprzód Ja-
nów Katowice S.A. – HK Zagłębie Sosnowiec

Ponadto zapraszamy codziennie do za-
glądania na lodowisko Jantor, gdzie grają tak-
że drużyny kobiet PLHK, amatorów, druży-
ny juniorów, młodzików, żaków i mikrusów. 
Młodzież i dzieci z naszej dzielnicy, bawiąc 
się w hokej, odnoszą naprawdę spore sukce-
sy. Tak więc kibicujmy im i wspierajmy ich.

 (naprzód janów)

Naprzód Janów zaprasza

Więcej: www.silesiamarathon.pl


