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Świętujemy
To jedyne urodziny, na których
to solenizant rozdaje prezenty.
Z okazji 148. rocznicy nadania
praw miejskich Katowice mają dla
swoich mieszkańców mnóstwo
muzycznych, teatralnych
i sportowych podarunków. I to
aż przez osiem dni – od 8 do 15
września.
Czytaj – s. 3 i 4

| w numerze |
Kultura
Plac Kwiatowy

zaczął
się czas
realizacji

Festiwal niezależny
Filmy na katowickim festiwalu Ars Independent mają wszystko to, czego nie mają filmy
z multikina – głębokie przesłanie, poziom
ar tystyczny i oryginalność. Kolejny festiwal
rozpocznie się już 20 września.
Czytaj – s. 5

Sport

Sztafeta w Dolinie
15 września o godzinie 10.30 wystar tuje
pierwsza edycja charytatywnego biegu Katowice Business Run, którego celem jest
udzielenie wsparcia podopiecznym Fundacji
Jaśka Meli Poza Horyzonty. Każdy uczestnik
będzie miał do pokonania dystans 3,8 km
w malowniczej Dolinie Trzech Stawów.

To zdecydowanie dobra wiadomość: wiemy, jak będzie wyglądał Rynek w Katowicach.
C
– s. 24
– Nie chciałem nadawać rozgłosu tej sprawie, bo nie sprzyja to dyskusji i projektowaMiasto
niu. Mieliśmy bardzo dokładne wyniki badań społecznych i chcieliśmy, by mieszkańcy
byli zadowoleni – mówi Prezydent Piotr Uszok o 2,5-miesięcznej pracy architektów i pro- Konkurs fotograficzny
jektantów nad zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, zwanej potocznie Rynkiem.
Nie musisz być ar tystą fotografikiem, by
zytaj

M

iasto od wielu lat zmaga
się z przebudową katowickiego Rynku. I mimo że prace
w centralnej części Śródmieścia trwają, powodując liczne utrudnienia,
to jednak do niedawna nie było wiadomo,
czym się zakończą.

Wiele szczegółowo analizowanych konkursów i spotkań różnych środowisk pozostawiało jedynie coraz śmielej kreślone plany, których
realizacja albo była trudna do zaakceptowania
przez większość mieszkańców, albo wymagała
wysokiego nakładu finansowego. – Skończył się
czas dyskusji, zaczął się czas realizacji. Mówię

to z pełną gwarancją naszego dalszego działania – zapewnia Prezydent, przedstawiając ostateczną koncepcję, przygotowaną przez biuro
projektowe Redan ze Szczecina, to samo, które
w 2009 roku miało przygotować projekt przebudowy centrum miasta.
Ciąg

dalszy na

– s. 4

wziąć udział w miejskiej zabawie i wygrać
tablet bądź czytnik e-booków. Jeszcze tylko
przez miesiąc, do 30 września, przyjmowane są zgłoszenia do konkursu fotograficznego, którego bohaterem jest nasze miasto
w sezonowych odsłonach.
Czytaj – s. 2
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|Karta z historii miasta|

W rocznicę urodzin
P

ierwsza wzmianka o wsi Katowice pojawiła się w protokole wizytacji parafii św. Szczepana w Bogucicach, sporządzonym w 1598
roku. Do pierwszej połowy XIX wieku Katowice zachowały charakter rolniczy. Punktem
zwrotnym był rok 1839, kiedy Franz Winckler i jego żona Maria zakupili Katowice oraz
dobra mysłowickie. Okres, kiedy miasto było
w posiadaniu rodziny Wincklerów, a następnie Tiele- Wincklerów, zapisał się w historii Katowic jako czas dynamicznego rozwoju i daleko idących przekształceń.

| Wspomnienie|

Piotr Szmitke
15 sierpnia 2013 roku zmarł katowiczanin Piotr Szmitke – artysta interdyscyplinarny, twórca i teoretyk sztuk wizualnych, scenograf, kompozytor, dramatopisarz i reżyser.
– Można sobie ze mną zrobić fotkę na tle
kopalni Kleofas albo w cieniu ogrodu, będącego całkowitą fikcją. Pasowałbym do
niego jako „artysta, którego nie ma”, którego ostatnia wystawa odbyła się pod hasłem
„Kategorie nieistnienia w sztuce” – żartował
dwa lata temu w wywiadzie dla „Naszych
Katowic” Piotr Szmitke.
Artysta lubił Katowice, mówił o nich: –
To moje miasto. Uwielbiam doń powracać.
Czuję się wtedy lepiej. Czuję się nawet czasami potrzebny.

           (red)
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Do rozwoju Katowic w XIX wieku przyczynił się m.in. Friedrich Wilhelm Grundmann,
pełniący od 1839 roku funkcję dyrektora zarządu dóbr Wincklerów, a następnie Tiele-Wincklerów. Na zlecenie Grundmanna architekt Heinrich Moritz August Nottebohm opracował
w 1856 roku pierwszy plan zabudowy Katowic.
W dniu 11 września 1865 roku na podstawie edyktu króla Prus Wilhelma I Hohenzollerna Katowicom zostały nadane prawa miejskie. Pierwszym i długoletnim przewodniczącym Rady Miejskiej Katowic był Richard Holtze (m.in. doktor medycyny, poseł do Reichstagu), który w historii zapisał się przede wszystkim jako współzałożyciel miasta.
Ważnym momentem w dziejach Katowic było wejście w życie ustawy z 27 marca
1873 roku. Powstał wówczas powiat katowicki. W 1897 roku ranga Katowic wzrosła, miastu
nadano bowiem status powiatu miejskiego.
Po nadaniu praw miejskich Katowice intensywnie się rozwijały. Pojawiły się nowe inwestycje, powstawały zakłady przemysłowe, wybrane
koncerny zakładały siedziby zarządów, działali
rzemieślnicy, funkcjonowały różne sklepy, banki i towarzystwa ubezpieczeniowe.
Niezwykle ważny w dziejach miasta był
okres powstań śląskich i plebiscytu (1919 – 1920

archiwum andrzej klukowski

11 września 1865 roku na podstawie edyktu króla Prus Wilhelma I Hohenzollerna Katowicom zostały nadane
prawa miejskie.

– 1921). W dniu 20 października 1921 roku zapadła decyzja Ligi Narodów, zgodnie z którą
część Górnego Śląska (w tym powiat katowicki)
została przyłączona do Polski. 20 czerwca 1922
roku na Górny Śląsk wkroczyło Wojsko Polskie. Katowice stały się stolicą nowo utworzonego autonomicznego województwa śląskiego.

Pierwszym wojewodą śląskim został wybrany
Józef Rymer, zaś pierwszym marszałkiem Sejmu Śląskiego – Konstanty Wolny.
(Michał Cieślak, MHK)

|Konkurs fotograficzny|

Katowice wiosną, latem, jesienią i zimą
Jeszcze tylko przez miesiąc, do 30
września, przyjmowane są zgłoszenia
do tegorocznego konkursu fotograficznego, którego bohaterem jest nasze miasto w sezonowych odsłonach.
Fotografie wypełniające tegoroczne hasło
– cztery pory roku – można przesyłać pod
adresem:
Urząd Miasta Katowice – Wydział Promocji, ul. Rynek 13, 40-003 Katowice (zapisane na płycie CD lub innym nośniku
elektronicznym),
konkurs@katowice.eu,
fotografie można też złożyć osobiście
w Wydziale Promocji przy ul. Rynek 13, I piętro, p. 115 (zapisane na płycie CD lub innym
nośniku elektronicznym).

Organizatorzy podkreślają, że nieodłącznym elementem zgłoszenia musi być oryginał bądź skan wypełnionego oświadczenia
dołączonego do regulaminu.
Spośród fotografii komisja, składająca
się z przedstawicieli Urzędu Miasta i ZPAF
-u, zakwalifikuje 60. Od 1 do 31 października
będzie możliwość oddania głosu na wybrane
przez siebie zdjęcie za pośrednictwem strony www.katowice.eu. Autor pracy z największą liczbą głosów otrzyma możliwość wzięcia
udziału w warsztatach fotograficznych prowadzonych przez ZPAF.
Komisja natomiast wybierze 40 zdjęć,
które trafią na grudniową wystawę w należącej do Związku Galerii „Katowice”. Jury wskaże również trzy fotografie, których autorzy

otrzymają tablety multimedialne i czytnik do
e-booków:
za 1. miejsce – tablet multimedialny
o wartości nieprzekraczającej 700 zł brutto,
za 2. miejsce – tablet multimedialny
o wartości nieprzekraczającej 600 zł brutto,
za 3. miejsce – czytnik do e-booków
owartości nieprzekraczającej 500 zł brutto.
Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana na stronie www.katowice.eu oraz
na łamach informatora miejskiego „Nasze
Katowice”.
Regulamin konkursu wraz z oświadczeniem jest dostępny na stronie www.katowice.
eu oraz w Centrum Informacji Turystycznej
przy ul. Rynek 13.
(red)
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To jedyne urodziny, na których to solenizant rozdaje prezenty. Z okazji 148. rocznicy nadania praw miejskich Katowice
mają dla swoich mieszkańców mnóstwo muzycznych, teatralnych i sportowych podarunków. I to aż przez osiem dni
– od 8 do 15 września.
radosław kaźmierczak

K

ilkadziesiąt koncertów, spektakle uliczne, korowody i zawody
sportowe – Urodziny Miasta Kocham Katowice od trzech lat sprawiają, że wrzesień w Katowicach jest pełen
atrakcji. Jeśli komuś wydawało się, że zeszłoroczny program jest bogaty, w tym roku może
dostać zawrotów głowy. Od 8 do 15 września
niemal nie będzie dnia bez jakiegoś wydarzenia, a program imprez towarzyszących zaczyna się jeszcze wcześniej i kończy długo po urodzinowym finale.

Muzyka
Jak zawsze najmocniejszy punkt programu.
Jest z czego wybierać bez względu na gust muzyczny. Tradycyjnie najwięcej będzie się działo w Dolinie Trzech Stawów, gdzie muzyka będzie płynąć z dużej sceny w piątek 13 i sobotę 14 września. Piątek będzie należał do miłośników rockowego brzmienia – wystąpi m.in.
Coma i Myslovitz (słyszeliście już, jak radzą sobie bez Artura Rojka?). Sobota będzie taneczna
i trochę niepoważna, bo Czarno-Czarnych i Big
Cyca nie sposób traktować serio.
Komu bliżej do klimatów Off Festivalu, powinien posłuchać 8 września w Galerii Szyb
Wilson sióstr Cassady, czyli duetu CocoRosie
(koncert biletowany). Potem warto odwiedzić
plac Sejmu Śląskiego, gdzie w piątek 13 września zagra Medulla (to zespół braci Steczków
znanych z Orkiestry AUKSO) oraz Fair Weather Friends, zespół nazwany „nadzieją polskiej muzyki alternatywnej”.
Kaliber 44 jest spełnioną nadzieją polskiego
hip-hopu, więc na jego koncercie w piątek na placu Sejmu Śląskiego można się spodziewać największego tłumu fanów. Jeśli przyjdą tam także
dzień wcześniej, nie pożałują koncertu Puppetmastaz. To jedyny na świecie skład hip-hopowy
złożony z… pacynek. Muzycy śpiewają animując pacynki, ale też wychodzą przed kurtynę.
Równie oryginalny, choć mniej ekscentryczny, będzie koncert gruzińskiego chóru Ensemble Basiani w czwartek 12 września w kościele pw. św. Anny w Nikiszowcu. Tworzą go
młodzi śpiewacy z różnych części Gruzji podtrzymujący tradycję wieologłosowego śpiewu.
W ich repertuarze są zarówno pieśni religijne,
jak i ludowe. Kilka lat temu na wspólny koncert zaprosiła ich Katie Melua, artystka o gruzińskich korzeniach.
Nastrojowo i poetycko będzie na dwóch koncertach piosenki autorskiej, bo tak trzeba nazwać
muzykę Marka Dyjaka oraz grupy Świetliki. Oba
składy pojawią się w kinoteatrze Rialto – Marek
Dyjak w środę 12 września, grupa Marcina Świetlickiego dzień później (koncerty biletowane).
Dla prawdziwych melomanów też wiele się
znajdzie. Henryk Mikołaj Górecki, którego popiersie zostanie odsłonięte w Galerii Artystycznej na placu Grunwaldzkim, zostanie również
uczczony koncertem. W środę 11 września
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej

Urodziny Miasta Kocham Katowice, 2012 r.

wykona m.in. jego Koncert na fortepian i orkiestrę smyczkową. W sali koncertowej Akademii Muzycznej wystąpi z filharmonikami Anna
Górecka, świetna pianistka i córka wybitnego
kompozytora.

Finałem Urodzin będzie wyjątkowe muzyczne spotkanie. Zespół Śpiewaków Miasta
Katowice Camerata Silesia połączy siły z mistrzem jazzowej trąbki Tomaszem Stańko. Jego
muzyka będzie kolejnym głosem katowickiego

chóru, który 15 września w kościele pw. św. ap.
Piotra i Pawła wykona fragmenty nastrojowych
Responsoriów (koncert biletowany).

Teatr
Dzieci ucieszą się z wizyty Bajkobusu – magicznego pojazdu z Wrocławskiego Teatru Lalek, który będzie sceną dwóch baśni. Pasjonującą (i nieco straszną) historię „Dzwonu grzesznika” oraz „Czarownicy z mostka” dzieci poznają w piątek 13 września na ul. Mielęckiego
oraz przed MDK Bogucice. Najmłodsi będą się
dobrze bawić także w sobotę, gdy na scenie na
ul. Mariackiej teatr Ateneum zagra bajkę „Co
się przyśniło Czerwonemu Kapturkowi”.
A to nie wszystko! Po raz drugi do Katowic zjedzie gliwicki Festiwal „Ulicznicy”. Barwnych korowodów, kuglarzy i artystów ulicznych
trzeba wypatrywać od piątku do niedzieli na ul.
Mariackiej, Mielęckiego i Staromiejskiej, gdzie
trwać też będzie lubiany przez mieszkańców
Jarmark Urodzinowy.
Urodziny Miasta Kocham Katowice organizuje Instytucja Kultury Katowice – Miasto
Ogrodów. Wszystkie informacje na www.miasto-ogrodow.eu
(łuka)
Ciąg
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|program|

8 września
godz. 20.30, Galeria Szyb Wilson
CocoRosie (indie rock, trip hop, dream
pop) – koncert biletowany

11 września
godz. 18.00, Sala Symfonia Akademii
Muzycznej
Koncert Filharmonii Śląskiej
(w programie utwory H. M. Góreckiego)

12 września
godz. 20.00, kościół pw. św. Anny
Ensemble Basiani (gruziński chór)
godz. 20.00, pl. Sejmu Śląskiego
Puppetmastaz (hip-hop)
godz. 20.00, Kinoteatr Rialto
Marek Dyjak (piosenka autorska)
– koncert biletowany)

13 września,
Dolina Trzech Stawów
godz. 18.30, Mela Koteluk
godz. 20.00, Coma
godz. 21.30, Myslovitz

13 września
pl. Sejmu Śląskiego
godz. 18.00, Medulla
godz. 19.30, Fair Weather Friends
		
(muzyka alternatywna)
godz. 21.00, Kaliber 44

14 września
Dolina Trzech Stawów
godz. 17.00, Holly Blue
godz. 18.30, Ania Dąbrowska
godz. 20.00, Czarno-Czarni
godz. 21.30, Big Cyc

13 września
Jazzclub Hipnoza

14 września
ul. Mariacka

godz. 22.30
Tymon&Transistors – koncert biletowany

godz. 11.30,
Spektakl dla dzieci „Co się przyśniło
Czerwonemu Kapturkowi”
(Teatr Lalki i Aktora Ateneum)

13 września
Kinoteatr Rialto
godz. 20.00
Świetliki – koncert biletowany

13 września
plac przed MDK Bogucice i ul. Mariacka
godz. 15.00 i 18.00
Spektakle dla dzieci „Dzwon grzesznika”
oraz „Czarownica z mostka” (Wrocławski Teatr Lalek)

15 września
godz. 20.00, kościół pw. św. ap. Piotra i Pawła
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice
Camerata Silesia i Tomasz Stańko
(koncert biletowany)
godz. 21.00, Jazz Club Hipnoza
Low Leaf (koncert biletowany)
Na pozostałe wydarzenia wstęp wolny (na
koncerty w salach obowiązują wejściówki). Program wydarzeń towarzyszących na
www.miasto-ogrodow.eu
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| wydarzenia towarzyszące |

Galeria Artystyczna
13 września o godzinie 14.00 w Galerii
Artystycznej przy pl. Grunwaldzkim zostanie odsłonięta rzeźba przedstawiająca Henryka Mikołaja Góreckiego. Autora „Symfonii Pieśni Żałosnych” wybrali
mieszkańcy, którzy wzięli udział w tegorocznym plebiscycie „Galeria Artystyczna”, zorganizowanym na początku roku
przez Urząd Miasta przy współudziale
mediów regionalnych.
Przypomnijmy, że Galeria Artystyczna
powstała w 2004 roku z inicjatywy katowickiego samorządu. Jej głównym założeniem jest upamiętnienie i przybliżenie
mieszkańcom regionu wybitnych postaci świata kultury i sztuki, którzy byli związani z górnośląską stolicą. Dotychczas
w Galerii uhonorowano Zbyszka Cybulskiego, Aleksandrę Śląską, Jerzego
Dudę-Gracza, Pawła Stellera, Stanisława Hadynę, Bogumiła Kobielę, Alfreda
Szklarskiego i Adolfa Dygacza.

Urodzinowy Jarmark
Rękodzieło, kosmetyki, miody, nalewki i wina, sery, wędliny, smakowite wypieki będzie można kupić na

tegorocznym Jarmarku Urodzinowym,
którego kramy rozstawią się już 3 września przy ul. Staromiejskiej. Zachęcamy
szczególnie do odwiedzin stoiska z Kaszub, gdzie będziemy mogli skosztować
tamtejszej kuchni, zobaczymy pokaz haftów, posłuchamy kaszubskiej muzyki.
Bogaty będzie również program artystyczny, w którym m.in. znalazł się koncert laureatki ogólnopolskiego konkursu
muzycznego „Jeśli potrafisz, pchaj się na
afisz” – Magdaleny Koneckiej oraz warsztaty koralikowe, prowadzone przez pasjonata plastikowych ozdób – Dariusza Gołębiewskiego. Nie zabraknie też atrakcji
dla najmłodszych, którzy m. in. będą mogli oddać się zabawie na zjeżdżalni. Wydarzeniu będzie towarzyszyła wystawa
fotograficzna, podczas której zobaczymy
Katowice na historycznych ujęciach.
Jarmark potrwa do 15 września.

V Logopedyczne Dni
UŚ, 12–15.09
Zorganizowane po raz pierwszy w marcu 2009 roku Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego przeszły już do tradycji

naukowych wydarzeń uczelni. Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego stały się wydarzeniem prestiżowym, w którym specjaliści dzielą się nie tylko wiedzą
teoretyczną, ale przede wszystkim spostrzeżeniami wynikającymi z praktycznej pracy z pacjentem. Adeptom i słuchaczom logopedii ukazują możliwość
interdyscyplinarnego podejścia do problemu szeroko pojętych zaburzeń mowy
oraz wskazują konieczność ciągłego poszerzania wiedzy i doskonalenia terapeutycznego warsztatu.
W tym roku przypada jubileusz czterdziestolecia istnienia Wydziału Filologicznego, w którego bogatą tradycję wpisują się podyplomowe studia logopedyczne ze swą dwudziestoletnią historią. Tegoroczne naukowe świętowanie zostało włączone w rocznicowe obchody Katowic, współtworząc kalendarium wydarzeń związanych z urodzinami miasta.

W programie:
12 września
warsztaty dla logopedów
13 września
V Interdyscyplinarna Naukowa Konferencja Logopedyczna z cyklu „Teoretyczne

i pragmatyczne aspekty współczesnej
logopedii”
14 września, godz. 10.00–15.00 „Razem poznajemy dźwięki” – happening
przy pl. Sejmu Śl. (wstęp wolny:)
godz. 10.00 – uroczyste otwarcie
godz. 10.15–11.00 Przedszkole nr 93
w Katowicach
godz. 11.00–11.45 Zespół SzkolnoPrzedszkolny dla Dzieci Niesłyszących
i Słabo Słyszących w Katowicach
godz. 11.45–12.30 Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach im. ks. Jana
Twardowskiego
godz. 12.30–13.00 Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących
i Słabosłyszących w Raciborzu im. Marii
Grzegorzewskiej
godz. 13.00–15.00 Jarmark cudów
15 września
specjalny spektakl Śląskiego Teatru Lalki
i Aktora „Ateneum” w Katowicach dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących oraz
bezpłatne diagnozy logopedyczne
Szczegółowe informacje
www. logopedia.us.edu.pl

na

stronie

więcej na: katowice.eu

|temat z okładki|

Zaczął się czas realizacji
Projekt, do którego wykonania przymierza
się Miasto, opiera się na wcześniejszych pomysłach spółki Redan oraz wytycznych zebranych
podczas konsultacji społecznych prowadzonych
w 2008 roku w trakcie spotkań „Katowice na
warsztacie” oraz w 2010 roku, kiedy to konsultowano warianty przebudowy katowickiego centrum; należy więc zaznaczyć, że najnowsza koncepcja odpowiada na oczekiwania mieszkańców
miasta.
Katowiczanie podczas spotkań przekonywali, że potrzebują przyjaznej przestrzeni –
kwiatów, drzew, wody, ławek, punktów gastronomicznych, czyli miejsca do odpoczynku.
–Na nowym rynku będzie wiele zieleni, będzie
fontanna. Na wschodniej pierzei zostaną zlokalizowane pawilony, w których będzie można
kupić kwiaty, a dalej w kierunku północnym
będą usytuowane pawilony, w których będzie
działać kawiarnia – wymienia Piotr Uszok.
– Cały proces nadzoru inwestycyjnego prowadzi firma, która doskonale zna rozwiązania
projektowe i w zasadzie na bieżąco je koryguje w stosunku do potrzeb. Według mojej obecnej wiedzy projekt budowlany powinien być
gotowy w ciągu najbliższych dwóch miesięcy
– mówi Prezydent. – To, co obecnie dzieje się
na Rynku, jest więc przygotowaniem pod dalsze działania budowlane. Projektanci mówią,
co przekładać, a z czym się wstrzymać z uwagi
na znane już rozwiązania projektowe – dodaje.
Całość przebudowy osi Rondo–Rynek szacuje się na ok. 150 mln zł. Koszt ten obejmuje
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Plac Teatralny (wizualizacja)

nie tylko przebudowę przestrzeni publicznych, ale także poważną modyfikację istniejącego układu komunikacyjnego wokół Rynku
czy zmianę koryta rzeki Rawy. – To są znaczące koszty, aczkolwiek jeżeli mówimy o samych

przestrzeniach publicznych Rynku czy placu
przed teatrem, są to kwoty rzędu kilkunastu,
dwudziestu kilku milionów złotych – podsumowuje Prezydent.
Władze Miasta przewidują, że większość tych

prac zakończy się do 2014 roku, jednakże całość
przebudowy tego fragmentu Katowic zamknie się
nie wcześniej niż w 2015 roku.
(mm)
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|ars independent|

Filmy na katowickim festiwalu Ars Independent mają
wszystko to, czego nie mają filmy z multikina – głębokie
przesłanie, poziom artystyczny i oryginalność. Kolejny festiwal rozpocznie się już 20 września.

A

mbitne nie znaczy nudne. bywalczyni największych festiwali filmoFilmy pokazywane na Ars In- wych (m.in. Cannes, Berlinale, Locarno)
dependent wzruszają, czasami zagości w Katowicach jako jurorka Konkurśmieszą, zawsze wciągają. To su Głównego. Laila Pakalnina ma na swoim
najlepsze produkcje młodych, niezależ- koncie ponad dwadzieścia krótko- i pełnonych reżyserów. Nie mają wielkich pienię- metrażowych dokumentów oraz fabuł. Jej
dzy, za to mają dobre pomysły i niezwykłe nowelka „It’ll Be Fine” znalazła się w zbiorowym filmie „Wizje
historie do opoEuropy” obok etiud
wiedzenia. TwórTo najlepsze produkcje
takich twórców jak
ca
najlepszego,
młodych, niezależnych
Peter Greenaway.
zdaniem międzyreżyserów. Nie mają
Sekcja Japan Innarodowego jury,
wielkich pieniędzy, za
dependent zabierze
zdobędzie statuetto mają dobre pomysły
widzów w podróż po
kę Czarnego Koi niezwykłe historie do
kinie niezależnym
nia i czek na 2500
Kraju Kwitnącej Wieuro.
opowiedzenia.
śni. ZaprezentowaWszystkie filmy będzie można, naturalnie, ocenić same- na zostanie twórczość m.in. Katsuyi Tomimu podczas konkursowego przeglądu. Ale ty i Takushiego Tsubokawy. Z kolei w sekcji
Ars Independent, poza konkursami (Czar- Louder zaprezentowane zostaną najciekawny Koń trafi też do reżysera filmu animo- sze dokumenty muzyczne z całego świata.
Więcej informacji na stronie www.arwanego), to także liczne przeglądy. Jednym z głównych punktów programu 3. edy- sindependent.pl
cji Ars Independent będzie retrospektywa
(łuka)
łotewskiej reżyserki Laili Pakalniny. Stała

ik katowice miasto ogrodów

Kto zostanie czarnym koniem Festiwalu?

|Europejskie Dni Dziedzictwa (7–15 września)|

Święto zabytków
W tym roku już po raz 21. Polska weźmie udział w największym w Europie
święcie zabytków.
Z roku na rok Europejskie Dni Dziedzictwa, bo o nich mowa, cieszą się
coraz większym zainteresowaniem.
Ten wspólny projekt Rady Europy
i Unii Europejskiej daje możliwość
bliższego przedstawienia dziedzictwa kulturowego również śląskiej ziemi. W tym roku szczególną uwagę poświęcono spuściźnie z okresu budowy polskiej państwowości.
Poniżej prezentujemy wybrane propozycje przygotowane przez katowickie instytucje i stowarzyszenia, inne
znalazły się w części informatorowej
tego wydania NK.

Urząd Miasta Katowice
W sobotę 14 września zapraszamy na niezapomniany spacer edukacyjny szlakiem katowickiej moderny. Przewodnikiem będzie Bolesław Błachuta, Miejski Konserwator Zabytków
w Katowicach. Zbiórka o godz. 10.00 przy pl.
Andrzeja. Czas trwania wydarzenia ok. 3 godzin. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Przypomnijmy: szlak moderny w Katowicach to hit turystyczny metropolii zrealizowany przez Urząd Miasta Katowice w 2011 roku.
Powstał na kanwie 16 wybranych obiektów architektury modernistycznej wybudowanych w
okresie międzywojennym w Katowicach i posiada ok. 5,5 km długości. Ich największe skupisko w południowej części Śródmieścia pozwoliło na wyznaczenie miejskiej trasy turystycznej z reprezentatywnymi przykładami katowickiej moderny. W celu pełniejszego poznania obiektów przygotowano system
e-informacji obejmujący info-kioski z prezentacją multimedialną, usytuowane w pobliżu
wyznaczonych obiektów, a także portal: www.
moderna.katowice.eu.
W okresie międzywojennym na terenie
Górnego Śląska, podzielonego granicą państwową na część polską i niemiecką, toczyła
się swoista rywalizacja znajdująca także odzwierciedlenie na polu architektury i sztuki.
W polskiej części, tworzącej autonomiczne
województwo śląskie ze stolicą w Katowicach,
istniała potrzeba silnego zaznaczenia obecności nowej władzy oraz sukcesu gospodarczego, a zarazem nowoczesności. Wyrazem tego
była zdecydowana preferencja nowoczesnej,
modernistycznej architektury utrzymanej

zasadniczo w nurcie funkcjonalistycznym.
Taka architektura, tworzona przez polskich
architektów, przeżywała tutaj rozkwit nieporównywalny – poza Gdynią – do innych rejonów Polski. Katowice, jako stosunkowo młode miasto, mogą w rezultacie poszczycić się
najciekawszą i najliczniejszą grupą takich zabytków, posiadających wybitne walory w skali ogólnopolskiej.
Dzieła architektury modernistycznej dwudziestolecia międzywojennego, jeszcze nie do
końca odkryte i nie zawsze funkcjonujące
w powszechnej świadomości społecznej jako
zabytki godne uwagi oraz ochrony, stanowią
niezmiernie cenną część dziedzictwa kulturowego Katowic.

Stowarzyszenie Razem dla
Nikiszowca
W piątek 13 września o godz. 18.00 zapraszamy do Galerii Szyb Wilson przy ul. Oswobodzenia 1 na uroczyste otwarcie I Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej Województwa
Śląskiego.
W sobotę 14 września o godz. 10.00 proponujemy spacer przez miejsca związane

z powstaniami śląskimi w dzielnicy Janów –
Nikiszowiec. Podczas wycieczki wysłuchamy
opowieści o wydarzeniach z tamtych lat. Wędrówkę rozpoczynamy przed kościołem pw.
św. Anny w Nikiszowcu.
O godz. 19.00 na pl. Wyzwolenia (rynek)
odbędzie się koncert plenerowy „Big Silesian
Band” pod dyr. Joachima Krzyka. Zapraszamy
również do odwiedzenia siedziby Muzeum
Historii Katowic – Działu Etnologii przy ul.
Rymarskiej 4, a także neobarokowego kościoła pw. św. Anny.
Odkryj z nami czar i unikalny klimat Nikiszowca – zabytkowej, robotniczej dzielnicy
Katowic, która uznana została za Pomnik Historii i jeden z 7 cudów Polski. Wstęp wolny.
Zapraszamy!

Muzeum Śląskie
godz. 12.00–18.00 – zwiedzanie terenu
nowej siedziby Muzeum Śląskiego, ul. Kopalniana 6, Katowice
godz. 17.00 – spektakl plenerowy „Kuglarze” w wykonaniu Teatru Gry i Ludzie, budynek główny Muzeum Śląskiego w Katowicach, al. W Korfantego 3 (dziedziniec).
(red)
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|Inwestycje lotnicze|

Biznes rozgości się w Pyrzowicach
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, zarządzające Międzynarodowym Portem
Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, zleciło przygotowanie koncepcji architektonicznej nowego terminalu pasażerskiego dla obsługi klientów biznesowych, tzw.
general aviation. Za projekt terminalu odpowiada znana katowicka pracownia
Konior Studio.

N

owy terminal obsługiwać będzie wszystkich pasażerów lotnictwa cywilnego przylatujących i odlatujących z Pyrzowic samolotami innymi niż rejsowe, czarterowe lub typu
transportowego (cargo). Z nowej infrastruktury skorzystają zatem pasażerowie, np. prywatnych odrzutowców czy taksówek powietrznych. Planowany budynek będzie dedykowany
do obsługi ważnych osobistości, gwiazd muzyki, sportu czy delegacji przybywających do regionu na zaproszenie lokalnych samorządów.
Obiekt ma być wizytówką województwa witającą i żegnającą gości z całego świata. – W najbliższych latach należy spodziewać się znaczącego wzrostu wizyt w regionie delegacji wymagających wysokiego standardu obsługi. Podyktowane jest to faktem realizacji znaczących inwestycji związanych z rozwojem zaplecza dla instytucji kultury (budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
i Muzeum Śląskiego), czy też Międzynarodowego
Centrum Kongresowego w Katowicach. Organizowane w nich wydarzenia staną się magnesem
przyciągającym do województwa śląskiego gości
wymagających najwyższych standardów obsługi.
Większość z nich przybywać będzie do regionu
poprzez pyrzowickie lotnisko – powiedział Cezary Orzech, rzecznik prasowy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.
Obiekt ma być tak zaprojektowany, aby zapewniał maksymalnie krótki czas odpraw pasażerów i bagażu, sprawne załatwienie formalności
granicznych i celnych oraz oferował możliwość
relaksu i wypoczynku zarówno przed, jak i po
podróży. Całości dopełni profesjonalna obsługa
w strefie operacyjnej oraz dogodnie usytuowane
miejsca postojowe bezpośrednio przy terminalu.
Oprócz nowoczesnego budynku GTL planuje wybudowanie płyty postojowej dla odrzutowców, sześć hangarów technicznych oraz wspomniany parking dla samochodów. Zdaniem Tomasza Koniora, głównego projektanta inwestycji
oraz założyciela Konior Studio, jednym z najważniejszych czynników branych pod uwagę przy
projektowaniu tego typu infrastruktury jest czas
odprawy podróżnych. – Pasażerowie biznesowi muszą mieć możliwość wejścia na pokład samolotu w ciągu najwyżej 20 minut od momentu przybycia na lotnisko. Dlatego też nowy terminal będzie oddzielony od istniejących zabudowań, aby maksymalnie usprawnić obsługę, jak
również zapewnić prywatność i bezpieczeństwo
podróżującym. Ze względu na charakter obsługiwanych gości jakość i funkcjonalność rozwiązań była decydująca podczas pracy nad projektem – tłumaczy Tomasz Konior.
Władze lotniska przewidują realizację inwestycji do końca 2015 roku. Szacunkowy koszt budowy wspomnianej infrastruktury to ok. 15 mln

| na skróty przez inwestycje |

Filharmonia przed 2014
Mostostal Warszawa kończy renowację i rozbudowę Filharmonii Śląskiej. Budynek z 1873 r., zlokalizowany przy ul. Sokolskiej, przechodzi gruntowną
przemianę od września 2010 roku. W tym czasie
wyremontowano istniejący obiekt oraz dokonano
jego nadbudowy, jak również wzniesiono całkowicie nowy gmach znajdujący się na tyłach istniejącego. Obecnie trwają prace wykończeniowe. W sierpniu miały miejsce prace instalacyjne nowych organów, zaprojektowanych przez prof. Juliusza Gembalskiego, a wykonanych przez niemiecką pracownię Karl Schuke Berliner Orgalbauwerkstatt. Jak zapowiadają władze filharmonii, uroczysty koncert
otwierający nową inwestycję odbędzie się jeszcze
w tym roku.

Altus w nowych rękach
Na początku sierpnia doszło do rozstrzygnięcia
przetargu na sprzedaż najwyższego budynku Katowic, wieżowca Altus. Zlokalizowany przy ul. Uniwersyteckiej 13 wysokościowiec kupiła za 185 mln
zł spółka Izera. Głównym udziałowcem firmy jest
Maciej Jaglarz, katowicki biznesmen. Była to trzecia próba sprzedania budynku w tym roku. Przy
wcześniejszych dwóch próbach, gdzie cena wywoławcza Altusa wyniosła odpowiednio 260,2 i 195,17
mln zł, nie znalazł się chętny na nabycie nieruchomości. Altus mierzy 125 metrów oraz oferuje ok. 65
tys. m2, z czego 15,5 tys. m2 to powierzchnia biurowa na wynajem. Oprócz siedzib kilkudziesięciu
firm w budynku mieszczą się hotel Qubus, kino Helios, siłownia, sklepy, kawiarnie, kasyno oraz parking podziemny.

Kup sobie DOKP
14,22 mln zł to cena wywoławcza, za jaką 25 września Polskie Koleje Państwowe wystawią na sprzedaż dawną siedzibę Śląskiej Dyrekcji Okręgowych
Kolei Państwowych w Katowicach (DOKP). Sąsiad
„Spodka” został wybudowany w 1974 roku, ma 72
metry wysokości, 18 kondygnacji oraz nieco ponad 17 tys. m2 powierzchni użytkowej. PKP wystawiły na sprzedaż wieżowiec wraz z całym przyległym kompleksem biurowym. Powierzchnia działki, na której znajduje się nieruchomość, to 0,72
hektara. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice teren, na którym znajduje się budynek, przeznaczony jest pod funkcje handlowo-usługowobiurowo-hotelowe o charakterze centrotwórczym.
W tym obszarze dopuszczalne jest również powstawanie wysokich budowli o charakterze dominant architektonicznych.
Wizualizacje terminalu

zł. Jednak całkowity zakres projektu, jego skala
i koszt będą zależeć od rozmów z zainteresowanymi stronami, w tym ze środowiskiem biznesowym. – Rocznie notujemy ok. 5 tysięcy operacji
general aviation i widzimy potencjał rozwojowy
w tym sektorze. Nowy terminal umożliwi nam
rozwój usług skierowanych do sektora biznesowego, a tym samym wzrost znaczenia i rozpoznawalności lotniska, jako destynacji biznesowej
– mówi Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego
Towarzystwa Lotniczego. – Pod koniec tego roku
chcielibyśmy podjąć ostateczną decyzję odnośnie
do zakresu inwestycji. Obecnie sprawdzamy zainteresowanie pomysłem pośród prywatnych
właścicieli samolotów i taksówek powietrznych,

firm, lokalnych władz, jak również prowadzimy
rozpoznanie rynku general aviation. Docelowo
chcielibyśmy kierować nasze usługi do odbiorców w Polsce południowej, a także w Czechach i
na Słowacji – dodaje Artur Tomasik.
Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice
w Pyrzowicach jest jednym z największych lotnisk w Polsce. W 2012 roku Katowice Airport zanotował wzrost liczby podróżnych, których odprawiono ponad 2,5 mln. W sprzedaży z wylotem z Katowice Airport znajdują się aktualnie 71
tras, w tym 34 kierunki regularne i 37 połączeń
czarterowych.
				
(zit)

Geo wybuduje szpital
Rozpoczęły się prace przy budowie szpitala wielospecjalistycznego w Katowicach. Prace na rogu ul.
Ceglanej i Wita Stwosza prowadzi firma budowlana Erbud. Zleceniodawcą jest CMC Geo Projekt 2
zależny od krakowskiej spółki deweloperskiej Geo,
która wybudowała w Katowicach przy ul. Rolnej
pierwszy etap inwestycji mieszkaniowej o nazwie
Atrium Geo. Umowa na realizację prac budowlanych opiewa na kwotę 81,6 mln zł netto. W ramach
zadania Erbud wybuduje szpital z blokiem operacyjnym oraz wielostanowiskowym garażem podziemnym. Warunkiem ukończenia inwestycji przez
Erbud jest otrzymanie przez inwestora finansowania dla realizacji prac budowlanych..
(zit)
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| Galeria katowicka za pięć dwunasta |

Wkrótce wielkie otwarcie

O

twarcie Galerii przewidzia- elewację od strony pl. Szewczyka i ul. 3 Maja.
ne jest na 18 września. Dzień Projektanci zintensyfikowali także wysiłki
wcześniej uroczyście zakończo- związane z przygotowaniem ostatecznej konne zostaną roboty budowlane. cepcji jej oświetlenia. Miesiąc później ostaPowierzchnia handlowa obiektu wynosi 53 tecznego kształtu nabrała szklana fasada nad
tys. m2, na której znajduje się ponad 250 lo- wejściem od strony ul. 3 Maja.
Obecnie trwają prace związane z monkali i punktów handlowych. Klienci Galerii
mają do dyspozycji dwupoziomowy pod- tażem wszystkich instalacji, drzwi oraz nagłośnienia. Swoje witryny urządza już więkziemny parking dla 1 200 samochodów.
Galeria Katowicka jest trzecim z czterech szość najemców. W dniu otwarcia komercjaetapów budowy Zintegrowanego Centrum lizacja powierzchni handlowej będzie wynoKomunikacyjnego. W październiku 2012 siła 90%.
–Niezwykle
roku został otwarty
Obecnie trwają prace
trudna lokalizacja
dworzec kolejowy, a
oraz znacząca kubaw lutym tego roku –
związane z montażem
tura sprawiły, że kapodziemny terminal
wszystkich instalacji,
towicka budowa to
autobusowy. Ostatdrzwi oraz nagłośnienia.
najbardziej złożonim etapem inwestySwoje witryny urządza już ny projekt, którym
cji jest budowa biuwiększość najemców.
miałem okazję zarowca – jego ukońrządzać – mówi Roczenie zaplanowane
jest na 2015 rok. Inwestycja, w ramach któ- bert Klaszczyk, kierownik budowy ze strorej powstanie łącznie 200 000 m2 nowej po- ny generalnego wykonawcy, firmy Strabag.
wierzchni użytkowej, jest warta 240 mln – Cieszę się, że zespół Strabaga kolejny raz
wykazał się fachowością, 110-procentowym
euro.
W pierwszym kwartale br. we wnętrzu zaangażowaniem i umiejętnością pokonywaGalerii kontynuowano intensywne prace wy- nia wielu trudności. Najtrudniejszy moment?
kończeniowe, m.in. montaż reprezentacyj- To wykonywanie głębokich ścian szczelinonych szklanych fasad sklepów zlokalizowa- wych tworzących obrys całej Galerii oraz ronych na drugim piętrze, bezpośrednio pod boty ziemne związane z ich odkopywaniem
kielichami. Fasady ze szkła wciąż powstawały – dodaje.
Inwestorami projektu są Neinver Polrównież na parterze, w lokalach od strony ulic
Słowackiego, 3 Maja i pl. Szewczyka. W pasa- ska i Meyer Bergman. Generalnym Wykożach i na klatkach schodowych trwało insta- nawcą jest firma Strabag. Wyłącznym agentem odpowiedzialnym za najem powierzchlowanie balustrad oraz prace posadzkarskie.
W maju do użytku oddany został wybu- ni handlowej Galerii Katowickiej jest Cushdowany przez generalnego wykonawcę, fir- man & Wakefield.
Koncepcja architektoniczna powstała
mę Strabag, nowy fragment drogi łączący ul.
Młyńską z ul. Dworcową. Rozpoczął się tak- w pracowni francuskiej firmy SUD Archiże montaż ponad 2 tysięcy paneli tworzących tectes.

marta ferens

Trzy lata wytężonej pracy, ponad 115 tys. kubików wylanego betonu i 5 tys. robotników w szczytowym momencie – budowa Galerii Katowickiej, będącej częścią Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, dobiega końca.

|w sąsiedztwie ciniba|

Nowy projekt biurowy LC Corp
Ruszyły prace związane z budową kolejnej inwestycji biurowej w naszym
mieście. Tym razem inwestorem jest
spółka LC Corp, której większościowym udziałowcem jest polski biznesmen i miliarder, Leszek Czarnecki.
Inwestycja realizowana jest na blisko jednohektarowej działce przy al. Roździeńskiego 10, naprzeciw Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA). LC
Corp kupił nieruchomość w 2008 roku za rekordową sumę 80 mln zł. Po kilku latach prac
projektowych i zmian koncepcji projektu,
gdzie jedna z nich przewidywała budowę ponad 200-metrowego wieżowca, firma powiadomiła z końcem lipca o podpisaniu umowy

z generalnym wykonawcą pierwszego etapu
inwestycji.
Budynek biurowy o całkowitej powierzchni najmu przekraczającej 13 tys. m² wybuduje Budimex, który wcześniej odpowiadał za
realizację m.in. nowej siedziby Muzeum Śląskiego. Firma otrzyma od LC Corp 59,9 mln
zł netto za wybudowanie biurowca.
Pierwszy etap przedsięwzięcia ma zostać
zrealizowany do końca 2014 roku. Nowy sąsiad CINiBA będzie miał około 34 m wysokości, osiem kondygnacji naziemnych i jedną
podziemną, przewidzianą jako parking, oraz
wydzieloną część handlowo-usługową. Autorem koncepcji architektonicznej jest warszawska pracownia Apaka. To będzie pierwsza

realizacja projektu tego znanego biura w Katowicach. Kilka lat wcześniej Apaka zaprojektowała dwa biurowce o nazwie Silesia Towers,
które miały powstać tuż przy Silesia City Center. Projekt ten jednak do tej pory nie został
zrealizowany.
Oprócz pierwszego etapu LC Corp planuje w przyszłości realizację drugiego, bliźniaczego budynku. Oba obiekty, ustawione
na osi północ-południe, charakteryzować będzie betonowa elewacja o podłużnych oknach
i ich nieregularnym rozmieszczeniu. Budynki
scali atrium do wysokości pierwszego piętra.
Cały projekt ma w sumie dostarczyć na katowicki rynek biurowy ponad 27 tys. m² nowej
powierzchni.

Wydział Budownictwa wydał deweloperowi również warunki zabudowy dla realizacji na wspomnianej działce 106-metrowego
wieżowca, jednak LC Corp nie podaje w tej
chwili żadnych szczegółów dotyczących budowy obiektu. W przypadku realizacji wysokościowca powierzchnia całego kompleksu przekroczy 80 tys. m². Dla porównania całkowita
powierzchnia Altusa to około 65 tys. m².
Biurowiec przy al. Roździeńskiego będzie pierwszym projektem deweloperskim LC
Corp w Katowicach. Spółka posiada również
tereny przy ul. Ceglanej, na której planowana
jest w przyszłości realizacja inwestycji mieszkaniowej.
				
(zit)

8

KULTURA

www.katowice.eu

| Rewitalizacja terenu po kopalni „Katowice”|

Własność Muzeum
P

odczas trwającej 56 dni procedury odbiorowej komisja powołana przez Muzeum Śląskie dokonała przeglądu wykonanych robót oraz zamontowanych urządzeń i systemów. Oznacza to, że obiekt został przekazany przez wykonawcę inwestorowi i od tej
pory stanowi już własność Muzeum.
Ze względu jednak na zakres uwag stwierdzonych podczas przeglądów, a także na przeprowadzenie przez wykonawcę prób niezbędnych do
uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,
nowe Muzeum zostało udostępnione wykonawcy, tj. konsorcjum firm Budimex SA i Ferroval
Agroman SA, do końca października 2013 roku
w celu przeprowadzenia prób końcowych oraz
usunięcia wad i usterek. Wykonawca zobowiązał
się natomiast do ponoszenia wszystkich kosztów
związanych z utrzymaniem, ochroną i ubezpieczeniem obiektu.

Cały kompleks nowego Muzeum obejmuje łącznie ok. 25 tys. m2 powierzchni użytkowej nowych i zrewitalizowanych obiektów, tj.
główny podziemny gmach, hol centralny, nadziemny budynek administracyjny, parking
podziemny oraz obiekty zabytkowe zaadaptowane na nowe funkcje: budynek dawnego magazynu odzieży, budynek dawnej maszynowni
oraz wieża wyciągowa.
Obiekt powstały na terenie byłej kopalni
„Katowice” tworzy otwartą przestrzeń publiczno-parkową o powierzchni ponad 2,7 ha. Po
zrealizowaniu przez Miasto Katowice wszystkich robót prowadzonych w sąsiedztwie nowego Muzeum Śląskiego obiekt zostanie skomunikowany z aleją Roździeńskiego, parkiem Bogucickim, nowo budowanym układem komunikacyjnym oraz nową siedzibą NOSPR.
(mś)

s rybok

2 sierpnia nowa siedziba Muzeum Śląskiego, po zakończeniu procedur odbioru, została przekazana inwestorowi. Do końca października potrwa usuwanie usterek stwierdzonych podczas odbiorów.

|targi książki w katowicach|

Czytanie jest w modzie
Od 20 do 22 września w Spodku odbędzie się trzecia edycja Targów Książki w Katowicach, gromadzących tłumy czytelników i miłośników książek nie tylko z województwa śląskiego, ale także z całej Polski. Z każdą
edycją oferta wydawców i instytucji
kultury jest coraz bardziej różnorodna, dzięki czemu wydarzenie staje się

jeszcze atrakcyjniejsze i przyciąga coraz większe grono zwiedzających.
Obok szerokiej oferty przygotowanej przez
wydawnictwa, trzecia edycja targów będzie
obfitować w bogaty program wydarzeń towarzyszących. Znajdą się w nim miedzy innymi
liczne spotkania z autorami, panele dyskusyjne, różnego rodzaju warsztaty i akcje czytelnicze oraz wiele innych atrakcji inspirowanych

literaturą. Dla nauczycieli i bibliotekarzy zostały przewidziane szkolenia i wykłady, podczas których będzie można się dowiedzieć,
w jaki sposób zachęcić dzieci do czytania książek oraz odkrywania walorów edukacyjnych
w tekstach literackich. Wydawcy natomiast
będą mieli możliwość udziału w szkoleniach
związanych między innymi z promocją w mediach społecznościowych. Również dla dzieci

przygotowano szereg atrakcji, wśród których
znajdą się zajęcia zatytułowane „Bajkowa gimnastyka języka”, a także liczne konkursy i zabawy. W tym samym czasie rodzice będą mogli
poznać „Korzyści skryte w logopedycznej bajce terapeutycznej” oraz zaznajomić się z książkami, które są najbardziej odpowiednie dla ich
dzieci.
Ciąg

dalszy na

– s. 12

| utrudnienia w ruchu |

Zamknięcia i zwężenia
dróg

Janów
Zwężone miejscami będą ulice: Nad Stawem, Oswobodzenia, Hodowców.

Trwają prace przy budowie i modernizacji systemu kanalizacyjnego w Katowicach.
Znaczna część robót jest już zakończona,
niektóre prace zbliżają się ku końcowi. Rozpoczynane będą również nowe inwestycje.
Poniżej przedstawiamy utrudnienia, na które natkniemy się we wrześniu.
Utrudnienia będą dotyczyć następujących ulic i dzielnic Katowic:

Os. Witosa
Utrudnieniem dla pieszych i lokalnego ruchu
pojazdów będą roboty w rejonie ulic: Ossowskiego 26, 28, Witosa 24 oraz Mościckiego i
Bardowskiego. W przeciwległej części osiedla prace prowadzone będą przy ul. Kwiatkowskiego i ul. Barlickiego.

Zawodzie
Zamknięta będzie połowa jezdni przy
ul. 1 Maja na wysokości od ul. Marcinkowskiego do ul. Bohaterów Monte Cassino.
Ruch w obu kierunkach przeniesiony zostanie na przeciwny pas ul. 1 Maja, tzn. od strony boiska „Słowian”.

Załęska Hałda
Całkowicie zamknięta będzie ul. Przodowników z możliwością dojazdu do posesji. Przy
ulicach Upadowej, Przekopowej i Okrężnej
droga zamknięta będzie połówkowo.
Ligota
Przy ul. Kołobrzeskiej kończone powinny być
roboty odtworzenia jezdni po wykonanych

pracach budowy kanalizacji.
Piotrowice
Po zakończeniu prac przy ul. Armii Krajowej
(odcinek między ul. Napierskiego a ul. Wojska Polskiego) brygada budująca kanalizację
przeniesie się w rejon ul. Napierskiego, która
będzie zamknięta na całej szerokości.
Kostuchna
Ku końcowi powinny zmierzać roboty drogowe przy ul. Smugowej. Zajęta połówkowo
w pierwszej części miesiąca będzie ul. Boya-Żeleńskiego w okolicy torów oraz we fragmencie między ul. Winorośli a ul. Sołtysią. Zamknięta całkowicie będzie ul. Zabłockiego.
Podlesie
Planowane jest rozpoczęcie prac przy ulicach: Hortensji, Przebiśniegów, Cyprysów, Dereni oraz ulicach bocznych od ul.

Stabika. Prace kontynuowane będą przy ulicach Storczyków, Zachodniej i Norblina.
Giszowiec
Na Osiedlu Adama rozpoczną się prace
przy ul. Sosnowej.
Nikiszowiec
We fragmentach, ale całkowicie będą zamykane ulice Ficka i Garbarska.

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

(kiwk)
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|III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw|

Ważna debata

O możliwościach rozwoju i wyzwaniach, jakie stoją przed przedsiębiorcami, dyskutować
będą najważniejsze osoby w państwie, przedstawiciele świata nauki, polityki i gospodarki,
w tym delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu krajów, podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Trzecia edycja tego spotkania, organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, odbędzie się od 16 do 18 września w Katowicach.

N

ie od dziś wiadomo, że firmy
działające w sektorze MŚP to nie
tylko najliczniejsza grupa firm
w Polsce, ale też ważny pracodawca zatrudniający ponad 60% pracowników w naszym kraju. Należy również pamiętać, że firmy z sektora MŚP generują blisko połowę polskiego PKB, a ich aktywność
przyczyniła się do utrzymania stabilności
polskiej gospodarki. Jest więc to dla nas zaszczyt, że po raz kolejny przedsiębiorcy z całego kraju i Europy uznali, iż Katowice to
dobre miejsce do prowadzenia debaty o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed
sektorem MŚP – mówi Piotr Uszok, Prezydent Katowic.
Poprzednie edycje zgromadziły liczne grono przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk gospodarczych. Rozmowy toczyły się wokół szans i barier stojących przed
mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Udział w nich wzięło ponad 300 prelegentów z Polski i zagranicy oraz w sumie ponad
6 tys. uczestników.
Kongres zapisał się już w tradycji europejskich wydarzeń gospodarczych. W ciągu trzech
dni zaplanowano kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań, w których spotkają się eksperci z kraju i zagranicy.

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

– Wypełniliśmy niszę, która istniała w Europie.
Udowadniamy, że refleksja nad tą problematyką jest potrzebna zarówno w tym kraju, jak i w
całej Europie. W Polsce jest 1,7 mln działających firm, w tym 3 800 dużych przedsiębiorstw.
Skala problemów: zautonomizowania, zorganizowania się tych firm oraz reprezentowania ich stanowisk przed administracją publiczną i samorządową, rządem i parlamentem – to
główne wyzwania i zadania, jakie stoją przed

tegorocznym Kongresem – mówi Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach oraz Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Kongresu.
Współorganizatorem wydarzenia są Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa
Izba Gospodarcza oraz Ministerstwo Gospodarki. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem
objęli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Przewodniczący Komisji

Europejskiej José Manuel Barroso oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin
Schulz.
Udział w kongresie jest bezpłatny. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem
strony internetowej: www.kongresmsp.eu,
gdzie znajdują się również szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia.
(red)

|W Spodku|

Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach
przy współudziale z Old Timers Garage
mają zaszczyt zaprosić
dnia 18 września 2013 r.
na drugie spotkanie z cyklu:

Wędruj z nami...
naszym szlakiem!
W programie m.in.:
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Owiany legendami
5-tysięcznik - Ararat
i wschodnia
część Turcji, gdzie
znajdują się najwyższe
i najpiękniejsze
w całym kraju góry

Niezwykła
prelekcja
dr. hab. inż.
Stefana Gierlotki
o tajemnicach
Piotrowic z czasów
II wojny światowej...

18 września 2013 r. – godzina 18.00.
Teatr & Klub muzyczny Old Timers Garage
ul. Gen. Jankego 132 w Katowicach
W S T Ę P
W O L N Y !

Europejski szczyt
górniczy
Międzynarodowe Targi Górnictwa,
Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „Katowice” są zaliczane do największych w Europie. W poprzedniej
edycji targów, w roku 2011, uczestniczyło ponad 400 firm z 19 krajów. Ekspozycję odwiedziło ponad 28 tys. profesjonalistów, w tym wielu gości honorowych – władze samorządowe, wielu
senatorów, posłów, członków Korpusu Dyplomatycznego i członków delegacji zagranicznych, m.in. z Ukrainy,
Wietnamu, Niemiec, Kolumbii, Chile
i Wielkiej Brytanii. Najbliższa edycja
odbędzie się od 10 do 13 września.
Katowickie Targi, szczycące się ponad 30letnią tradycją, organizowane są co dwa lata
w Spodku. Ich oferta obejmuje kompleksowe usługi dla górnictwa. Targom towarzyszą międzynarodowe konferencje i sympozja,
w których uczestniczą przedstawiciele Komisji

Europejskiej, polskiego rządu, Międzynarodowej Agencji Energii, Światowego Kongresu
Górniczego i europejskiej nauki.
Wymierne efekty, jakie odnieśli wystawcy przedmiotowych branż, sprawiły, że firmy
uczestniczące w targach – zgodnie z europejskimi standardami przygotowania ekspozycji o takiej skali – już w 2011 roku przesyłały karty zgłoszenia i wybierały lokalizację stoisk do tegorocznej edycji. W rezultacie zgłosiło się ponad 400 największych podmiotów
i grup producenckich, zajmując niemal 100%
udostępnionej powierzchni wystawienniczej,
która przekracza 20 tys. m².
– Zapraszamy do Katowic – miasta przyjaznego inwestorom. Państwa udział w targach,
nazwanych przez prasę branżową „europejskim szczytem górniczym”, będzie dobrą inwestycją – zachęcają organizatorzy, czyli spółka Polska Technika Górnicza.
(red)
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|katowicki hufiec zhp zaprasza|

Spotkajmy się pod Wieżą
Spadochronową
Monika Kołton (ZHP Katowice)

Jest nie ma

Ubiegłoroczny Festyn

Harcerze Katowickiego Hufca ZHP po
raz kolejny zapraszają mieszkańców
Katowic i Śląska na spotkanie w Parku Kościuszki. 8 września u stóp Wieży Spadochronowej zobaczymy kolejną odsłonę inscenizacji historycznej
„Wieża ‘39” i skosztujemy harcerskiej
grochówki.
Rodzinny festyn pod Wieżą Spadochronową
rozpocznie się o godz. 12.00. Harcerze zachęcają
do aktywności m.in. podczas imprezy na orientację, przygotowanej przez Koło PTTK „Czartak”.
Ukryte punkty będą dobrą okazją, aby urozmaicić niedzielny spacer w parku. Spryt i zwinność
przydadzą się na przeszkodach linowych Harcerskiego Klubu Taternickiego. Festyn uatrakcyjnią
pokazy pierwszej pomocy oraz służb mundurowych. Teren pod Wieżą Spadochronową zapełni
się pojazdami wojskowymi, które co roku przyciągają uwagę nie tylko miłośników militariów.
Zabawy z kolorową chustą, rozwiązywanie łamigłówek, malowanie buziek, tory przeszkód, a także duże gry rodzinne na pewno zaciekawią młodych odkrywców przygód. Harcerze przygotują także grę na terenie festynu, która będzie wymagała wykazania się spostrzegawczością i szybkim działaniem.

Tradycyjnie będzie można zakupić harcerską
grochówkę i domowe ciasto, a dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na dofinansowanie
harcerskich wyjazdów w nowym roku szkolnym.
O godz. 15.00 rozpocznie się inscenizacja historyczna „Wieża ‘39”, którą przygotowali katowiccy harcerze we współpracy ze śląskimi grupami rekonstrukcyjnymi. Inscenizacja historyczna przedstawia prawdopodobny przebieg wydarzeń z pierwszych dni września 1939 roku i ma
wymiar symboliczny. Do dzisiaj nie ustalono, kto
dokładnie bronił katowickiej Wieży, jednak harcerze podkreślają, że chcą w ten sposób upamiętnić heroiczną walkę wszystkich mieszkańców.
Katowicki Hufiec ZHP świętuje w tym roku
swoje 90-lecie. XVIII edycja Ogólnopolskiego
Rajdu Szlakiem Wieży Spadochronowej odbędzie się w dniach 6-8 września. Harcerskie patrole z całej Polski będzie można spotkać w Katowicach podczas gry miejskiej. Święto Hufca ZHP
Katowice zakończy VII Rajd Szkolny Szlakiem
Wieży Spadochronowej. Do udziału w Rajdzie
zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych.
Zachęcamy do odwiedzenia strony: www.
rajd.katowice.zhp.pl.
(phm. Agnieszka Wyszyńska)

Z okazji urodzin Katowic przypominamy poemat nie tylko o mieście autorstwa naszego współpracownika, red.
Macieja Szczawińskiego, zatytułowany
„Jest Nie Ma”. Wiersz pochodzi z tomiku „Mity” z 2004 roku, na okładce którego w zestawieniu z grafiką prof. Jana
Szmatlocha znalazła się fotografia Józefa Dańdy, przedstawiająca kopalnię
„Ferdynand” oglądaną znad brzegów
Rawy. Ten właśnie widok przywołuje
autor w swoim wierszu.

Isolde Krause
lat piętnaście kto ją tu postawił
nad tą rzeczką jąkałą tak powoli płynie
jakby chciała zawrócić ale przecież znika
Rawa w zielskach i mdlących wyziewach
odbija ciągle nogi twe smukłe
w obłok wbite szyby
powyprężał Ferdynand
ale gdzie im do nich
czarny gotyk kopalni nad wodą nad tobą,
ach Isolde...
to imię pod wieżą przy torach
rdza i sadze wiatr słony od Szopienic dymy
lat piętnaście szesnaście góra,
jakaś suknia ciemna wyszła
chyba w piersiach już za ciasna
skąd to wiem?
tak nieostry przecież kontur domy
za twoimi plecami pod kopalnią kreski
i to imię z nazwiskiem tak czysto
niemieckim
jak niedzielne okienka w nudzie familoka
skąd tu przyszłaś?
z podwórek Zawodzia na skróty
czy łódeczką przez słone kopalniane stawy
uciekałaś w zachwycie z dusznej politury
lepszych mieszkań
w rówieśnic zakazaną niskość?
Pierwsza z lewej osobna
w miękkim świetle stoisz
skąd to wiem?
Masz siniaki zadrapaną łydkę
tuż nad stopą w sandałach,
patrzyłaś przed siebie
tylko chichot przenikał szczupłe plecy kiedy
gość na trójnóg nakręcał aparat i krzyczał
coś przez Rawę pewno żeby się nie ruszać
choć przez chwilę

dlatego zostałaś tu jeszcze
na stulecie co mija właśnie jednodniowe
byty troszcząc się walczą
jak co dzień nad rzeczką
i jak co dzień przezorność
jakieś chmury dachy
słychać psy i uderzeń młot przepędza ptaki
ty się spóźnisz Isolde!
Ty nigdy nie wrócisz...
pusta łódka ulica jakiś pokój wąski
duszny zapach firanek cukier sól landrynki
i kopalnia za szybą
– ciebie już nie będzie
tu, pomiędzy,
choć przecież wszystko po staremu
facet pstryknął raz drugi zamachał rękami
gołąb nisko przeleciał ktoś już ziewał Rawa
inną Rawą już była w tym miejscu płynęły
razem z nią żółte chmury nowe lata wojna
ludzie ognie palili
w miastach miasta w ogniach
i przystanki zmieniano wszędzie okna flagi
wciąż pytając o trony świątynie kielichy
z nektarem...
ach Isolde, jak smutno przesmutnie
i jak nudno przenudnie
– biec musiałaś z nimi
żywa, a więc podległa marszom tangom
bredniom
kto cię wie gdzie zwolniłaś stanęłaś
upadłaś
ludzie ognie pali w miastach
lat szesnaście góra,
nicość w tobie w ów czas
bezszelestnie mościła swe kolejne leża
niecierpliwiąc się z wolna
gniadymi włosami
sutek solą źdźbłem trawy
w nadąsanych wargach
byłaś przecież jej cała
razem z zadrapaniem
na tej łydce wysmukłej gorzkawym
zapachem
pach i ze snem pewnie jeszcze nie
rozwianym
wiedzą o nędzy starań, czarne aureole
nicość puszcza na stawie pod kopalnią
kaczki
i rozchodzą się lata, gra w wyistoczenie
ach Isolde, nie musisz drżeć!
mało znaczy pustka
choć ty nic nie pojmujesz
nie przeczuwasz stoisz
byt milczący nad wodą
nad jej wirem ciemnym
smagła zwarta i szczelna aż Rawa się jąka
cała mieścisz się w sobie
bez reszty bez końca
chwila wieczna sekunda i oksydowany
punkt w ciemności błyszczący
a reszta z samych rozproszeń bez racji
istnienia
teraz wiesz czemu jesteś zawsze
ty, której nie ma
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| rozmowa | Maciej Szczawiński rozmawia z dr. jarosławem markowskim

archiwum rodzinne

Wczoraj i dziś śląskiej laryngologii

Maciej Szczawiński: Klinika Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
którą pan kieruje, ma piękną i bogatą historię. Miejsce trwale wpisane w „medyczny”
pejzaż Katowic: charakterystyczne budynki
przy ul. Francuskiej, plejada wybitnych nazwisk, zobowiązująca tradycja…
Dr Jarosław Markowski: Klinikę Laryn-

gologii Śląskiej Akademii Medycznej powołano do życia 1 października 1951 roku. Jej
pierwszym kierownikiem był pan prof. Tadeusz Ceypek – przed wojną docent Kliniki Laryngologii Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie, obrońca Lwowa z 1918 roku. To on
stworzył podstawy klinicznej laryngologii na
Górnym Śląsku. Ostatnio nakładem Śląskiej
Izby Lekarskiej ukazały się wspomnienia prof.
T. Ceypka pt.: „Lwów w czasach trudnych. Notatki naocznego świadka”, przejmujący opis
Lwowa podczas okupacji sowieckiej i niemieckiej. Po nim kierownictwo Kliniki przejął
pan prof. Wacław Kuśnierczyk – również absolwent Uniwersytetu Lwowskiego. Przez ponad 20 lat był konsultantem w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Wielkości tych profesorów nie można mierzyć wyłącznie miarą osiągnięć, stanowisk czy zaszczytów. O ich wielkości decydowała przede wszystkim budząca szacunek osobowość, zaufanie i życzliwość
wszystkich, którzy mieli okazję ich spotkać.
Przede wszystkim pacjentów.
Tradycja zobowiązuje. Ale dla pacjenta zawsze najbardziej istotny jest czas teraźniejszy. Proszę powiedzieć, ze zjawiskiem jakiej skali mamy do czynienia dziś,
mówiąc o schorzeniach laryngologicznych,
diagnozowanych na terenie Śląska?

Na Śląsku mamy do czynienia z takimi samymi problemami z zakresu laryngologii jak
w całym kraju. Minęły już czasy, gdy z racji
uprzemysłowienia na Śląsku częściej diagnozowano pylicę płuc czy niedosłuch spowodowany działaniem hałasu w środowisku pracy.
Dzisiaj skala i struktura zachorowań na schorzenia laryngologiczne jest podobna na Śląsku, jak i w pozostałej części kraju.

Jakiego rodzaju schorzenia są to
najczęściej?

Współczesna laryngologia, zwana też chirurgią głowy i szyi, obejmuje diagnostykę

i leczenie wszystkich narządów położonych
w tym obszarze. Jedynie tarczyca pozostała domeną chirurgów. Podstawowe problemy
współczesnej laryngologii to przede wszystkim nowotwory oraz zaburzenia słuchu. Rak
krtani jest najczęstszym nowotworem złośliwym regionu głowy i szyi, i szóstym w kolejności występowania nowotworem złośliwym
u mężczyzn. Palenie papierosów… Podstawowy czynnik etiologiczny tej choroby... W Polsce rocznie zapada na raka krtani ok. 3 tys.
osób. Niestety, wciąż najpoważniejszym problemem jest późne zgłaszanie się chorych
do specjalistów, i co za tym idzie złe wyniki
przeżyć.
Problem niedosłuchu natomiast dotyczy
zarówno dzieci, jak i dorosłych. Szacuje się, że
za kilka lat aparaty słuchowe będą równie powszechne, jak dzisiaj okulary! Wszechobecny
hałas powoduje, że wszyscy jesteśmy narażeni na utratę słuchu spowodowaną jego działaniem, ale najbardziej młodzi ludzie użytkujący
osobiste odtwarzacze muzyki. Ta forma działania hałasu – bezpośrednio do ucha, o wysokim natężeniu i charakterze impulsowym,
za pomocą słuchawek szczelnie wypełniających przewód słuchowy, jest szkodliwa najbardziej. Mówimy dzisiaj o „pokoleniu mp3”
i, niestety, jest to pokolenie ludzi z uszkodzonym słuchem, o których należałoby powiedzieć „głusi na własne życzenie”.
Kolejną grupą schorzeń, z jakimi najczęściej zgłaszają się pacjenci do gabinetów laryngologicznych, to choroby nosa i zatok przynosowych. Znaczna część z nich ma tło zapalne
lub alergiczne. Noszenie czapki zimą i unikanie przeziębień ma istotne znaczenie przy zapobieganiu zapaleniom zatok. Z kolei dokładna diagnostyka rodzaju alergenu, a następnie
jego eliminacja przyczynia się do zmniejszenia dolegliwości na tle alergicznym.
Nowotwory gruczołów ślinowych to kolejny istotny problem. Co ciekawe, mężczyźni wcześniej zgłaszają się do lekarza z tym
schorzeniem, ponieważ się golą, a przy goleniu można łatwiej wychwycić tę zmianę. Ukazały się doniesienia, że intensywne korzystanie z telefonów komórkowych może przyczynić się do powstania nowotworów ślinianek.
Nie jest to jednak jeszcze ostatecznie udowodnione, podobnie jak domniemany wpływ używania telefonów komórkowych na zaburzenia
słuchu.
W laryngologii istnieje wiele technik zabiegowych, które są nieustannie udoskonalane i modyfikowane. Jakimi metodami
posługuje się współczesna laryngologia?
Które z nich dostępne są w Klinice przy ul.
Francuskiej?

Laryngologia ostatnich lat dokonała
ogromnego postępu. Największym niewątpliwie sukcesem jest możliwość leczenia całkowitej obustronnej głuchoty za pomocą implantu ślimakowego. Na świecie już blisko 200 tys.
ludzi odzyskało dzięki niemu słuch. Również
w Klinice Laryngologii w Katowicach wszczepiamy go w ramach Górnośląskiego Programu

Leczenia Całkowitej Głuchoty od 2004 roku.
Nasza Klinika jest jedynym na terenie Polski
południowej ośrodkiem wykonującym procedury wszczepienia implantów ślimakowych.
Inną nowoczesną techniką stosowaną w Klinice – choć już nieco starszą niż poprzednie i stosowane w wielu oddziałach laryngologii – jest funkcjonalna chirurgia endoskopowa zatok (FESS – functional endoscopic
sinus surgery). Stosujemy ją od 12 lat i obecnie przymierzamy się do zakupu tzw. neuronawigacji, pozwalającej laryngologowi podczas operowania kontrolować położenie narzędzi chirurgicznych na monitorze.
W ciągu ostatniego ćwierćwiecza nastąpił niezwykle dynamiczny rozwój medycyny komunikatywnej. Audiologii i foniatrii.
Pan jest wybitnym specjalistą w tych dziedzinach. Na co w zakresie diagnostyki i leczenia mogą liczyć cierpiący na niedosłuch
pacjenci, zgłaszając się do Kliniki Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach?

Audiologia i foniatria wyodrębniły się z laryngologii kilka lat temu i są, najogólniej mówiąc, „niezabiegową laryngologią”. Zajmują
się diagnostyką i leczeniem zaburzeń słuchu,
głosu i mowy. Musimy pamiętać, że współczesne społeczeństwo jest społeczeństwem komunikacyjnym. Wyodrębnienie się tej specjalizacji było odpowiedzią na coraz szerzej występujący problem niedosłuchu i zaburzeń
mowy. Obecnie ponad 5 mln Polaków przekroczyło 60. rok życia i aż 15% procent z nich
zgłasza problemy ze słuchem w znacznym
stopniu utrudniające codzienną komunikację
słowną z otoczeniem. Specjaliści tej dziedziny

odgrywają podstawową rolę w wykryciu niedosłuchu również u dziecka. Obecnie w Polsce
realizowany jest Powszechny Program Przesiewowy Badań Słuchu u Noworodków.
To lekarze audiolodzy nadzorują wyniki
badań otoemisji akustycznej, która jest wykonana u każdego (!) noworodka w Polsce. Wczesne wykrycie niedosłuchu u dziecka ma podstawowe znaczenie dla rozpoczęcia rehabilitacji i – w miarę możliwości – przywrócenie
do „świata dźwięków”. Kolejna grupa pacjentów, którymi opiekują się specjaliści z zakresu audiologii i foniatrii, to osoby, które podczas swojej pracy zawodowej są narażone na
nadmierny wysiłek głosowy, a więc nauczyciele, prawnicy, katecheci, etc. Choroba zawodowa narządu głosu jest obecnie najczęstszą chorobą zawodową w Polsce! Wszystkie wymienione wyżej grupy chorych znajdują realną
pomoc w naszej Klinice u lekarzy specjalistów
z zakresu audiologii i foniatrii.

| bio|

dr Jarosław Markowski
ur. 1963 r. w Tychach; absolwent Śląskiej
Akademii Medycznej, rocznik 1988; specjalista laryngolog, specjalista audiolog
i foniatra, konsultant wojewódzki w dziedzinie audiologii i foniatrii; pracuje obecnie
w Klinice Laryngologii w Katowicach przy
ul. Francuskiej 20.
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|projekt społeczny|

Pomagam mądrze
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata
Alberta w Katowicach w maju tego
roku rozpoczęło III edycję kampanii „Przeciwdziałanie żebractwu
>>Pomagam mądrze<< jako element profilaktyki rozwiązywania
problemów alkoholowych”, współfinansowaną z budżetu miasta Katowice. Priorytetowym założeniem
projektu jest prowadzenie strategii
informacyjno–edukacyjnej wśród
osób trudniących się procederem
żebractwa i mieszkańców miasta
Katowice polegającej na przeciwdziałaniu i ograniczeniu zjawisk
patologicznych, wzroście odpowiedzialności społeczeństwa oraz poczucia ogólnego bezpieczeństwa.
W powszechnym odbiorze żebractwo stanowi szczególnie dotkliwy wyraz egzystencjalnej i społecznej degradacji jednostki, jednak
dziś często to świadomy wybór, sposób na łatwy zarobek, a nawet styl życia. Z tego też powodu należy zdać sobie sprawę, że ofiarowana

jałmużna niekoniecznie spożytkowana będzie ustalono, że około 80 osób trudni się prona zaspokojenie podstawowych potrzeb nie- cederem żebractwa w Katowicach, latem ta
zbędnych do życia, ale też może przyczynić się liczba znacznie wzrasta. Niewielki procent
do chęci trwania w nałogu czy wzbogacenia z nich to osoby naprawdę potrzebujące, dla
reszty to sposób na życie. Dotychczasowe
się w sposób niegodziwy.
Projekt „Pomagam Mądrze” realizowany działania ukazały również, że są to ludzie,
którzy
posiadają
jest poprzez dwóch
świadczenia emerystreetworkerów ToNiewielki procent z nich
talno–rentowe, niewarzystwa na tereto osoby naprawdę
koniecznie bezdomnie Katowic, którzy
potrzebujące, dla reszty to
ne oraz najczęściej
prowadzą rozmowy
w wieku umożliwiaz osobami żebrząsposób na życie.
jącym podjęcie stacymi oraz ze społej pracy.
łecznością lokalną.
Przedsięwzięcia
W ramach zadania
Streetworkerów Koła
rozpowszechniane
są materiały promujące jego realizację m.in. Katowickiego powoli przynoszą oczekiwane
w marketach, w środkach komunikacji miej- efekty. Możemy zaobserwować duże zainteskiej, w restauracjach, na słupach ogłoszenio- resowanie ze strony mieszkańców. Do Towawych (ulotki z informacją o adresach placó- rzystwa kierowane są maile i telefony z zapywek pomocowych, plakaty oraz przy marke- taniem, jak osobom potrzebującym można
inaczej pomóc.
tach żetony do wózków sklepowych).
Niewątpliwie ważnym aspektem jest to,
W poprzedniej kampanii z przeprowadzonych wyjść w teren oraz obserwacji aby wciąż podnosić świadomość i wiedzę

|tragi książki w katowicach|

|pomoc rodzinom|

„Nas Troje i więcej” po nowemu
Po przeszło dwóch latach realizacji
na terenie Katowic programu „Nas
troje i więcej”, którego inicjatorami
byli katowiczanie, zaistniała konieczność wprowadzenia pewnych zmian
do treści uchwały powołującej program. Na sesji 26 czerwca Rada Miasta Katowice doprecyzowała więc
pewne zapisy, wprowadziła też zupełnie nowe rozwiązania.
Przypomnijmy przede wszystkim, że program adresowany jest do rodzin:
wielodzietnych, zamieszkałych na terenie miasta Katowice, składających się z rodziców/jednego rodzica posiadających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18
roku życia lub do 24. roku życia w przypadku,
gdy dziecko uczy się lub studiuje, przy założeniu, że co najmniej jedno z dzieci jest dzieckiem wspólnym;
zastępczych, zamieszkałych na terenie
miasta Katowice;
korzystających z pomocy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach,
składających się z rodziców/jednego rodzica
z co najmniej jednym dzieckiem w wieku do
18. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, korzystających ze świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
Nadrzędnym celem programu jest wspieranie tych rodzin i poprawa warunków ich
życia, co zwiększa szanse rozwojowe i życiowe dzieci i młodzieży. W zamyśle program ma
również kształtować pozytywny wizerunek

mieszkańców na temat, jak mądrze pomagać. Muszą wiedzieć, że okazana pomoc finansowa często może być łatwym i szybkim zarobkiem, spożytkowanym niekoniecznie na deklarowane potrzeby. Pomagając w taki sposób, zachęcamy do żebrania
i uczymy życia na ulicy. Zakładanym celem
projektu jest przekazanie wiedzy katowiczanom na temat mieszczących się na terenie naszego miasta instytucji udzielających
wsparcia osobom potrzebującym. Zamiast
przekazywać symboliczną złotówkę osobie
zajmującej się procederem żebractwa, warto pokierować ją do odpowiedniej organizacji. Pamiętajmy, że żebractwo to wybór,
nie konieczność.
Zachęcamy do śledzenia bieżących
działań na stronie „Pomagam Mądrze”
utworzonej na portalu społecznościowym
Facebook.
(wps)

rodzin, w szczególności wielodzietnych.
Aby przystąpić do programu, wystarczy
wypełnić specjalny wniosek o wydanie karty
(dostępny na stronie programu http://www.
katowice.eu/pl/nasze-miasto/nastroje.htm),
a następnie złożyć go osobiście w Biurze Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów przy ul.
Warszawskiej 6, bądź też przesłać go listownie
pod adresem Urzędu lub elektronicznie, pamiętając o konieczności posiadania skrzynki
na platformie SEKAP, ePUAP.
Karta jest imienna, wydawana na każdego
członka rodziny, i ważna jest przez 1 rok.
Program umożliwia rodzinom korzystanie z pakietu ulg oferowanych przez miejskie
jednostki organizacyjne działające w obszarze kultury i sportu oraz przez inne jednostki
i podmioty publiczne, prywatnych przedsiębiorców, kluby sportowe, organizacje pozarządowe (szczegółowa lista jest dostępna na stronie katowice.eu).
Aby włączyć się do programu jako jego
partner, wystarczy pobrać ze strony programu wzór porozumienia, wypełnić go i przesłać w formie elektronicznej pod adresem:
ps@um.katowice.pl.
Nowością programu, wprowadzoną przez
miasto Katowice od 1 września br., jest przyznanie rodzinom wielodzietnym, biorącym
udział w programie, 20-procentowej zniżki od obowiązującej opłaty za wywóz śmieci.
Wszystkie rodziny zainteresowane skorzystaniem z tej zniżki proszone są o zgłaszanie się:
w w przypadku rodzin zamieszkujących w budynkach składających się z co

najmniej pięciu lokali – do swoich zarządców
nieruchomości,
w przypadku rodzin zamieszkujących
w budynkach do czterech lokali – do Wydziału Kształtowania Środowiska – Referatu ds.
Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, mieszczącego się w Katowicach przy
ul. Francuskiej 70,
w celu okazania kart wszystkich członków rodziny oraz wypełnienia stosownego oświadczenia, które stanowić będą podstawę do naliczenia zniżki.
Co ważne, aby móc skorzystać z ww. zniżki jeszcze we wrześniu br. należy zgłosić się
do swojego zarządcy nieruchomości/Wydziału Kształtowania Środowiska (analogicznie,
jak w sytuacji powyżej) nie później niż do 17
września br.
(wps)
Zainteresowanych odsyłamy do uchwały nr XXXVIII/881/13 Rady Miasta Katowice
z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia
w Katowicach programu „Nas Troje i więcej”
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 4881).

Czytanie jest
w modzie
Ciąg

dalszy z

– s. 8

Na tegorocznych targach nie zabraknie
konkursu na najlepszy blog książkowy eBuka. Odbędzie się także szkolenie dla blogerów, którego tematem będą działania związane z promocją bloga w Internecie.
Dla tych, którzy interesują się fantastyką, przewidziane zostały panele dyskusyjne
i wykłady, których organizatorem jest Śląski Klub Fantastyki. Uczestnicy wysłuchają
między innymi prelekcji na temat wampiryzmu w historii i literaturze, sposobu budowania emocji w świecie fantastycznym oraz
odkryć i wynalazków science fiction. Gośćmi uczestniczącymi w prelekcjach i spotkaniach będą m.in.: Piotr W. Cholewa, Ewa
Białołęcka, Rafał Kosik, Robert Wegner oraz
Anna Kańtoch.
Spotkania autorskie to wydarzenia, które zawsze cieszą się dużą popularnością.
W tym roku zwiedzający Targi Książki będą
mieli okazję porozmawiać m.in. z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk, Anną Łaciną,
Anną Szepielak, Iwoną Banach, Katarzyną
Zyskowską-Ignaciak, Zbigniewem Białasem
czy Mariuszem Czubajem.
Targi Książki w Katowicach to także
sposobność do zapoznania się z nowościami
wydawniczymi, nabycia interesujących książek – nie tylko w formie tradycyjnej, ale także tych elektronicznych, oraz przede wszystkim propagowanie mody na czytanie.
(wez)

MIASTO

www.katowice.eu
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Katowice pobiegną w Kolonii
13 października podczas corocznego maratonu w Kolonii nasze miasto
będzie reprezentował Karol Schröder.
Oficjalny reprezentant Katowic został wybrany w konkursie, jaki Miasto
ogłosiło w połowie lipca.
Zadaniem Karola jest relacjonowanie przygotowań do Köln Marathon przy wsparciu pracowników Wydziału Promocji Urzędu Miasta
Katowice za pośrednictwem strony www.katowice.eu/biegam oraz profilu miasta na Facebooku: www.facebook.com/Katowice.eu. Publikowane są tam relacje z treningów indywidualnych oraz grupowych, informacje o trasach

biegowych w Katowicach, porady dla biegaczy
itp.
– Chcemy, aby okres tych dwóch miesięcy – od momentu wyboru zwycięzcy konkursu
do startu w maratonie – był okazją do promocji sportu, a w szczególności biegania w Katowicach i  regionie – mówią organizatorzy.
Partnerami akcji zostali „Sklep biegacza”
w Katowicach, Centrum Sportowe Bażantowo oraz Centrum Diagnostyki Sportowej „Diagnostix”, którzy ufundowali nagrody dodatkowe oraz wspomogą uczestnika w okresie przygotowań do zawodów.
(red)

| komunikat|

Wybory do Rady Jednostki Pomocniczej
miasta Katowice
nr 16 Janów
– Nikiszowiec
W dniu 27 października 2013 r. (niedziela) w godz. 7.00–19.00 w stałych lokalach
obwodowych komisji wyborczych w Janowie i Nikiszowcu odbędą się wybory do
Rady Jednostki Pomocniczej nr 16 JanówNikiszowiec.
Czynne i bierne prawo wyborcze do
Rady Jednostki Pomocniczej nr 16 przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu

wyborów kończą 18 lat i stale zamieszkują
na terenie Janowa lub Nikiszowca. Kandydat nie może być skazany prawomocnym
wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo umyślne.
Zgłoszenia kandydatów na Radnych
przyjmować będzie podczas dyżurów
Okręgowa Komisja Wyborcza z siedzibą
przy pl. Wyzwolenia nr 21, sala nr 6 (siedziba Stowarzyszenia „Razem dla Nikiszowca”), w dniach: 17, 18, 19, 20, 23, 24,
25, 26 i 27 września 2013 r. (godziny dyżurów zostaną ustalone przez Komisję na
początku września br. i podane do publicznej wiadomości m.in.: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice bip.um.katowice.pl

– zakładka: Wybory/Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych).
Podczas dyżurów Komisji można również składać kandydatury do składów obwodowych komisji wyborczych. Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych muszą stale zamieszkiwać na terenie miasta Katowice i nie mogą być w stosunku do kandydujących do RJP nr 16:
zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem ani
małżonkami.
Zgłoszenia kandydatów do Rady JP nr
16, poparte przez co najmniej 20 wyborców – mieszkańców Janowa lub Nikiszowca – oraz zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych będzie można dokonywać na specjalnych

|ngo na mariackiej|

|środki unijne|

Społecznicy

PR dla dojrzałych
Skończyłeś 50 lat i mieszkasz w województwie śląskim? Pracujesz, ale
rozważasz przekwalifikowanie? Zapisz się na szkolenie „PR w dojrzałym
wydaniu”.
Pojęcie „public relation”, tłumaczone jako
relacje z otoczeniem, jest sposobem prowadzenia dialogu przedsiębiorstwa z grupami otoczenia – mediami, klientami, dostawcami, innymi pracownikami danego przedsiębiorstwa.
Szkolenia zaplanowane w ramach finansowanego ze środków UE projektu „PR w dojrzałym wydaniu” to nie tylko możliwość poznania teoretycznych zagadnień z zakresu public
relations, poznania różnic między reklamą
a PR, ale także nabycia umiejętności praktycznych. Pisanie komunikatów dla prasy, tworzenie kosztorysów na imprezy okolicznościowe
czy sztuka prezentacji – to umiejętności bardzo potrzebne, a rzadko omawiane podczas
szkoleń w firmach.

drukach, które będą do odbioru w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej, podczas dyżurów jej członków, a także do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice bip.um.katowice.pl (zakładka: Wybory/Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych). Listę poparcia (nazwiska i adresy
z podpisami) należy dołączyć do zgłoszenia kandydata na radnego.
Bliższe informacje nt. wyborów będą na
bieżąco publikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Katowice bip.um.katowice.pl (zakładka: Wybory/Wybory do Rad Jednostek
Pomocniczych).
Biuro Rady Miasta Katowice

Stałą praktyką w małych i średnich przedsiębiorstwach jest nakładanie obowiązków związanych z PR na pracowników administracji, przedstawicieli handlowych czy kadry, którą często
brak wiedzy i kompetencji. Równocześnie badania wykazują, że dziedziną, którą najchętniej zajęliby się pracownicy 50+, w obliczu konieczności zmiany stanowiska jest właśnie PR.
Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzą organizatorzy projektu „PR w dojrzałym wydaniu”,
finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
W cyklach weekendowych, odbywających się
co drugi tydzień, przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu podstaw PR, budowania relacji
z mediami, organizowania i kosztorysowania

eventów, działań CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) czy wystąpień publicznych.
Udział w szkoleniach mogą wziąć osoby po 50. roku życia, pracujące i zamieszkujące na terenie województwa śląskiego. Udział
w szkoleniach jest bezpłatny, a ich uczestnicy otrzymają zaświadczenia odbycia szkolenia
w zakresie public relations. Warunkiem koniecznym otrzymania dyplomu jest obecność
na wszystkich zajęciach.
Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy
znaleźć można na stronie internetowej projektu: www.prdladojrzalych.pl
(wez)

Wszyscy znają takie organizacje pozarządowe jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Polska Akcja Humanitarna. A mniejsze, działające okalnie? Świetną okazją, by je poznać,
będą IV Katowickie Dni Organizacji
Pozarządowych.
Najważniejsze wydarzenia w ramach Dni planowane są na piątek 20 września. Wtedy to od godziny 12.00 do 18.00 przy ulicach: Mariackiej – Mielęckiego – Staromiejskiej znajdziemy „miasteczko organizacji pozarządowych”. Swoje stoiska
wystawi kilkadziesiąt stowarzyszeń i fundacji.
W „miasteczku” będzie można nie tylko porozmawiać z przedstawicielami organizacji, podpisać petycje czy zgłosić się na wolontariat. Organizatorzy planują warsztaty, konkursy, gry miejskie i koncerty. Na uczestników czeka więc m.in.
odkrywanie idei slow life na rowerach, warsztaty
z ekodesignu i występ kabaretu Drzewo A Gada.
Wydarzenie zakończy wieczorny koncert zespołu Mikromusic.
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jaZZ i okolice
Festiwal Muzyki

John Scofield Uberjam Band

F

estiwal Muzyki Improwizowanej – Jazz i Okolice/Jazz & Beyond – jest bezpośrednią kontynuacją
cyklicznej imprezy muzycznej, realizowanej pod tym samym tytułem od 8 lat
w Katowicach.
Seria jesiennych koncertów rozpocznie się 29
września i zakończy 1 grudnia 2013 roku. Ponadto koncerty odbędą się jeszcze w kilku innych

miastach śląsko-dąbrowskiej aglomeracji: Bytomiu, Chorzowie, Gliwicach i Sosnowcu.
Organizatorzy przedstawią publiczności najnowsze nurty współczesnej muzyki improwizowanej, jej charyzmatycznych liderów i zespoły, które
powszechnie uznawane są za wiodące w swoim
nurcie. Zagrają: Uri Caine & Han Bennink, John
Abercrombie Quartet, Maciej Obara International Quartet, Fonda / Stevens Band z gościnnym

udziałem Irka Wojtczaka, Jim Black Trio, a także
John Scofield Uberjam Band, oraz Możdżer / Daniellson / Fresco – oba zespoły zaprezentują swoje najnowsze płyty, których premiera odbędzie się
właśnie jesienią 2013 roku. Ponadto koncertom
towarzyszyć będą śląska premiera filmu o zespole
Miłość oraz konferencja menadżerów kultury poświęcona problematyce promocji koncertów i festiwali jazzowych.

Bilety dostępne na portalu TICKETPRO
Organizatorzy proponują: zapisz się na
nasz newsletter, a otrzymasz szczegółowe
informacje o wykonawcach i koncertach
– wyślij swój adres e-mailowy pod:
festiwal@jazziokolice.com
Szczególy na katowice.eu

www.katowice.eu
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Konferencji będzie towarzyszyła promocja
monografii autorstwa dr. Jacka Kurka i mgr
Anny Piontek z Uniwersytetu Śląskiego.

Koncert i wykład

11 września, godz. 16.30, Sala Koncertowa
im. Witkacego

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

ul. Szafranka 9
W okupowanym mieście.
Topografia Katowic w latach
1939–1945

Wernisaż i promocja książki: 4 września,
godz. 17.00
Wystawa: 5 września – 3 listopada
Wydarzenia towarzyszące
Panel dyskusyjny: Co nowego jeszcze można
powiedzieć o Katowicach w czasie okupacji?
6 września, godz. 17.00
Gra miejska: Kattowitz 1939–1945
7 września, godz. 15.00–20.00
Wycieczka: Śladami pierwszych dni września 1939 roku w Katowicach
21 września, godz. 11.00
Wykład: Fritz Bracht (1899–1945). Nazistowski zarządca Górnego Śląska
26 września, godz. 17.00
Wycieczka: Topografia okupowanych Katowic
5 października, godz. 11.00
Zwiedzanie wystawy z komisarzem
12, 26 października, godz. 12.00

Konferencja naukowa

5 września, godz. 11.00

Na uboczu, czyli w centrum... W 85. rocznicę Kolonii im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Katowicach

Koncer t muzyki polskiej w wykonaniu Katarzyny Drogosz i Marka Pilcha oraz okolicznościowy wykład Michała Cieślaka „Urodziny miasta”.
W trakcie koncer tu będzie możliwość zakupu – w cenie promocyjnej – 2-tomowej
publikacji pt. „Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo” pod redakcją Antoniego Barciaka, Ewy Chojeckiej,
Sylwestra Fer tacza wydanej nakładem MHK
w 2012 r.

XIII Katowicka
Konferencja
Naukowa w 148.
rocznicę uzyskania
praw miejskich
12 września
Budownictwo i architektura Katowic
Akademia Muzyczna w Katowicach,
ul. Wojewódzka 33
godz. 9.15 Uroczyste otwarcie konferencji
godz. 9.30–9.55 prof. dr hab. Ewa Chojecka: Przestrzenie i architektura Katowic jako
miejsca wielorakich niespójnych pamięci
godz. 9.55–12.00 Dyskusja panelowa:
Zmysł innowatorski w architekturze Katowic
z udziałem: Michała Buszka, Jerzego Forajtera,
Jerzego Ilkosza, Tomasza Koniora, Jana Malickiego, Krystyny Siejnej, Jerzego Wyrozumskiego (moderator: prof. dr hab. Ewa Chojecka)

Architektura Katowic i jej
przeobrażenia

Muzeum Historii Katowic, ul. ks.
J. Szafranka 9

godz. 14.00–14.25 mgr inż. arch. Henryk Buszko: Katowice – miasto samorodne.
Spojrzenie z zewnątrz i od wewnątrz
godz. 14.25–14.50 dr inż. arch. Aleksander Franta: Istota katowickiej moderny
godz. 14.50–15.15 dr Aneta Borowik: Innowacyjność architektury i urbanistyki „Nowych Katowic” w latach 60. i 70. XX w.
godz. 15.15–15.40 mgr Alicja Gzowska:
Katowicka lekcja postmodernizmu
godz. 15.40–16.05 dr Aleksandra Sumorok: Śląskie wnętrza okresu realizmu socjalistycznego

Architektura budynków
użyteczności publicznej
godz. 16.30–16.55 dr Zdzisław Jedynak:
Architektura instytucji kulturalnych Katowic
z perspektywy Bytomia w aspekcie sporu
o prymat dwu ośrodków miejskich w okręgu
przemysłowym na Górnym Śląsku w latach
1872–1939
godz. 16.55–17.20 dr hab. Lech Krzyżanowski: Zasoby infrastrukturalne międzywojennego wymiaru sprawiedliwości na
polskim Górnym Śląsku, ze szczególnym
uwzględnieniem Katowic
godz. 17.20–17.45 mgr Piotr Rygus: Budynki administracyjne zarządów i banków w
przestrzeni miejskiej Katowic i ich założenia
architektoniczne (do 1939 r.)
godz. 17.45–18.10 mgr Anna Syska: Architektura w służbie edukacji. Powojenne
budynki katowickich szkół
godz. 18.10 Dyskusja

Varia
godz. 15.10–15.35 prof. dr hab. Zygmunt
Woźniczka: Warunki lokalowe mieszkańców
Katowic na przełomie lat 40. i 50. XX w.
godz. 15.35–16.00 dr Agata Bryłka: Inskrypcje na budynkach mieszkalnych jako źródło do
dziejów Katowic
godz. 16.00–16.25 mgr inż. arch. Bogusław
Małusecki: Budowniczowie i mistrzowie murarscy z Katowic – członkowie Cechu Murarzy
i Cieśli w Gliwicach
godz. 16.25–17.00 Dyskusja i zakończenie
konferencji.

ul. Kopernika 11
Przyjaciele Barbary
i Stanisława
26 września, godz. 18.00

Renata Bonczar – Pola

Możliwości
wernisaż: 16 września, godz. 17.00
wystawa: 16 września – 17 października
Wystawa czasowa w nowej przestrzeni ekspozycyjnej Galeria pod 11

13 września
godz. 9.30–9.55 dr Jan Lewandowski:
Willa Goldsteinów – pałac zmiennych czasów
godz. 9.55–10.20 prof. dr hab. Bogusław
Czechowicz: Praska paralela dla katowickiej
katedry?
godz. 10.20–10.45 mgr Ryszard Szopa:
Architektura kościoła pw. św. Józefa Robotnika w Katowicach-Józefowcu na tle architektury regionu i nie tylko
godz. 10.45–11.10 dr Maciej Fic: Od
Warszawskiej 37 do Granicznej 32. Warunki
lokalowe Instytutu Śląskiego i Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach
godz. 11.10–11.35 Dyskusja

Architektura osiedli
mieszkalnych
godz. 13.00–13.25 mgr Przemysław Nadolski: Kolonie urzędniczo-robotnicze księcia pszczyńskiego na przykładzie Murcek
i Kostuchny
godz. 13.25–13.50 mgr Przemysław Piwowarczyk: Osiedla pracownicze koncernu
Hermann Göring-Werke w Bogucicach
godz. 13.50–14.15 dr inż. Ryszard Nakonieczny: Między skromnością a wyrafinowaniem. Architektura budynków jednorodzinnych Katowic między 1945 r. a dniem
dzisiejszym
godz. 14.15–14.40 dr Jacek Kurek, mgr
Anna Piontek: Domy i ludzie. 85 lat kolonii
Mościckiego

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

Michał Cała

Metropolia
5 września – 3 listopada
Wystawa jest prezentacją nowego projektu
fotograficznego Michała Cały zatytułowanego „Metropolia”, zrealizowanego na terenie
wybranych miast Górnego Śląska i Zagłębia
w latach 2004–2012. Jak mówi sam ar tysta:
„Pomysł na ten projekt powstał w wyniku
obserwacji, że wraz z likwidacją przestarzałego przemysłu po roku 1989 miasta Śląska
i Zagłębia tracą swój industrialny charakter
i upodobniają się do innych wielkich miast
(nie tracąc jednak swojego indywidualnego
charakteru)”.
Prawie 100 barwnych fotografii ukazuje najstarsze fragmenty architektonicznourbanistyczne miejscowości, bowiem ich
przeobrażenia następują najszybciej. Autor
zarejestrował zderzenia starej struktury
z przejawami wkraczającej z zewnątrz komercji, najbardziej widoczne na krzykliwych,
barwnych reklamach. Użycie koloru jako
środka wyrazu pozwoliło na uchwycenie zjawiska nakładania się i transformacji różnych
elementów tej, dziś jeszcze niedookreślonej
w swej przemianie, tożsamości regionu.
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Planszowe czwartki

5, 12, 19, 26 września, godz. 18.00–22.00
Centrum na Mariackiej, ul. Mariacka 10

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

XXVI Międzynarodowy
Studencki Festiwal
Folklorystyczny

Zapraszamy do wspólnej zabawy grami planszowymi. Zagrać będzie można w Abalone
Offboard (edycja polska), Amber, Dobble,
Jungle Speed (edycja polska), Mały Książę,
Slavika, Zakazana Wyspa, Kolejka, Pamięć
39, Awans. Zachęcamy również do wspólnej
gry na własnych, przez siebie przyniesionych planszówkach.
wstęp wolny

3 września, godz. 16.00

Barwny korowód, złożony z ar tystów zaproszonych na 26. MSSF, przejdzie w godz.
16.00–17.00 ulicami: Staromiejską – Mielęckiego – Mariacką. Wydarzenie dopełni
koncer t plenerowy w podcieniach CKK.
W programie: występy zespołów z Brazylii, Rosji, Niemiec, Por tugalii, Czech, Indii,
Ekwadoru, Beninu i oczywiście Polski. Początek o godz. 19.00.
wstęp wolny

Teatr bez obrazu

1, 8, 15, 22, 28 września, godz. 16.00 –
dzieci; godz. 19.00 – dorośli
Centrum na Mariackiej, ul. Mariacka 10
Spotkanie z „Teatrem bez obrazu”, czyli słuchowiskami ze zbiorów Teatru Polskiego Radia i Radia Katowice.
W każdą niedzielę Centrum na Mariackiej
będzie zachęcało do zamknięcia oczu i uru-

chomienia wyobraźni. W programie spotkań
znajdą się między innymi takie archiwalne materiały, jak rzecz o Hansie Bellmerze
„Świat jest skandalem”, „Noc Helvera” I.
Villqista czy dedykowane nie tylko młodym
słuchaczom „Dzieci z Bullerbyn”.
wstęp wolny

Barokowe Five o'clocki 2013

The Itinerant Virtuosi
29 września, godz. 17.00

Koncer t mistrzów francuskiej opery barokowej: Capriccio Stravagante Trio
W składzie:
Julien Mar tin – flet
Josh Cheatham – viola da gamba
Skip Sempé – klawesyn
Bilety: www.ticketportal.pl
Rezerwacje: bow@ck.art.pl, 32 609 03 31,
609 03 32, www.ck.art.pl

Muzyka żartem śpiewana

29 września, godz. 19.00
Sala Grudniowa CKK

Czesław Jakubiec
Rewelacyjne show słynnego polskiego tenora! Nowe podejście do muzyki klasycznej!
Czesław Jakubiec – finalista wielu festiwali kabaretowych, uczestnik programu
„Mam Talent” stworzy na twoich oczach (ale
przede wszystkim uszach) dowcipne i inteligentne widowisko pełne hitów operowych
oraz klasyki radiowej.
Konferansjersko poprowadzone arie, przy
zachowaniu pełnej kultury scenicznej, śpiewająco przechodzą od wyrafinowanego żartu po inteligentne wygłupy.
Bilety: 20 zł, 30 zł na www.ticketportal.
pl, rezerwacje: bow@ck.art.pl, tel. 32 609
03 31/32

Metropolitalna Noc
Teatrów w Centrum
Bajka o Witku, co wielkim
kompozytorem został

28 września
godz. 19.00, Sala Grudniowa

Spektakl przygotowany dla dzieci przez dzieci uczestniczące w letnich warsztatach ar tystycznych w CKK w ramach obchodów Roku
Lutosławskiego 2013. Autorką tekstu „Bajki
o Witku...” jest Lidia Kućmierz. Oprawę muzyczną przygotował Zdzisław Smucerowicz,
scenograficzną Centrum Scenografii Polskiej, a całość reżyseruje Rafał Jędrzejczyk.

Spotkanie ze słuchowiskami
ze zbiorów Teatru Polskiego
Radia

Centrum na Mariackiej, ul. Mariacka 10

dla dzieci: godz. 16.30 – Mały Zeze i pomarańczowe drzewko
dla dorosłych: godz. 19.00 – Alfred Jarry
"Król Ubu"

Wokół Jana Dormana

godz. 18.00, Centrum na Mariackiej,
ul. Mariacka 10
Wykład Anny Sieroń
wstęp wolny

Galeria Sztuki
Współczesnej
BWA

XXVI śląsko-zagłębiowskie
szwendanie okoliczne

7 września, od godz. 10.00
zbiórka: Plac Akademicki w Bytomiu

Z Bytomia do Starego Chorzowa
Obszarem eksploracji szwendaczy tym razem będzie pogranicze bytomsko-chorzowskie. W programie: zwiedzanie bytomskich
schronów przeciwatomowych, zapoznanie
z historią Kolei Prawego Brzegu Wisły, dziewiętnastowieczna oczyszczalnia ścieków,
Wzgórze Małgorzatki (miejsce pierwszej
historycznej lokalizacji Bytomia), Szyb Krystyna, spacer doliną Bytomki, wzdłuż dawnej granicy polsko-niemieckiej, Park GoetheMickiewicza oraz Rów Graniczny. Wycieczka
zakończy się w Starym Chorzowie.
Przewodnik: Stefan Gluck.
Informacje i zapisy: pawel.graja@ck.art.pl
wstęp wolny

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

Głośno!/Loud!

do 29 września
finisaż: 20 września, godz. 18.00
Wystawa jest przeglądem sztuki wideo od lat
60. XX wieku do dzisiaj.
Lista artystów, biorących udział w wystawie: Rebecca Allen, Laurie Anderson, Joseph
Beyus, John Cage, Chris Cunningham, Merce
Cunningham, Dan Graham, Shigeko Kubota, Alexander Kluge, Katarzyna Kozyra, Meredith Monk, Bruce Nauman, Nam June Paik, Pipilotti Rist, Ai Weiwei, Artur Żmijewski, The
Beatles, The Kitchen Archivens.

www.katowice.eu

Pstrykowisko
Panel edukacyjny dla miłośników fotografii
„Źle Urodzone” — jak fotografować architekturę modernistyczną
Warsztaty z Filipem Springerem i Markiem
Woźniczką
Autorzy projektu „Źle Urodzone” zapraszają na
jedyne w swoim rodzaju dwudniowe warsztaty
z fotografii architektury modernistycznej. Architekt Marek Woźniczka opowie o podstawowych
cechach modernizmu oraz o tym, jak należy
patrzeć na architekturę, by odkryć jej wartość.
Fotograf i reporter Filip Springer zaś wprowadzi
uczestników w arkana fotografowania budynków i kontekstu, w jakim się one znalazły. Opowie też o poszukiwaniu własnego języka w fotografii architektury, subiektywnym opowiadaniu
aparatem o budynkach i przestrzeni między
nimi. Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich
fotografujących, którzy chcieliby wyjść poza
klasyczną fotografię architektury.
W programie warsztatów przewidziano zajęcia praktyczne w plenerze oraz omówienie prac
– spotka nie w Galerii BWA.
Filip Springer – reporter i fotograf; ukończył
archeologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Marek Woźniczka – architekt, grafik, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Koszt: 250 zł

Terminy:
21 września, godz. 10.00–14.00
22 września, godz. 10.00–14.00

|
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Zapisy:
tel. 32 259 90 40 wewn. 13 lub Aneta Zasucha – kom. 510 853 090; edukacja@bwa.
katowice.pl
Liczba miejsc ograniczona.
W przypadku zbyt małej liczby chętnych zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu
warsztatów.
Zgłoszenia należy wysyłać pod adresem:
edukacja@bwa.katowice.pl

sztuka (w) edukacji

warsztaty ekspresji twórczej

W ramach edukacji artystycznej od wielu lat
odbywają się w Galerii Sztuki Współczesnej
BWA w Katowicach warsztaty ekspresji twórczej.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży – grup szkolnych z Katowic i okolicznych
miast oraz dla osób indywidualnych.
Głównym założeniem warsztatów jest stworzenie asumptu do zwiększania samodzielnej
aktywności twórczej. Działania przebiegają
dwupłaszczyznowo, łącząc komplementarnie
część merytoryczną z warsztatową. Stałym
elementem zajęć jest prezentacja aktualnej wystawy wraz z prelekcją, dzięki czemu dzieci poznają różnorodne zjawiska artystyczne i uczą
się własnego sposobu interpretacji dzieł sztuki.

Staramy się przełamać stereotyp, według którego sztuka współczesna jest niezrozumiała
i trudna w interpretacji. Dążymy do tego, by
dzieci odrzuciły głęboką analizę i kierując się
własnymi wrażeniami i odczuciami potrafiły
znaleźć własną metodę odczytywania dzieł
i umiały dać obraz swym doznaniom werbalnie
i plastycznie. Zakres działań praktycznych obejmuje interdyscyplinarne działania artystyczne
m.in. instalacje przestrzenne, performance'y.
W świecie, w którym coraz częściej zapomina się o pięknie i estetyce, stworzyliśmy
miejsce, w którym dziecięca wrażliwość i ekspresja znajdują sposobność do przybrania realnego kształtu w trakcie działań twórczych.
Przeprowadzamy również warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, animatorów oraz osób zajmujących się
kulturą i sztuką, które propagują nowoczesne
metody pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach
edukacji artystycznej.
Warsztaty odbywają się od poniedziałku do
piątku (z wyjątkiem środy) w godzinach od
10.00 do 12.00 i od 12.00 do 14.00. Zajęcia
są BEZPŁATNE! Wszystkie materiały potrzebne
do realizacji warsztatów zapewnia Galeria.
W celu rezerwacji terminu i ustalenia
szczegółów warsztatów prosimy
o kontakt: Dział Programowy — Edukacja
Artystyczna, tel. 32 259 90 40 wewn.
13 lub Aneta Zasucha tel. 510 853 090,
edukacja@bwa.katowice.pl

Kino |
Dni Katowic 2013

13 września, godz. 20.00

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

Dni Katowic 2013

12 września, godz. 20.00

Koncert Marka Dyjaka z zespołem
Marek Dyjak jest na polskiej scenie muzycznej zjawiskiem wyjątkowym. Ukończył
zawodówkę, zdobywając zawód hydraulika.
Przez wiele lat pracował w zawodzie i dopiero w 1997 r. objawił się płytą „Sznyty”.
Przez kilka lat publikował dosyć regularnie,
prowadząc równocześnie dość destrukcyjny
tryb życia. W 2008 r. w jego życiu nastąpił zwrot. Ostatnia płyta Dyjaka „Kobiety” to
hołd złożony najważniejszym dla niego kobietom: Nosowskiej, Celińskiej, Mielczarek
i Bar tosiewicz.
Bilety: 10 zł (parter) i 20 zł (balkon)

Koncert Świetlików
O sobie samych mówią: zespół brutalnych
doświadczeń. Grupa została założona w Krakowie w 1992 r. w wyniku połączenia sił
poety Marcina Świetlickiego i muzyków zespołu Trupa Wer tera Utrata. Pierwszy album,
„Ogród koncentracyjny”, ukazał się dwa lata
później i z miejsca wzbudził zainteresowanie
krytyki i publiczności. Co zabawne – debiut
przyniósł również zespołowi zaproszenie na
festiwal w Opolu. Kolejne albumy grupy to
„Cacy cacy Fleischmaschine” i „Perły przed
wieprze” (z gościnnym udziałem Mateusza
Pospieszalskiego). Rok 2001 to nowa płyta:
„Złe Misie” (z Katarzyną Nosowską i Lechem
Janerką). Cztery lata później pojawił się album „Las putas melancólicas”, w nagraniu
którego udział wziął Bogusław Linda. Premierę najnowszego albumu zapowiedziano
na wrzesień 2013 r.
Bilety: 10 zł (parter) i 20 zł (balkon)

Koncert Dirty Honkers

17 września

Sababa, czyli dobra zabawa z kulturą żydowską

Ten międzykulturowy projekt jest rezultatem
spotkania Gada Barucha Hinkisa – izraelskiego hiphopowego producenta i wokalisty,
z dwójką saksofonistów (i również wokalistów): Florentem Mannantem z Francji i Andreą Rober ts z Kanady, zaangażowanymi w
berliński nur t nu swingu. Wspólna pasja łączenia elektroniki z wokalem i instrumentami
dętymi sprawiła, że w 2009 r. w trójkę założyli zespół Dir ty Honkers. Ich muzyka głęboko zakorzeniona w swingu flir tuje z współczesną popkulturą i nowoczesnymi beatami.
(źródło: www.jewishfestival.pl)
Bilety: 5 zł

Międzynarodowy Festiwal
Filmowy Ars Independent

20–29 września

Filmowy Klub Seniora
1 września, godz. 15.00
Wesele w Sorrento (reż. S. Bier, Dania, Francja, Niemcy, Szwecja, Włochy, 2012, 116')

15 września, godz. 15.00
Kwartet (reż. D. Hoffman, USA, 2013, 98')

Bilety: 5 zł (seniorzy), 13 zł (uczniowie
i studenci), 15 zł (pozostali)

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

Pora dla Seniora

4 i 25 września, godz. 11.00
Zapraszamy widzów w każdym wieku, którzy
czują się młodzi duchem i kochają kino.
W programie:
4 września
Światła wielkiego miasta (reż. Ch. Chaplin,
USA 1931, 87')
Charlie Chaplin, król komedii i ikona kina powraca na duży ekran. Ten piękny, niemy film,
mimo ponad osiemdziesięciu lat od premiery, wyraźnie mówi: mając pieniądze – można
być nikim, a można nie mieć nic i sercem
zdobyć wszystko. To także wspaniała kome-
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dia, pełna niezapomnianych postaci, rozbrajających pomyłek i gagów.
25 września
Tuż po weselu (reż. S. Bier, Dania/Norwegia/
Szwecja/W. Brytania 2006, 120')
Film wyróżniony nominacją do Oscara
za najlepszy film zagraniczny. Susan Bier
opowiada historię rodzinną, pełną emocji i
wzruszeń. Jacob Petersen, szef sierocińca
w Indiach, poświęcił życie opiece nad porzuconymi na ulicach dziećmi. Kiedy nad
placówką zawisła groźba likwidacji, nieznany duński biznesmen Jorgen, proponuje mu
dotację w wysokości 4 milionów dolarów.
Istnieje jednak pewien dziwny warunek…
Jacob musi wrócić na stałe do Danii.
bilety: 5 zł

Spektakl z cyklu National
Theatre Live

6 września, godz. 19.00

Peter Morgan, Audiencja
Londyńska scena na wyciągnięcie ręki w katowickim Kinie Kosmos! Spektakl został zarejestrowany w ramach cyklu „National Theatre
Live”, realizowanego z powodzeniem od kilku
lat przez narodową scenę Wielkiej Brytanii.
„Audiencja” to ponowne spotkanie Petera
Morgana, scenarzysty słynnego filmu „Królowa”, z Helen Mirren, która w tym obrazie
zagrała tytułową rolę. Morgan w swojej sztuce teatralnej znacznie rozbudował i pogłębił
wątek królewskich audiencji.
Zgodnie z kilkusetletnią tradycją Elżbieta II,
królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej, przewodnicząca
Wspólnoty Narodów, od 60 lat spotyka się co
tydzień z premierem swojego rządu (do tej
pory było ich dwunastu). Audiencje odbywają się w pałacu Buckingham i – jak żadne

|

inne zdarzenia w brytyjskim życiu publicznym
– mają charakter czysto prywatny. Premiera
i królową obowiązuje niepisana umowa, że to,
co zostanie powiedziane podczas spotkania,
nie może opuścić murów pokoju audiencyjnego. Treści tych rozmów nie znają nawet
współmałżonkowie stron.
„Audiencja” stara się złamać tajemnicę
tych spotkań, przedstawiając hipotetyczne
rozmowy królowej z premierami: od Churchilla, poprzez Thatcher, po Camerona.
Przedstawienie wyreżyserował nominowany do Oscara Stephen Daldry („Billy Elliot”,
„Godziny”).
bilety: 35 zł – normalny/30 zł – ulgowy

Transmisja opery
z Metropolitan Opera w Nowym
Jorku

21 września, godz. 18.00

Powtórka na życzenie widzów: Aida, G. Verdi

Po wakacyjnej przerwie wracamy do cyklu
Filmoteka Konesera, prezentującego ważne
i ciekawe zjawiska z całej historii światowego kina. Na początek proponujemy lekkie
i sympatyczne dzieła, które w chwili wejścia
na ekrany cieszyły się niebywałym powodzeniem. Działo się tak z powodu niezwykle
zgrabnie opowiedzianych historii, melodii
najlepszego autorstwa, ale głównie za sprawą aktorek, które mogliśmy podziwiać na
ekranie.
Te wielkie gwiazdy kina to Audrey Hepburn (10 września, godz. 18.00: „Zabawna
buzia”, reż. S. Donen, USA 1957) i Marylin
Monroe (17 września, godz. 18.00: „Pokochajmy się”, reż. G. Cukor, USA 1960), czyli
dwa ikoniczne typy urody nie tylko tamtych
czasów. Jeśli dodamy, że u ich boku pojawiają się Fred Astaire i Yves Montand, to
wiadomo, że mamy do czynienia z rozrywką
w najlepszym gatunku.
bilety: 5 zł – Czwartek z kryminałem / 8 zł
– Filmoteka Konesera

od 6 września
Przeszłość (reż. Asghar Farhadi Stephan Lacant, Francja 2012, 130')
Siła przyciągania (reż. Stephan Lacant,
Niemcy 2012, 98')
Więcej niż miód (reż. Markus Imhoof, Szwajcaria/ Niemcy/Austria 2012, 90')
Następny jesteś Ty (reż. Adam Wingard,
USA 2011, 94')

od 13 września
Sierpniowe niebo. 63 dni chwały (reż. Ireneusz Dobrowolski, Polska 2013, 96')

od 16 września
Raj: Nadzieja (reż. Ulrich Seidl, Austria/Francja/Niemcy 2012, 91')

bilety: 42 zł – normalny / 37 zł – ulgowy

Wrześniowe cykle dla
miłośników klasyki filmowej
Rozpoczynamy kolejny sezon Czwartków
z kryminałem – pokazów klasyki i pereł kina
kryminalnego – 5 września o godz. 18.00.
Na początek proponujemy spotkanie z wielkim twórcą i gwiazdami światowego kina.
„Przedział morderców” z 1965 r. to filmowy
debiut Costy-Gavrasa, który został bardzo
dobrze przyjęty przez publiczność i krytyków. Największe gwiazdy kina – Simone
Signoret, Michel Piccoli, Yves Montand,
sprawność warsztatowa, jak i niezwykłe
wyczucie gatunku, dały efekt mistrzowsko
skonstruowanego, trzymającego w napięciu
filmu kryminalnego.

cek, Polska 2012, 104')
W kręgu miłości (reż. Felix Van Groeningen,
Belgia 2012, 111')
Szybki cash 2 (reż. Babak Bajafi, Szwecja
2012, 97')

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

Miodowa premiera filmu
„Więcej niż miód”

6 września, godz. 20.15

Przed projekcją – „miodowe” atrakcje!

Premiery
od 30 sierpnia
Królowie lata (reż. Jordan Vogt-Roberts,
USA 2013, 93')
Wszystkie kobiety Mateusza (reż. Artur Wię-

Pożegnanie lata z piosenką
i kinem francuskim

29 września, godz. 20.00

Piosenka francuska w wykonaniu Romain
Lateltin.
Po koncercie projekcja francuskiego filmu.

Muzyka |
13 września, godz. 14.00

Galeria Miasta Katowice przy pl.
Grunwaldzkim

ul. Sokolska 2
tel. 32 258 62 61
e-mail: sekretariat@filharmoniaslaska.pl
www.filharmoniaslaska.art.pl

11 września, godz. 18.00

Sala Koncertowa Akademii Muzycznej im.
K. Szymanowskiego, ul. Zacisze 3
Koncert dla miasta Katowice
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Jan Wincenty Hawel – dyrygent
Anna Górecka – for tepian
W programie:
Wojciech Kilar – Uwertura uroczysta
Henryk Mikołaj Górecki – Koncert na fortepian i orkiestrę smyczkową op. 40
Ludwig van Beethoven – V Symfonia c-moll
op. 67

Odsłonięcie popiersia Henryka Mikołaja
Góreckiego
Oprawa muzyczna uroczystości:
Chór Filharmonii Śląskiej
Jarosław Wolanin – dyrygent
W programie: Henryk Mikołaj Górecki – Szeroka woda op. 39 (fragmenty)

13 września 2013 godz. 19.00

Sala Koncertowa Akademii Muzycznej im.
K. Szymanowskiego, ul. Zacisze 3

Inauguracja sezonu artystycznego Śląskiej
Orkiestry Kameralnej
Śląska Orkiestra Kameralna
Ivan Monighetti – dyrygent, wiolonczela
W programie:
Dymitr Szostakowicz – Symfonia kameralna
op.110b
Alber to Ginastera – Pampeana nr 2 na wiolonczelę, orkiestrę smyczkową i perkusję

Luigi Boccherini – Sinfonia A-Dur G.511
Luigi Boccherini – La musica notturna di
Madrid
Luigi Boccherini – Koncert wiolonczelowy
D-Dur

20 września, godz. 19.00

Sala Koncertowa A kademii Muzycznej im.
K. Szymanowskiego, ul. Zacisze 3
Inauguracja sezonu artystycznego Orkiestry Symfonicznej i Chóru Filharmonii Śląskiej
Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii
Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Soyoung Yoon – skrzypce (laureatka I nagrody XIV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego)
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
W programie:
Igor Strawiński – Symfonia psalmów
Piotr Czajkowski – Koncert skrzypcowy
D-dur op. 35

21 września, godz. 19.00

Archikatedra Chrystusa Króla, Katowice
Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii
Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Jarosław Wolanin – dyrygent, przygotowanie chóru
Grodzka-Łopuszyńska Elżbieta – sopran
W programie:
Henryk Mikołaj Górecki – Amen
Wojciech Kilar – Angelus

25 września, godz. 18.00

Audytorium w starym budynku Biblioteki
Śląskiej, ul. Francuska 12
Śląska Orkiestra Kameralna
Program w ustalaniu

www.katowice.eu
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ul. Kossutha 11
tel. 32 254 60 98
e-mail: sekretariat@mbp.katowice.pl
www.mbp.katowice.pl

Podążając za marzeniem

6 września, godz. 17.00

Otwarcie wystawy Jana Urbańczyka. Wystawa
czynna do końca miesiąca.

Z okazji Urodzin Miasta Biblioteka zaprasza na
okolicznościowe spotkania, prelekcje, wystawy, quizy i konkursy. Będziemy mówić o powstaniu miasta, jego historii i najważniejszych
miejscach. Szczegółowy program znajduje się
na stronie internetowej: www.mbp.katowice.pl

Czwartek w bibliotece

Chiny – Alicja i Janusz Murzynowscy przedstawią prezentację ze swojej podróży do Chin.
Druga część spotkania odbędzie się w październiku.
Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21
B, Szopienice

7 września, godz. 12.00–18.00, Park
Kościuszki, Mała Scena
„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012
roku przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania
największych polskich dzieł literackich. Miejska
Biblioteka Publiczna w Katowicach i Instytucja
Kultury Katowice – Miasto Ogrodów włączają
się w udział w narodowym czytaniu utworów
Aleksandra Fredry.
Dla uczestników wydarzenia przygotowaliśmy
quizy tematyczne, minigrę terenową, kiermasz
taniej książki, gry i zabawy dla dzieci. Nie zabraknie wspólnej recytacji wybranych utworów
autora (recytacja na scenie – dla odważnych!).
Na Małej Scenie pojawią się aktorzy z Teatru
Śląskiego im. St. Wyspiańskiego oraz Teatru
Rawa, a także zespoły muzyczne. Zaproszony
karykaturzysta sportretuje każdego śmiałka.

Otwarcie Ogrodu przy Filii
nr 14 MBP

12 września

Ogród Kulturalno-Edukacyjny spełniać będzie
wielofunkcyjną rolę. Znajdzie się tam m.in.
strefa edukacyjna i rekreacyjna dla dzieci
i młodzieży. Na terenie ogrodu zaprojektowano
ogródek skalny, ścieżkę edukacyjną, altankę
ogrodową, ognisko-grill, miniestradę i szkołę
plenerową. W trakcie uroczystego otwarcia
wystąpią m.in. Zespół „Katowiczanie” oraz rodzina Stogniewów.
Filia nr 14, ul. Piastów 20, Os. Tysiąclecia

Katowice – wczoraj i dziś

12 września, godz. 16.00

Historia powstania miasta – prelekcja Przemysława Piwowarczyka, doktoranta historii na
Wydziale Nauk Społecznych UŚ
Filia nr 36, ul. Gen Hallera, 28, Szopienice

Dla dzieci

20 września, godz. 17.00
Warsztaty dla dzieci z Joanną Krzyżanek – autorką bajek, opowieści i wierszy
Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Bogucice

XIII Ogólnopolski Dzień
Głośnego Czytania

29 września

Ligota i Panewniki na starych
pocztówkach i fotografiach

26 września, godz. 18.00

Spotkanie autorskie i promocja książki Grzegorza Płonki
Filia nr 32, ul. Grzyśki 19A, Ligota

Świat wokół nas

26 września, godz. 17.00
Otwarcie wystawy prac Nieprofesjonalnej Grupy Malarskiej, działającej przy MDK w Podlesiu.
Filia nr 27, ul. Szarych Szeregów 62,
Kostuchna

Ligota – wspólne dobro

26 września, godz. 17.00

Spotkanie z przedstawicielami Rady Jednostki
Pomocniczej nr 6 Ligota – Panewniki. Mieszkańcy Ligoty i Panewnik będą mogli przedstawić swe problemy przedstawicielom lokalnego
samorządu i wspólnie próbować szukać odpowiednich rozwiązań.
Filia nr 7, ul. Franciszkańska 25, Ligota

Metropolitalna Noc Teatrów

28/29 września, CKK im. Krystyny Bochenek
Stoisko Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach – kiermasz taniej książki z literaturą
francuską oraz nowości wydawnicze.

25 września, godz. 17.00, sala Benedyktynka

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

Na bezdrożach tatrzańskich

2 września, godz. 17.00, Galeria Holu
Głównego

Wernisaż wystawy zdjęć Krzysztofa Wojnarowskiego oraz promocja albumu poetycko-fotograficznego „Koncert na dwóch” autorstwa
Michała Jagiełły i Krzysztofa Wojnarowskiego.

Droga do Pomnika – wczoraj
i dziś

3 września, godz. 13.00, sala Parnassos

Konferencja instruktorska, której tematem
przewodnim będzie upamiętnienie harcerek i harcerzy, którzy poświęcili swoje życie
w obronie Polski w 1939 roku na Śląsku.
W trakcie konferencji zostanie udostępniona
wystawa dotycząca Pomnika Harcerek i Harcerzy, poległych w latach 1939–1945, odsłoniętego 30 lat temu na katowickim rynku.
Organizator: Związek Harcerstwa Polskiego,
Chorągiew Śląska

Metafora

12 września, godz. 17.00, sala
Benedyktynka
Promocja „śląskiego” numeru Kwartalnika
Literacko-Artystycznego „Metafora”.
„Metafora” to pismo Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich w Warszawie, o charakterze literacko-artystycznym. Promocji
pisma będzie towarzyszyć wystawa obrazów
malarzy, których dzieła zostały zamieszczone
w „śląskim” numerze.

| targi książki w katowicach, 20-22 września|

Gośćmi MBP w Katowicach będą:
Agata Passent – polska felietonistka
i dziennikarka. Pisze felietony do „Twojego
Stylu” oraz „Twojego Dziecka”. Jest założycielką i prezesem Fundacji Okularnicy im.
Agnieszki Osieckiej, która zajmuje się opieką nad dorobkiem poetki, między innymi organizuje konkurs na interpretację jej piosenek pt. „Pamiętajmy o Osieckiej”. Wraz z Janem Borkowskim redaguje 14-tomowy Wielki Śpiewnik Agnieszki Osieckiej. Spotkanie
odbędzie się 21 września o godz. 15.00.
Joanna Krzyżanek – pisze bajki, opowieści i wiersze. 			
				

Wśród piszących znaleźli się m.in.: Krystyna
Heska-Kwaśniewicz, Katarzyna Tałuć, Tadeusz
Kijonka, Jerzy Szymik, Feliks Netz, Krzysztof Karwat.
Spotkanie poprowadzi redaktor naczelna wydania śląskiego dr Katarzyna Bereta – literaturoznawca, śląskoznawca, poetka, eseistka i pedagog.

Kawiarenka KulturalnoLiteracka

26 września, godz. 17.00

Filia nr 32, ul. Grzyśki 19A, Ligota

Narodowe czytanie.
Aleksander Fredro

Biblioteka
Śląska

Prowadzi warsztaty literackie, teatralne, plastyczne oraz kulinarne. Podczas zajęć opowiada o książkach i zawartych w nich historiach, maluje słonia w kratkę i piecze mufinki. Autorka poprowadzi warsztaty plastyczne
dla dzieci w sobotę 21 września.
Ponadto Biblioteka zaprasza do Antykwariatu MBP na kiermasz taniej książki, a także
zachęca do sprawdzenia oferty internetowego Antykwariatu MBP w Katowicach.
Najmłodszym natomiast proponuje spotkanie na Placu Zabaw dla Dzieci. W programie przewidziano: zabawy edukacyjne, ruchowe, warsztaty plastyczne i głośne czytanie dzieciom.

„Pisze się fragmentami. Układam je w krąg:
z okruchów składa się mój mały świat”.
Podczas spotkania Anna Strzelec i Izabela Monika Bil opowiedzą o pasji pisania, o postrzeganiu
świata i jego przeobrażaniu w swoich powieściach i wierszach.
Prowadzenie: dr Lucyna Smykowska-Karaś

Uroczystość wręczenia nagrody
Śląski Wawrzyn Literacki 2012

26 września, godz. 17.00, sala Parnassos

Znamy już wyniki plebiscytu czytelników Biblioteki
Śląskiej. Największą liczbę głosów (62%) zdobyła
książka Szczepana Twardocha „Morfina”.
Szczepan Twardoch (ur. 1979) – pisarz i publicysta. Studiował socjologię i filozofię na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Opublikował sześć powieści, w tym „Wieczny
Grunwald”, nagrodzony wyróżnieniem Nagrody
Literackiej im. Józefa Mackiewicza i nominacją do
Gwarancji Kultury, oraz kilka zbiorów opowiadań,
ostatnio „Tak jest dobrze”, nominowane do Nagrody Literackiej „Gdynia”. Mieszka w Pilchowicach
na Górnym Śląsku. Laureat Paszportu „Polityki”
2012 w dziedzinie literatury za „Morfinę”.
Rozmowę z laureatem poprowadzi prof. Krzysztof Kłosiński, a nagrodę wręczą dr hab. Dariusz
Nowacki oraz prof. Jan Malicki.
W programie – występ specjalny Kwintetu Śląskich Kameralistów.

Premiera książki

27 września, godz. 17.00, sala Parnassos
Polska premiera książki „Die Legenden der Vater”
(Legendy ojców) i spotkanie z autorem Kolją Mensing.
Spotkanie odbędzie się w ramach projektu
„HAUSbesuche – Spotkania Domowe. Polska
i niemiecka kultura w Dialogu”. Jest to cykl spotkań z osobami działającymi w dziedzinie kultury powiązanej z Polską i Niemcami, regularnie
prowadzony od 2009 roku. Zaproszeni goście
opowiadają o swoim życiu, twórczości oraz doświadczeniach polsko-niemieckich. Spotkania
w ramach projektu mają przybliżyć wspólną
polsko-niemiecką historię Górnego Śląska oraz
zaprezentować dokonania kulturalne polskie i niemieckie.
Organizator: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Spotkanie autorskie

30 września, godz. 17.00, sala Benedyktynka
Spotkanie z Marcinem Mellerem i promocja jego
najnowszej książki „Między wariatami. Opowieści
terenowo-przygodowe”, autorskiego wyboru ulubionych tekstów dziennikarza od reportaży m.in.
z Iranu, Turcji, Kaukazu, przez wojnę ducha świętego w Ugandzie, po opowieści o kuchni dziennikarskiej, czyli to, czego nie wypadało wcześniej
napisać – jak mówi sam autor.
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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

ul. Gliwicka 214
tel. 32 254 11 27
Młodzieżowy Dom Kultury w Katowicach
przy ul. Gliwickiej 214 zaprasza wszystkie
dzieci w wielu od 5 lat wzwyż i młodzież na
zajęcia w następujących kołach i zespołach
zainteresowań:
językowych (jęz. angielski dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych)
informatycznych (spotkania z komputerem, kawiarenka internetowa, grafika komputerowa)
plastycznych dla wszystkich grup wiekowych (malarstwo, rysunek, małe formy
rzeźbiarskie i dekoracyjne, grafika)
spor towych (tenis stołowy, piłka nożna)
muzycznych (zespół instrumentalno-gitarowy i gitarowy młodzieżowy)
tanecznych (taniec nowoczesny dla dzieci )
przyrodniczych dla dzieci młodszych
modelarstwa lotniczego
młodego technika
spotkania z bajką
bibliotece
poszukiwaczy wiedzy
edukacji wczesnoszkolnej
teatralnych
wolontariatu
kreatywnych sześciolatków
promocji i organizacji imprez.
Zapisy: w sekretariacie Młodzieżowego
Domu Kultury w Katowicach przy ul. Gliwickiej 214; prosimy o pobranie i wypełnienie kar ty zgłoszeniowej uczestnika zajęć
(dokładną ofer tę znajdziecie Państwo na
naszej stronie: www.mdkkatowice.pl).
Oprócz uczestnictwa w zajęciach nasi
wychowankowie biorą udział w imprezach
o zasięgu lokalnym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,
zdobywając wiele nagród. Współpracujemy
z licznymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi. Już we wrześniu zapraszamy na
koncer ty muzyki poważnej, akcje sprzątania świata i inne wydarzenia kulturalne organizowane w naszej placówce.
Przypominamy, że prowadzone są również zajęcia na kompleksie boisk spor towych „Moje boisko – Orlik 2012”.

ul. Tysiąclecia 5:
Do obiektu przy ul. Tysiąclecia 5 serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia
w kołach i zespołach:
teatralnych
językowych
tanecznych
muzycznych
instrumentalnych
plastycznych
komputerowych
przyrodniczych.
Szczególnie polecamy zajęcia w ramach Zespołu Ar tystycznego „Tysiąclatki”.
Zapisy: w sekretariacie Młodzieżowego
Domu Kultury w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 5. Szczegóły na stronie: www.mdktysiaclecie.pl

MDK „Szopienice
– Giszowiec”

Piknik rodzinny
W programie: zabawy sportowe, ognisko, jarmark
garażowy, warsztaty plastyczne, puszczanie lampionów i inne atrakcje

Spektakl pt. „Pomsta”

22 września, godz. 18.00

To znakomicie przyjęty przez publiczność pierwszy polski musical w gwarze śląskiej na podstawie
„Zemsty” Aleksandra Fredry. Fabuła prawie dwugodzinnego spektaklu opowiada o wzajemnych
waśniach autochtonów (hanysów) i przybyszów
z kongresówki (goroli).
Bilety: 40 zł

Koncerty umuzykalniające

30 września, godz. 9.00, 10.00, 11.00

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

ul. Obr. Westerplatte
10
tel. 32 256 99 77

XVII Dni Szopienic

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

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

XVII Dni Szopienic

8 września, godz. 18.00

Koncert kwintetu smyczkowego „Wołosi i Lasoniowie”
To improwizujący kwintet smyczkowy, w skład
którego wchodzą dwaj muzycy klasyczni i trzej
ludowi. Efekt końcowy nie mieści się jednak w kategorii popularnej muzyki folk.
Zespół tworzy bardzo różnorodny repertuar, na
który składają się utwory autorskie, inspirowane
muzyką źródeł.

Podaj dalej

13 września, godz. 15.00–19.00
Jarmark garażowy
To okazja, aby nabyć lub wymienić przedmioty
nam zbędne, a przy okazji zdziwić się, jakie „skarby” kryją zakamarki naszych mieszkań.
W organizację wydarzenia włączy się Miejska
Biblioteka Publiczna w Katowicach, tworząc stoisko z tanią książką.

Nikiszowieckie lato 2013

14 września, godz. 18.00, Rynek w Nikiszowcu
Koncert zespołu Big Silesian Band pod dyr. Joachima Krzyka oraz spektakl dla dzieci Teatru Trip
pt. „O tym, jak Frędzelek i Wiercipiętek spotkali
Czapeczkę”

Pożegnanie lata Z MDKiem

20 września, godz. 17.00

7 września, Park Olimpijczyków przy ul. 11
Listopada
W programie:
godz. 13.00 – uroczyste otwarcie XVII Dni Szopienic, koncert Orkiestry Dętej KWK „Wujek” pod
dyr. H. Morcińczyka
godz. 14.00 – programy artystyczne przygotowane przez szopienickie szkoły podstawowe
„Bajki podpowiadajki”, pokaz tańca towarzyskiego, występy Szkoły Podstawowej nr 45
godz. 14.45 – spektakl dla dzieci pt. „Babroszki
lecą w kosmos” w wykonaniu Teatru Trip
godz. 15.40 – występy finalistów Konkursu
Szopienicki Talent 2013: The Kids Team, Zespół
Echo, Weronika Ryba, Marcelina Sobierajska,
Ślonsko Ferajna
godz. 16.30 – prezentacja Klubu Sportowego
HKS „Szopienice”
godz. 17.00 – występ Grupy hip-hopowej
PHFNG
godz. 18.00 – Kabaret Grzegorza Stasiaka
godz. 19.30 – „Śląskie klimaty” – wystąpią:
Andrzej Potęba – Książę Lipin, Eugeniusz Stoll,
Marian Makula

Święto Giszowca

31 sierpnia – 1 września

Od godz. 16.00 zapraszamy do wspólnej zabawy
i świętowania dni dzielnicy.
W programie zaplanowano: koncert Damiana
Holeckiego z zespołem, a także występy: Kabaretu Kałamasz oraz zespołów: Mixer Band, Bayery,
Rockodyl, Piotr Sałata Band, koncert Orkiestry
Dętej KWK Murcki-Staszic, blok animacji dla dzieci, wesołe miasteczko, jarmark, mała gastronomia
oraz wiele innych atrakcji.

Dzień Kultury Niemieckiej

8 września

W programie:
godz. 14.30 – występy chórów
godz. 16.00 – koncert Zespołu Meritum
godz. 17.30 – koncert Zespołu Meritum Reni
& Marco
godz. 19.00 – występ: Andrea

Jubileuszowy koncert orkiestry
KWK „Murcki–Staszic”

14 września, godz. 16.00

Filharmonia Malucha

22 września, godz. 10.30, 12.30, 14.30
Koncerty muzyki kameralnej dla najmłodszych,
współorganizowane ze Szkołą Muzyczną YAMAHA oraz Filharmonią Śląską

Koncerty Umuzykalniające

24 września, godz. 9.00, 10.00, 11.00

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

Od 3 września przyjmujemy
zapisy do sekcji:
Małych Mistrzów Szachowych,
plastycznej,
tanecznej,
wokalnej.
Więcej informacji na stronie: www.mdk.katowice.pl

MDK „Ligota”

Jesienne warsztaty plastyczne

17–18 września, godz. 10.30
Zapraszamy przedszkolaków

V Szopienicki Turniej Gry
w Piłkarzyki

27 września, godz. 17.00

Zapraszamy młodzież i dorosłych

Koncerty umuzykalniające

30 września, godz. 12.30

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

pl. pod Lipami 1, 3-3a
tel. 32 206 46 42

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

Niedziela z muzyką

8 września, godz. 18.00, sala kameralna
im. prof. Karola Szafranka
Koncer t z okazji urodzin miasta pt. „Wino,

www.katowice.eu
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kobiety i śpiew – arie operetkowe”. Wystąpią soliści Gliwickiego Teatru Muzycznego:
Arkadiusz Dołęga – tenor, Michał Musioł –
tenor, Grażyna Griner – akompaniament.
W programie: arie, duety, pieśni J. Straussa, E. Kalmanna, P. Abrahama, R. Stolza, F.
Lehara.

Otwarcie wystawy fotograficznej Katowickiego
Klubu Morsów.

Murcki – trwanie i zmiana

26 września, godz. 18.00

Spotkanie z prof. UŚ Tomaszem Nawrockim,
autorem książki „Trwanie i zmiana lokalnej społeczności górniczej” (2006), w której na przykładzie Murcek rozważał przemiany społeczne
zachodzące na Górnym Śląsku.

Spotkanie grupy wsparcia

10 września, godz. 18.00, Galeria pod
Łukami

Zarzecze

Spotkanie samopomocowej grupy wsparcia
dla osób opiekujących się ludźmi starszymi,
niepełnosprawnymi i przewlekle chorym

Zapraszamy na zajęcia:
warsztaty rękodzieła dla dzieci i dorosłych
(poniedziałek, godz. 17.00–18.30)
zajęcia plastyczne (środa, grupa młodsza,
godz. 16.00–17.00; grupa starsza, godz.
17.15–18.30)

Wernisaż

12 września, godz. 19.00, Galeria pod
Łukami
Otwarcie wystawy rysunku i malarstwa Tadeusza Korczyńskiego

Podlesie

Koło Miłośników Śląskiej
Pieśni

Otwarcie wystawy malarstwa
Jana Rusnoka

18 września, godz. 18.00, Galeria pod
Łukami

22 wrześień, godz. 17.00

Spotkanie Koła połączone z kolejnym etapem
projektu „Tropimy stare polskie chaty”, realizowanego w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa. W czasie spotkania
wystąpi zespół „Mali ligocianie” ze Szkoły
Podstawowej nr 34 w Ligocie.

Koło Dziennikarsko-Literackie

23 września, godz. 18.00, Galeria pod
Łukami

Spotkanie pt. „Moje wędrówki po Górnym
Śląsku”, którego bohaterem będzie Leszek
Jęczmyk – Ślązak Roku 2006

Koło Dziennikarsko-Literackie

30 września, godz. 18.00, Galeria pod
Łukami

Spotkanie pt. „ZEW dusza niespokojna”, którego bohaterem będzie Zbigniew Aleksander
Wieczorek – dziennikarz, fotograf, poeta

MDK "południe": Wystawa J. Rusnoka

godz. 16.30 zespół „Srefa” – debiutant festiwalu Opole 2012
godz. 18.00 program satyryczny Jerzego
Makuli
godz. 19.30 zespół „Chrząszcze”
Zawody sportowe Costa Cup: 11–12 września, godz. 9.00 (boisko MOSiR Katowice
ul. Boya-Żeleńskiego)
Turniej „dzikich drużyn” ze szkół podstawowych i gimnazjów z Katowic.

Jubileusz Chóru „Słowiczek”

28 września, godz. 16.00–19.00

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

Kostuchna
Dni Kostuchny

8–12 września

W programie:
Festyn: 8 września, godz. 14.00 (skwer bł.
Stanisława Kubisty w Kostuchnie)
godz. 14.00 występy dzieci i młodzieży
z Kostuchny (Miejskie Przedszkole nr 41, MDK
"Południe")
godz. 15.00 Orkiestra Dęta KWK MurckiStaszic pod dyr. Szczepana Kurzeji
godz. 16.00 Chór Mieszany „Słowiczek” pod
dyr. Elżbiety Kudali

12 czerwca 1913 r. Karol Stabik zebrał wokół siebie „pasjonatów śpiewu” i zainicjował
powstanie Towarzystwa Śpiewaczego „Słowiczek” w Kostuchnie. W ciągu 100 lat istnienia przez „Słowiczka” przewinęła się rzesza
miłośników śpiewu. Chór na stałe wpisał się
w krajobraz śpiewaczy Górnego Śląska. Jest
laureatem wielu przeglądów i festiwali. Z okazji
jubileuszu zapraszamy na uroczyste obchody.
Program uroczystości:
godz. 16.00 Msza św. w kościele pw. Trójcy
Przenajświętszej w Kostuchnie
godz. 17.00 przemarsz chóru „Słowiczek”,
zaproszonego chóru „Hejnał”, gości wraz z orkiestrą dętą KWK Staszic-Murcki Ruch Boże
Dary do Miejskiego Domu Kultury „Południe”
godz. 18.00 koncert chóru „Słowiczek”

Piotrowice

wanym fizjoterapeutą, specjalistą w zakresie
profilaktyki i rehabilitacji kręgosłupa. Spotkanie
połączone z pokazem masażu oraz zabiegami
orientalnymi (m.in. konchowanie uszu).

Nowe zajęcia

– Karate Kyokushin dla seniorów
Zapraszamy wszystkich w wieku 45+ na zajęcia karate, dzięki którym poprawią Państwo
swoją kondycję fizyczną, koordynację ruchową, poznają podstawy samoobrony i ćwiczenia relaksacyjne. Zajęcia będą dostosowane do
wieku i sprawności uczestników.
Zapisy: tel. 32 205 92 81 (biuro MDK)

Otwarta Pracownia
Rzeźbiarska
Zaprasza się wszystkich chętnych plastyków
oraz amatorów do uczestnictwa w kole artystycznym Otwarta Pracownia Rzeźbiarska dla
dorosłych. Jeśli kochasz sztukę oraz pragniesz
tworzyć własne dzieła w kreatywnej atmosferze wspólnych zainteresowań i w doskonale
wyposażonej pracowni plastycznej – zadzwoń,
napisz, przyjdź! Zapewniamy warunki oraz
narzędzia do działań rzeźbiarskich, ceramicznych i rękodzielniczych oraz, w razie potrzeby,
fachową poradę. Pracownia otwarta będzie we
wtorki w godzinach od 15.00–19.00. Udział
bezpłatny.
Zapisy: tel. 32 205 92 81 (biuro MDK), 501
041 339 (instruktor: Karolina Pawlak).

Nowe zajęcia
Akademia Malowania „Mały Hipcio”
Akademia nauczy dzieci i rodziców, jak opanować i skanalizować nieodparty pęd maluchów
do bazgrania po ścianach. Przetworzymy
nieopanowane plamy i chlapnięcia w barwne
wizerunki zwierząt i ludzi. Co będziemy robić?
Chlapać – pryskać – drapać – skrobać – pędzelkować – odbijać – szpachlować – nakładać – zakrywać – kropkować – punktować –
wylewać – odkrywać, czyli malować!
Zapisy: tel. 32 201 50 10 (biuro MDK).

Kurs Malarstwa i Rysunku dla dorosłych
i młodzieży
Zajęcia z rysunku i malarstwa są skierowane
do osób dorosłych, starszych oraz młodych,
przygotowujących się do egzaminów do szkół
artystycznych. Odbywają się w małych grupach. Uczestnikiem kursu może być zarówno
osoba zupełnie początkująca, jak i bardziej zaawansowana, chcąca doskonalić swoje umiejętności lub poszukująca dobrej atmosfery do
pracy twórczej.
Zapisy: tel. 32 201 50 10 (biuro MDK).

Z cyklu „Osobowości zza
ściany”

Murcki

Spotkanie z Dariuszem Moslerem dyplomo-

22 września, godz. 18.00

20 września, godz. 18.00

Artysta o sobie i swojej twórczości: Urodziłem się w r. 1956 w Cieszynie, czyli na granicy – wtedy polsko-czechosłowackiej, dzisiaj
polsko-czeskiej, a zawsze śląsko-śląskiej. Żyłem na tej granicy 34 lata, przekraczając ją co
i raz tam i z powrotem. W którymś momencie zacząłem malować obrazy. Patrząc na to,
co udało mi się dotąd w tej dziedzinie zrobić,
stwierdzam, że również poruszam się w pobliżu granicy. Po jednej stronie realizm, po drugiej…? Życie w realnym świecie jest strasznie
męczące, może dlatego w malarstwie staram
się, wychodząc od rzeczywistych, zobaczonych obrazków, uciekać od realistycznego
przedstawiania, szukając własnego świata.
Wystawę można oglądać do 15 listopada.

Zimowe morsowanie

Klub Sportowy Smoka Beboka
Zabawy sportowe dla dzieci.
Zapisy: tel. 32 201 50 10 (biuro MDK).
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MDK „Bogucice
– Zawodzie”

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

Spotkanie Młodej Akademii
Dziennikarskiej

26 września, godz. 17.00–18.00

Zapraszamy ciekawych świata uczniów, którzy
marzą o zawodzie dziennikarza, na pierwsze po
wakacjach spotkanie organizacyjne działającej
u nas od roku sekcji. Tajniki redaktorskiego
rzemiosła zdradzi młodym ludziom Dagmara
Meus-Szlęk. Można będzie poprawić styl pisania i mówienia, przeprowadzać wywiady z ciekawymi ludźmi, a nawet od podstaw stworzyć
własną gazetkę. Mile widziani młodzi, kreatywni, lubiący zadawać wiele pytań.

Wernisaż haftów Małgorzaty
Borowskiej

27 września, godz. 17.00–19.00

Bogucice
ul. Markiefki 44a

Warsztaty filcowania

2 września, godz. 16.30–18.30

Katarzyna Tomczyk nauczy wszystkich chętnych, w jaki sposób z filcu można „wyczarować” oryginalne ozdoby, przydatne w domu
lub jako prezenty na różne okazje. Zapraszamy
bez względu na wiek, ponieważ wystarczy nieco
wyobraźni, a każdy z uczestników stworzy niepowtarzalny, atrakcyjny przedmiot.

Wszystkich miłośników sztuk plastycznych,
a zwłaszcza robót ręcznych typu „malowanie
igłą” serdecznie zapraszamy na uroczyste
otwarcie wystawy haftu mieszkanki Bogucic,
Małgorzaty Borowskiej. Podczas pracy nie
używa żadnych gotowych szablonów, stąd
jej krzyżykowe, gobelinowe obrazy są niepowtarzalne. Będzie to wyjątkowa okazja, by porozmawiać z Autorką zarówno o inspiracjach
artystycznych, przenoszonych na kanwę lub
płótno, a także o pracochłonnych technikach
niemal zapomnianej sztuki haftu.
Wystawa potrwa do końca października.

Wstęp – 10 zł/os.

Festiwal „Grubiorz teatralny”

7–8 września, godz. 10.00–22.00

Po raz pierwszy teatr Makoma, działający przy
MDK Bogucice-Zawodzie od 5 lat, organizuje
Festiwal Amatorskich Teatrów Alternatywnych.
Projekt Festiwalu został nagrodzony w konkursie na młodzieżową inicjatywę kulturalną „Teraz
MY”, organizowanym przez MDK „BoguciceZawodzie”.
Udział w przeglądzie wezmą zespoły zarówno
ze Śląska, jak i z całej Polski, stąd nie zabraknie
oryginalnych spektakli, twórczej atmosfery i spotkań z ciekawymi ludźmi. Podczas festiwalu tak
widzowie, jak i zaproszeni goście będą mogli
uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez
organizatorów. Najlepszy zespół zostanie nagrodzony. W pierwszy weekend września zapraszamy wszystkich fanów teatralnej alternatywy.

Zapisy do sekcji i klubów
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału
w zajęciach naszych sekcji, oferujących m.in.
naukę gry na różnych instrumentach (gitara,
perkusja, pianino), zajęcia taneczne dla dzieci
i młodzieży, kurs języka angielskiego dla osób
dorosłych, studio piosenki „Singers”, zajęcia
teatralne dla dzieci, młodzieżową orkiestrę
dętą, akademię dziennikarstwa, szachy i zajęcia plastyczne.
Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem
w zajęciach sekcji działu „Bogucice” przyjmujemy pod numerem telefonu: 32 203 05 17
(wew. 2) lub mailem: bogucice@mdkbogucice-zawodzie.pl.

Zawodzie
ul. Marcinkowskiego 13

Turniej Ekstraligi Szachowej

13–15 września, godz. 10.00

Zapraszamy wszystkich miłośników rozgrywek szachowych do kibicowania uczestnikom
Turnieju Ekstraligi Szachowej. Wraz z Klubem
Szachowym „Hetman” organizujemy turniej
najlepszych szachistów, których mistrzowskie
posunięcia nad szachownicami będzie można
obserwować przez cały weekend.

Salon gier dla dzieci
i młodzieży

18, 25 września, godz. 15.00–17.00
Zapraszamy dzieci do wspólnej zabawy. Czekają
na was gry planszowe, piłkarzyki i wiele innych
rozrywek, dzięki którym warto spędzić u nas
popołudnie w gronie rówieśników, pod opieką
naszych instruktorów.

Salon Muzyczny Tadeusza
Trzaskalika zaprasza

5 września, godz. 17.30–19.00

Zapraszamy na pierwszy w nowym sezonie
koncert kameralny w Salonie Muzycznym Tadeusza Trzaskalika. Dla miłośników muzyki
klasycznej przygotowujemy prawdziwą ucztę
– tym razem Tadeusz Trzaskalik gościć będzie
w muzycznym salonie aż trzy reprezentantki
Kraju Kwitnącej Wiśni, wśród nich zaś znajdzie
się Ayaka Meiwa – ulubienica zawodziańskiej
publiczności.

Zawodziański Klub Dyskusyjny

16 września, godz. 17.30–19.00

„Kochaj i walcz. Święta Rita – patronka spraw
trudnych i beznadziejnych” – to tytuł książki

Małgorzaty Bilskiej, która w rozmowie z Martą
Fox, autorką książki „Święta Rito od rzeczy niemożliwych” poruszy nie tylko tematy wpływu
św. Rity na twórczość literacką, ale także na
sprawy trudne do rozwiązania. Podczas tego
spotkania literackiego, na które zapraszamy
młodzież i dorosłych będzie można zakupić
książki oraz zdobyć w nich autorski wpis.

Pożegnanie lata – impreza
plenerowa

21 września, godz. 16.00–19.00

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą pożegnać
mijające lato, wspólnie z przyjaciółmi, sąsiadami, rodziną. W ogrodzie filii „Zawodzie” wysłuchać będzie można m.in. koncertu Orkiestry
Dętej „Katowice” pod batutą Damian Łebka
oraz zespołu muzycznego „For Tune”, pod kierownictwem muzycznym Adama Burghardta,
założyciela i lidera legendarnego już zespołu
„Johnny Walker’s”. W przypadku niepogody
lato żegnać będziemy w sali widowiskowej.

Warsztaty „Moje Katowice”

26 września, godz. 10.00–12.00

Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym na
warsztaty plastyczno-architektoniczne, organizowane w ramach obchodów Urodzin Miasta
Katowice. Prowadząca je Danuta Dubiel-Kotas
zaproponuje dzieciom stworzenie różnorodnych form plastycznych, ilustrujących miasto
tak, jak je widzą jego najmłodsi mieszkańcy.
Podczas drugiej części warsztatów dzieci
stworzą makietę miasta w formie przez nie wymarzonej. Potrzebna tylko wyobraźnia i chęć
tworzenia.

Koncerty edukacyjne

30 września, godz. 9.15, 10.15, 11.00
Trzy kameralne koncerty edukacyjne (po 45
min każdy) dla dzieci w wieku szkolnym zaprezentują muzycy współpracujący z IPiUM
„Silesia”. Zapraszamy wszystkie dzieci, zainteresowane słuchaniem muzyki, rozpoznawaniem dźwięków, instrumentów, a także ich
naśladownictwem.
Wstęp – 2 zł

Wycieczka do Lichenia
w październiku
Do 20 września trwają zapisy na trzydniową
wycieczkę do Lichenia, planowaną w dniach
18–20 października. W programie: zwiedzanie
Sanktuariów w Licheniu oraz w Kaliszu, zakwaterowanie i wyżywienie w Domu Pielgrzyma;
Cena: 250 zł/os. Liczba miejsc
ograniczona. Zapisy w Dziale Zawodzie,
tel. 32 255 32 44.

Zapisy do sekcji
Już od września zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach naszych sekcji, kół zainteresowań i zespołów. U nas każdy znajdzie
coś dla siebie. Aby realizować swoje pasje,
rozwijać umiejętności, zdobywać wiedzę czy
estradowe szlify, trzeba rezerwować miejsce
już dziś!

Oferta obejmuje indywidualną naukę gry
na różnych instrumentach (gitara, akordeon,
keyboard, perkusja), udział w zespołach wokalnych, muzycznych, teatralnych i tanecznych oraz kursy językowe, zajęcia plastyczne
dla dzieci, osób dorosłych i seniorów, a także
grę w szachy i skata sportowego.

MDK „Koszutka”

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

Urodziny Miasta

8 września, godz. 17.00

Koncer t IPiUM „Silesia” pt. „Talenty Katowic
na urodziny Miasta – Laureaci programu
Promocja Młodych Twórców Kultury”. Wystąpią: Antoni Olesik – instrumenty perkusyjne, Paulina Radosz – skrzypce, Marcin
Kusek – wiolonczela.

Galeria Artystyczna

10 września, godz. 17.00

„Henryk Mikołaj Górecki – życie i twórczość”
– spotkanie z prof. Leonem Markiewiczem
oraz gościem honorowym – Jadwigą Górecką. Rozmowę o życiu i twórczości Henryka
Mikołaja Góreckiego, a także dyskusję z publicznością poprowadzi Barbara Surmanowa.
Spotkanie poprzedzi koncer t IPiUM „Silesia”.

Europejskie Dni Dziedzictwa

16 września, godz. 10.00

Impreza dydaktyczna dla dzieci szkolnych
pod hasłem „Śladem Kuźnic żelaza”. Podczas tego wydarzenia dzieci wezmą udział
w wir tualnej wycieczce do początków powstania miasta Katowice, poznają zalążki
osadnictwa na ziemiach śląskich oraz historię Kuźnicy Boguckiej. Będą mogli również
przekonać się, jak działał młot kuźniczy napędzany kołem wodnym oraz odkryć pochodzenie nazwy miasta i jego dzielnic.

Klub Podróżnika

16 września, godz. 17.00
„Lady Australia” – spotkanie z Markiem Tomalikiem, podróżnikiem, fotografem, dziennikarzem „National Geographic”, a także pasjonatem i znawcą Australii, do której jeździ
systematycznie od 1989 r. „Lady Australia”
to także tytuł najnowszej książki Marka Tomalika, zjawiskowej opowieści o majestatycznym pięknie australijskiej ziemi, która
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przywabia niespokojne duchy. Australia
widziana oczami autora „to ziemia wielkich
kontrastów i możliwości, wciągająca i rzucająca wyzwania”.
Po spotkaniu będzie możliwość zakupu
książki Marka Tomalika i zdobycia autografu
autora. Spotkanie poprowadzi Gabriela Łęcka.

Salon Artystyczny

24 września, godz. 17.00

Spotkanie z Małgorzatą Foremniak – aktorką
teatralną, filmową i telewizyjną, znaną z wielu polskich seriali. Będziemy więc gościć
prawie domownika. Porozmawiamy o drodze twórczej, karierze, problemach współczesnego teatru i filmu.
Spotkanie prowadzi Rena Rolewicz.

Edukacja muzyczna dla dzieci
szkolnych

25 września, godz. 9.30, 10.30, 11.30,
12.30

Zajęcia
Jeśli pragniesz, aby Twoje dziecko rozwijało
się twórczo, dobrze się przy tym bawiąc, zapisz je na zajęcia w MDK „Koszutka”!

Plastyka

Rozpoczęcie zajęć 3 września,
godz. 16.00–17.30
Twoje dziecko ładnie maluje lub rysuje?
A może chce się dopiero tego nauczyć?
Przyprowadź je do nas, a my umożliwimy
mu rozwijanie technik twórczej ekspresji
poprzez malowanie farbami olejnymi, akwarelami, rysowanie pastelami, węglem oraz
próbując oryginalnych metod tworzenia
przestrzennego, takich jak figury z masy
solnej, origami oraz rzeźby. Gwarantujemy
udział w wielu konkursach plastycznych zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich. Nasza
plastyka jest dla każdego dziecka.

Zespoły taneczne

wstęp płatny

Edukacja muzyczna dla
przedszkolaków

27 września, godz. 10.15

wstęp płatny
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Od najmłodszych lat war to inwestować
w ruch i pasję dziecka. W naszym zespole
„Reflex” tańczą dziewczynki w wieku 8–11
lat. W tym czasie poznają techniki hip-hop
i pop, jednocześnie tworząc inscenizacje
muzyczne.
Dla starszych dziewczyn (12–19 lat) zainteresowanych tańcami dancehall, house,

funky i jazz prowadzimy zespół „Projekt”.
Swoje umiejętności uczestniczki wielokrotnie prezentują podczas występów na różnych scenach, zdobywając przy tym nagrody i wyróżnienia.
Dla dzieci i dorosłych zainteresowanych
stepem prowadzimy zespoły Tap Dance Junior (6–12 lat) – rozpoczęcie zajęć
3 września, godz. 16.30; Tap Dance (13–19
lat) – rozpoczęcie zajęć 3 września, godz.
17.30; Tap Dance Club (dorośli) – rozpoczęcie zajęć 5 września, godz. 18.00. Taniec w
butach z blaszkami prowadzony w naszej
placówce dzięki bardzo oryginalnym aranżacjom zaskoczy niejednego. Dowodem na to
są liczne występy poza murami „Koszutki”
oraz nagrody.
Dzięki doskonałej kadrze, strojom i profesjonalnie przygotowanemu zapleczu technicznemu każde dziecko ma szansę rozwijać
swoją taneczną pasję, a dorośli mogą zrealizować swoje niespełnione marzenia. Przyjdź
i przekonaj się.

Studium Muzyczne
Dziecko od najmłodszych lat reaguje żywiołowo na muzykę? Pragniesz, aby miało
kontakt z dziełami największych kompozytorów i rozwijało się ar tystycznie pod okiem
nauczycieli, których muzyka jest całym życiem? Przyprowadź je do nas. Nasze sekcje
nauki gry na keyboardzie, pianinie i gitarze,
co roku kształcą dużą grupę uczniów. Dzięki

grze na instrumentach dzieci mają okazję do
zapoznania się nie tylko z twórczością kompozytorów klasycznych, ale również mogą
sami wykonać największe przeboje muzyki
popularnej ostatnich lat. Doskonałym urozmaiceniem takiej nauki są odbywające się
kilkukrotnie w ciągu roku występy na naszej
scenie, na które przychodzi zaproszona publiczność oraz udział (z licznymi sukcesami)
w wielu konkursach poza MDK.

Teatr Creatorium dla
młodzieży i dorosłych
Interesują cię współczesne formy rozmowy
z widzem, nowoczesne, wymowne i sugestywne inscenizacje teatralne wykonywane
w autorskich aranżacjach? Przyjdź do nas,
a poznasz grupę prowadzoną przez instruktorów kierujących się innowacyjnością w animacji i motywacji grupy do działań twórczych.
Nasza grupa jest już wielokrotnym laureatem
dużych przeglądów teatralnych. Pierwsze
spotkanie: 5 września, godz. 16.30.

Twórczy zakątek
To zajęcia dla rodziców, którzy chcą twórczo
spędzić czas razem ze swoimi pociechami, kształtując przy tym ich charakter oraz
twórczo je rozwijając. To wyjątkowe spotkania przygotowane z myślą o stymulowaniu
rozwoju dziecka i wzmacnianiu wzajemnego
zaufania pomiędzy rodzicami a dziećmi.
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Gorący sierpień przy Bukowej
Oj działo się, działo. Budynek klubowy był w ostatnim czasie rozgrzany
do czerwoności i bynajmniej nie za
sprawą upałów, które nawiedziły też
Śląsk. Pracy i obowiązków było sporo, żeby udanie wejść w nowy sezon. Jeśli ktoś chce się rozwijać, nie
może stać w miejscu.
Niemniej gorąco było w biurze prasowym
GKS-u. Dla jego pracowników był to pracowity okres. Klub ciągle się rozwija, w efekcie
czego udało się zakupić nowoczesny sprzęt,
który pomoże w usprawnieniu naszych wysiłków. Wyposażenie studia fotograficznego
rozwój telewizji klubowej oraz kolejni pracownicy pozwalają na przygotowywanie jeszcze
lepszych materiałów informujących o bieżącej działalności klubu. Wyszliśmy z inicjatywą
nie tylko do kibiców, ale także dziennikarzy
oraz partnerów biznesowych. W związku
z tym powstały nowe programy cykliczne
w internetowej telewizji GieKSa TV, takie jak
„Po godzinach” czy „Moim Zdaniem”, a także
cotygodniowe podsumowania tego, co dzieje
się w klubie za pośrednictwem GieKSa News.
Programy zyskały już sympatię nie tylko kibiców, ale również ludzi spoza naszego klubu.

Mamy również czym się chwalić, gdyż
zaufali nam mieszkańcy Katowic, którzy
utożsamiają nasz klub ze swoim ukochanym
miastem. GieKSa na tyle wbiła się w świadomość katowiczan, że wybrali ją na swoją
wizytówkę. Jest to dla Bukowej na pewno
spore wyróżnienie i zrobimy wszystko, żeby
nie przynieść wstydu Katowicom i sławić to
miasto w całej Polsce.
Jak widać, w klubie dostosowaliśmy się do
warunków klimatycznych i robimy wszystko,
aby podwyższyć jakość nie tylko sportowego
zaplecza, ale również aspektów pozasportowych. Chcemy, żeby Bukowa błyszczała jak
letnie słońce od pozytywnych emocji.

6–8 września, IV Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej (organizator: UKS Katowice)
6–8 września, Śląski Weekend z Koszykówką (organizator: UKS Silesia
Mikołów)
7–8 września,Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Prezydenta Miasta Katowice (organizator: UKS Sokół 43)
7–8 września, Turniej Piłki Nożnej Silesia Football Cup (organizator: Stowarzyszenie Kibiców GKS-u Katowice SK 1964)
7 września, I Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym (organizator: KS
Silesiathletics)
8 września, Ogólnopolski Turniej Futbolu Amerykańskiego PLFA8 (organizator:
KU AZS UŚ)
11 września, IV Dłusgodystansowy Puchar Śląska we Wrotkarstwie Szybkim (organizator: Stowarzyszenie Silesia
Skating)
14 września, Katowickie Biegi Przełajowe o Puchar Prezydenta Miasta Katowice „Dni Miasta Katowice” (organizator:
Miejskie TKKF)
13–15 września, Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach (organizator: KS
HETMAN)

MOSiR

al. Korfantego 35
tel. 32 258 09 70 (dział imprez)
e-mail:
organizacja.imprez@spodek.com.pl
www.spodek.com.pl

Hala główna Spodek
10–13 września
Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice
2013

20–22 września
III edycja „Targów Książki”

27–29 września
Targi DREMA SILESIA
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| katowice business run|

Integracja środowiska w szczytnym celu
15 września o godzinie 10.30 wystartuje pierwsza edycja charytatywnego biegu Katowice
Business Run, którego celem jest udzielenie wsparcia podopiecznym Fundacji Jaśka Meli
Poza Horyzonty. W inicjatywę włączył się katowicki magistrat i firma Capgemini Polska.

K

atowice Business Run przyjął
formę sztafety, w którym udział
mogą wziąć zarówno przedstawiciele firm i organizacji z województwa, jak i okoliczni mieszkańcy. Każdy
będzie miał do przebiegnięcia dystans 3,8 km
w malowniczej Dolinie Trzech Stawów.
– Katowice Business Run to niecodzienna
inicjatywa sportowa integrująca środowisko biznesu dla ważnej sprawy: chcemy sfinansować zakup protez dla dwojga podopiecznych Fundacji
Jaśka Meli Poza Horyzonty – wyjaśnia Joanna
Nowocień z Capgemini Polska.

Historia Business Run jest krótka. Zapoczątkowała ją w ubiegłym roku w Krakowie wiodąca
na globalnym rynku instytucji finansowych firma
UBS Service Centre. W wydarzeniu wzięło wówczas udział ponad 1 tys. osób. Dzięki czemu możliwe było zebranie ponad 56 tys. zł na protezę nogi
dla podopiecznej Fundacji.
Organizatorzy oczekują podobnego sukcesu w tym roku. Zwłaszcza że tego dnia o tej samej porze wystartują w podobnych biegach również mieszkańcy i przedsiębiorcy Krakowa i Poznania. Przewiduje się, że łącznie w tych wydarzeniach weźmie udział około 4 tys. osób, które

pokonają dystans prawie 16 tys. km. Zaangażowanie innych miast daje szansę na sfinansowanie
protez dla kolejnych dwóch osób, będących pod
opieką Fundacji.
– Cieszymy się, że inicjatywa Poland Business
Run tak szybko zyskuje na popularności – mówi
Agnieszka Pleti, dyrektor Fundacji Jaśka Meli Poza
Horyzonty. – Dzięki imprezie możemy przyspieszyć finansowanie protez dla naszych podopiecznych, które są niezwykle kosztowne – dodaje.
Oprócz najważniejszego charytatywnego
aspektu, Katowice Business Run ma na celu zintegrowanie środowiska biznesowego i promowanie

| Rekreacja dla rodzin |

| tour de pologne|

Rajd rowerowy
s.rybok

Szanowni Mieszkańcy!

TDP: Amerykanin Taylor Phinney wygrał IV etap z metą w Katowicach

Za nami wielkie emocje sportowe
związane z wizytą najlepszych kolarzy świata w naszym mieście. 31 lipca
byliśmy świadkami fantastycznego
pościgu kolarskiego peletonu za grupą uciekających kolarzy. A wszystko
to na ulicach Katowic. Ulicach, wokół
których gromadziły się setki żywiołowo dopingujących mieszkańców naszego miasta.

W związku z powyższym chciałem serdecznie podziękować wszystkim instytucjom
zaangażowanym w organizację imprezy, służbom miejskim, służbom mundurowym, wolontariuszom, a przede wszystkim Wam mieszkańcom, za bardzo liczne i barwne uczestnictwo w tym wydarzeniu na całej długości trasy. Jednocześnie dziękuję za Państwa wyrozumiałość, gdyż organizacja tak ogromnego przedsięwzięcia wiąże się z utrudnieniami

idei odpowiedzialnego biznesu, angażującego się
w sprawy społeczne. – Inicjatywa wpisuje się w
ten zakres odpowiedzialności społecznej, do której powołany jest samorząd – uzasadniał zaangażowanie Miasta Prezydent Piotr Uszok.
Jak przekonują organizatorzy, by wziąć udział
w biegu nie trzeba być maratończykiem. Zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem strony
www.katowicebusinessrun.pl. Organizatorzy są
przygotowani na udział 100 sztafet po 5 osób; decyduje kolejność zgłoszeń. Opłata startowa, która zostanie przekazana na cel akcji, wynosi 50 zł
od uczestnika.

dla mieszkańców, związanymi z zamknięciem
niektórych ulic w mieście. Dlatego chciałbym
jeszcze raz Państwu podziękować, mając nadzieję, że ogromne emocje sportowe wynagrodziły Państwa niezadowolenie związane
z utrudnieniami drogowymi.
Życząc wielu pozytywnych emocji, pozostaję ze sportowym pozdrowieniem.
Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice

21 września odbędzie się XIV Rekreacyjny Rajd Rowerowy, w którym udział
może wziąć każdy; osoby niepełnoletnie tylko pod opieką osób dorosłych.
W tym roku uczestnicy będą mieli możliwość wyboru jednej z 8 tras rowerowych, prowadzących do mety zlokalizowanej przy Kempingu 215 w Dolinie
Trzech Stawów.
Chęć udziału można zgłosić za pośrednictwem strony internetowej: www.rajdrowerowy.
katowice.pl lub bezpośrednio u organizatorów
w dniu Rajdu w godzinach 13.00–14.00 w jednym z punktów startowych:
trasa nr 1 – Ośrodek „Bolina”, ul. Leśnego
Potoku
trasa nr 2 – „Bażantowo Sport”, ul. Pijarska 3
(start – godz. 13.45)
trasa nr 3 – Centrum, Park przy Pomniku Powstańców Śląskich
trasa nr 4 – kościół przy ul. Bocheńskiego 149
trasa nr 5 – Ligota, kąpielisko „Zadole”
trasa nr 6 – Os. Tysiąclecia, LO nr IX (start –
godz. 13.30)
trasa nr 7 – Józefowiec, Dom Kultury
„Józefinka”
trasa nr 8 – Murcki, okolice Dolinki
Murckowskiej
Organizatorzy przypominają, że przy dokonywaniu rejestracji uczestnik powinien mieć dowód
tożsamości w celu weryfikacji daty urodzenia.
Z każdego miejsca startu uczestnicy wyruszają wspólnie, pilotowani przez Policję i Straż Miejską. Na mecie, ok. godz. 15.00, odbędzie się piknik rowerowy, podczas którego zostaną wręczone nagrody najstarszemu i najmłodszemu
uczestnikowi oraz najliczniejszej rodzinie. Również wśród wszystkich uczestników Rajdu zostaną rozlosowane cenne nagrody.
Szczegóły na www.rajdrowerowy.katowice.pl
(red)

