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Sport

Na światowym poziomie
W kwietniu czeka nas wiele sportowych
emocji. W pierwszej połowie miesiąca
przyjadą do Katowic najlepsze tenisistki
świata, a pod koniec kwietnia fani hokeja
będą mieli okazję kibicować Biało-Czerwonym
w mistrzostwach świata dywizji I grupy A.
Więcej – s. 24

Miasto

Budżet obywatelski
Wkrótce zostanie uruchomiona trzecia edycja
Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.
W nowej procedurze czekają nas zmiany.
Więcej – s. 2

MCK nagrodzone
Międzynarodowe Centrum Kongresowe zostało
ogłoszone najlepszym obiektem kongresowym
w Polsce. Obiekt nagrodzono w prestiżowym
konkursie branży eventowej „Meeting Planner
Power Awards” w kategorii Kongres Venue.
Nagrody MP Power Awards trafiają do podmiotów
z największą siłą przebicia w branży. O nagrodach
w konkursie decyduje jury złożone ze znanych
ekspertów i praktyków przemysłu spotkań. Jury
konkursu, wskazując nominację, a następnie
zwycięzcę, oceniało możliwości obiektu
pod kątem realizacji określonego typu wydarzeń,
jego atrakcyjność, rozwiązania dedykowane
branży spotkań, politykę współpracy z branżą
spotkań oraz innowacyjność.

Katowice 5. najlepszym dużym europejskim miastem pod względem strategii
przyciągania zagranicznych inwestycji bezpośrednich!

15

marca podczas gali
zorganizowanej przez
„fDi Magazine”, anglojęzyczny dwumiesięcznik z grupy Financial Times, specjalizujący
się w problematyce zagranicznych inwestycji bezpośrednich, prezydent Katowic Marcin Krupa odebrał wyróżnienie dla naszego
miasta. Ranking „Europejskie miasta i regiony przyszłości” co dwa lata przedstawia
wyniki analizy europejskich ośrodków gospodarczych. – Wierzę, że uzyskana już po
raz kolejny wysoka pozycja Katowic w tak
elitarnym rankingu, jakim jest ranking „fDi
Magazine”, jest ogromnym wyróżnieniem
dla naszego miasta – mówi Marcin Krupa. – Chciałbym również zaznaczyć, iż cały

czas udoskonalamy i rozwijamy naszą strategię przyciągania inwestorów. Jej kolejną
odsłoną będzie zintensyfikowanie naszych
działań w obszarze współpracy z inwestorami z amerykańskiej Doliny Krzemowej
przy równoczesnym wsparciu katowickich
start-upów w ich ekspansji na światowy rynek. Tematyka rozwoju gospodarczego jest
dla mnie bardzo ważna dlatego w tym roku
mam zamiar opracować program rozwoju
gospodarczego dla Katowic – dodaje.
Ranking uwzględnia 294 europejskie
miasta oraz 148 regionów, oceniając ich perspektywy dla rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zgodnie z przyjętą metodologią ośrodki były analizowane na podstawie wskaźników pogrupowanych według

pięciu kategorii: potencjał gospodarczy, zasoby ludzkie, efektywność kosztowa, infrastruktura, przyjazne nastawienie do biznesu. Kolejnym obszarem, który analizowano,
była strategia przyciągania zagranicznych inwestycji bezpośrednich (FDI strategy). Omawiany obszar był poddany ocenie w ramach
panelu ekspertów „fDi Magazine”. W rezultacie analiz Katowice zostały zaliczone
do grupy dużych europejskich miast (wraz
z m.in. Manchesterem, Glasgow czy też Monachium). W tej grupie Katowice zajęły piątą pozycję pod względem strategii przyciągania zagranicznych inwestycji bezpośrednich,
przed m.in. Rotterdamem czy Frankfurtem.
Ciąg
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– s. 9

500 plus
W marcu w Katowicach trwały intensywne
przygotowania do wdrożenia rządowego
programu 500 plus, który zostanie
uruchomiony 1 kwietnia. Katowicki magistrat
podjął szereg działań, by usprawnić jego
realizację.
Więcej – s. 7
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|Budżet Obywatelski Katowice 2017|

Ponad 20 milionów na projekty mieszkańców

Wkrótce zostanie uruchomiona trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. W nowej procedurze czekają nas
pewne zmiany, z których najważniejsze to: głosowanie internetowe, możliwość zgłaszania zadań zlokalizowanych na terenach TBS czy też wskazanie przez wnioskodawcę alternatywnej lokalizacji projektu. Zostały one wprowadzone w odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez mieszkańców podczas ewaluacji procesu.

K

atowiccy radni, przyjmując
uchwałę w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem
budżetu Obywatelskiego na rok
2017, powierzyli prezydentowi miasta Katowice opracowanie odpowiednich regulacji prawnych oraz zadeklarowali zabezpieczenie 20 mln
zł na ten cel w przyszłorocznym budżecie miasta. Pula ta została dodatkowo powiększona
o „oszczędności” wynikające z realizacji projektów z pierwszej edycji. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli do rozdysponowania prawie
22 mln zł.
Tak jak w roku ubiegłym do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty zadań publicznych należących do kompetencji gminy lub
powiatu, które mają charakter ogólnomiejski i lokalny. Na pierwszą kategorię projektów została
przeznaczona kwota 3 mln zł, a pozostałe środki
rozdzielono na projekty dzielnicowe – 60% proporcjonalnie do liczby mieszkańców zameldowanych w każdej jednostce pomocniczej, natomiast
40% w równych częściach pomiędzy wszystkie
dzielnice. Pula dla każdej jednostki została powiększona o środki, które pozostały po rozliczeniu projektów zrealizowanych tam w ramach
pierwszej edycji lub pomniejszona o kwotę, która
przekroczyła środki zabezpieczone dla danej jednostki (tak jest w przypadku Wełnowca-Józefowca oraz Bogucic).
Nie zmieniły się kryteria dotyczące osób
uprawnionych do składania i popierania projektów. W przypadku zadań lokalnych wnioskodawca musi być zameldowany na terenie jednostki pomocniczej, dla której wniosek składa, oraz
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zebrać przynajmniej 15 podpisów osób zameldowanych w tej samej jednostce. Projekty ogólnomiejskie mogą składać osoby zameldowane
w Katowicach, które zbiorą minimum 45 podpisów mieszkańców zameldowanych w naszym
mieście. Zarówno osoby zgłaszające, jak i popierające projekt muszą mieć ukończone 16 lat.
Uprawniony mieszkaniec może złożyć oraz poprzeć podpisem dowolną liczbę wniosków.
Nowa procedura umożliwia zgłaszanie zadań
zlokalizowanych na terenach miejskich, gruntach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach Skarbu Państwa, będących w wieczystym użytkowaniu miasta, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych lub TBS oraz
na gruntach miejskich będących w wieczystym
użytkowaniu wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych lub TBS. W tym roku wnioskodawca ma
również możliwość wskazania lokalizacji alternatywnej projektu, na wypadek gdyby główna lokalizacja nie pozwalała na jego realizację.
Podobnie jak w roku ubiegłym w głosowaniu każdy mieszkaniec będzie dysponował trzema punktami na projekty lokalne i trzema na
ogólnomiejskie, które może rozdzielić na jeden
(3 punkty), dwa (2 i 1 punkt) lub trzy wybrane
przez siebie projekty (po 1 punkcie na każdy).
Obowiązywać będzie nadal próg minimalnego
poparcia, jakie musi zdobyć w głosowaniu dany

projekt, żeby mógł zostać zrealizowany. W przypadku projektów lokalnych będzie on wynosił 45
punktów, a dla ogólnomiejskich 135 punktów.
Należy pamiętać, że na projekty lokalne głosować mogą tylko osoby zameldowane w jednostce, której te zadania dotyczą! Na projekty ogólnomiejskie mogą oddać głos wszystkie osoby zameldowane w Katowicach.
Zmianie ulegnie sposób głosowania. Odbędzie się ono za pomocą interaktywnego formularza dostępnego w Internecie. Osoby, które nie
mają dostępu do Internetu lub którym samodzielne wypełnienie formularza sprawi trudność,
będą mogły zagłosować w dowolnym stacjonarnym punkcie i skorzystać z pomocy urzędników.
Wykaz takich punktów zostanie opublikowany
najpóźniej 1 września wraz ze szczegółową instrukcją głosowania. Należy pamiętać, że aby zagłosować, trzeba być zameldowanym w Katowicach (na stałe lub czasowo) w dniu 9 września
2016 roku.
Elementy akcji informacyjno-edukacyjnej są
udoskonalane z edycji na edycję. Na stronie internetowej (www.BO.Katowice.eu) będzie można śledzić historię projektu (od momentu rejestracji do realizacji) oraz sprawdzić dokładniejszą lokalizację zadania na mapie. Mieszkańcy
znajdą tam również m.in. informacje dotyczące
procedury, zgłoszonych i realizowanych projektów, harmonogram, przykładowy cennik czy też

| Podział środków finansowych|
Projekty ogólnomiejskie
3 000 000 zł
Projekty lokalne
17 000 000 zł
Śródmieście: 28 793 mieszkańców;
1 325 962 zł
Załęska Hałda-Brynów część zachodnia:
14 760 mieszkańców; 881 885 zł
Zawodzie: 12 040 mieszkańców; 		
815 697 zł
Os. Paderewskiego-Muchowiec: 		
11 245 mieszkańców; 887 469 zł
Brynów część wschodnia- 		
-os. Zgrzebnioka 6 646 mieszkańców
851 540zł
Ligota-Panewniki: 29 749 		
mieszkańców; 1 378 212 zł
Załęże: 9 885 mieszkańców; 761 621 zł
Osiedle Witosa: 12 442 mieszkańców;
800 536 zł
Osiedle Tysiąclecia: 21 929
mieszkańców; 1 352 362 zł
Dąb: 7 451 mieszkańców; 900 706 zł
Wełnowiec-Józefowiec: 14 531 miesz
kańców; 562 709 zł

Koszutka: 10 967 mieszkańców; 		
730 715 zł
Bogucice: 14 429 mieszkańców; 		
803 104 zł
Dąbrówka Mała: 5 263 mieszkańców;
522 477 zł
Szopienice-Burowiec: 			
14 900 mieszkańców; 893 678 zł
Janów-Nikiszowiec: 			
10 094 mieszkańców; 752 944 zł
Giszowiec: 16 781 mieszkańców; 		
1 041 722 zł
Murcki: 5 242 mieszkańców; 531 722 zł
Piotrowice-Ochojec: 23 459
mieszkańców; 1 228 303 zł
Zarzecze: 2 471 mieszkańców; 		
439 549 zł
Kostuchna: 9 973 mieszkańców; 		
783 265 zł
Podlesie: 6 098 mieszkańców; 		
524 929 zł
Ogółem:
289 148 mieszkańców;
21 771 108 zł

wykaz dzielnicowych punktów informacyjnych
oraz wykaz koordynatorów BO do kontaktu w
poszczególnych wydziałach UMK. Zmieni się
formuła spotkań na etapie składania wniosków.
Już 2 kwietnia odbędzie się spotkanie informacyjne z udziałem pracowników UMK, na którym
mieszkańcy dowiedzą się więcej o trzeciej edycji
projektu i będą mieli możliwość skonsultowania
swoich pomysłów. Następnie we wszystkich jednostkach pomocniczych zostaną zorganizowane spotkania połączone z warsztatami w ramach
projektu „Mapujemy Katowice” Stowarzyszenia
Fabryka Inicjatyw Lokalnych. Terminy i szczegóły dotyczące spotkań będą wkrótce opublikowane na stronie www.BO.Katowice.eu. Na kwiecień
zaplanowano również przeprowadzenie „Lekcji Obywatelskich” w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych. Na terenie wszystkich jednostek pomocniczych będą nadal działać dzielnicowe punkty informacyjne, w których mieszkańcy
uzyskają podstawowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego oraz otrzymają materiały
promujące go (plakaty, ulotki).
W tegorocznej edycji katowickiego Budżetu Obywatelskiego wnioski można składać do
13 maja osobiście w Biurze Prasowym Urzędu
Miasta Katowice przy ul. Rynek 13, korespondencyjnie na adres Biura Prasowego lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej
Urzędu Miasta Katowice.
Na łamach „Naszych Katowic” będziemy na
bieżąco informować o kolejnych etapach Budżetu Obywatelskiego.
(bp)
Na wszystkie pytania odpowiada:
Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13 (pok. 107, I piętro)
tel. 32 259 33 05; 32 259 31 42
32 259 31 43
e-mail: budzetobywatelski@katowice.eu
BO.Katowice.eu
www.facebook.com/katobudzet
https://twitter.com/bokatowice

|harmonogram|
Składanie projektów zadań do BO:
od 21 marca do 13 maja 2016
Weryfikacja zgłoszonych zadań:
do 23 sierpnia 2016
Ogłoszenie wyników weryfikacji:
do 24 sierpnia 2016
Dzielnicowe prezentacje projektów:
od 5 do 15 września 2016
Głosowanie: 				
od 19 do 25 września 2016
Publikacja wyników głosowania: 		
do 30września 2016
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|większy może więcej|

Czy jesteś za wstąpieniem twojego miasta
do Związku Metropolitalnego?
Jest nas ponad 2 miliony 200 tysięcy. Zamieszkujemy 24 miasta i gminy o łącznej powierzchni 1 500 kmĂ. I
właśnie teraz stoimy przed historyczną szansą utworzenia metropolii. Takiej, która nie jest jedynie metropolią z nazwy, ale autentycznej, mającej
umocowanie w polskim ustawodawstwie. Czas zadać sobie pytanie, czy
chcemy być jej częścią. Katowiczanie wypowiadają się do 8 kwietnia.

Szlachetna idea
1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa
o związkach metropolitalnych, dając zielone
światło tym polskim miastom i gminom, które chcą połączyć siły i podejmować wspólne
działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
W województwie śląskim ta idea przyświeca aż
24 z nich. Stoimy przed niepowtarzalną szansą
dorównania zachodnioeuropejskim metropoliom. Szansą, którą trzeba wykorzystać.

Kusząca perspektywa
Nasza metropolia utrzymywałaby się ze składek członkowskich wynoszących nie mniej niż
4% wpływów każdego miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
Z budżetu państwa do wspólnej kasy rocznie
trafiłoby również ok. 200–250 mln złotych,
czyli dodatkowe 5% wpływów z podatku dochodowego wszystkich mieszkańców metropolii. Oczywiście miasta i gminy członkowskie wspólnie podejmowałyby decyzję o przeznaczeniu środków na realizację inwestycji
czy promocję w kraju i za granicą – a wszystko z korzyścią dla każdego miasta i gminy
z osobna.

Czas na działanie
Możliwość realizacji zadań, które dla pojedynczych miast byłyby nieosiągalne,
wraz z dodatkowym wsparciem finansowym ze strony państwa, to ogromne atuty

metropolii. Wspólne działanie to również
oszczędności. Przykładowo: oszczędności
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z tytułu wspólnego zakupu energii tylko w 2015 roku wyniosły 11 mln zł. A zalet zrzeszenia się jest dużo więcej i nie sposób wszystkich wymienić. Co jednak myślą
ci, którzy będą żyć w graniach metropolii?
Czy popierają ideę jej utworzenia? Właśnie
przyszedł czas, by zadać pytanie: „Czy jesteś
za wstąpieniem twojego miasta do Związku
Metropolitalnego?”
– Tym, co nas rozróżnia, a zarazem łączy, jako mieszkańców, jest to, że nasze miasta są dla nas najważniejsze. Mamy w nich
swoje ulubione miejsca i wspomnienia, cieszymy się z sukcesów i pozytywnych zmian
w nich zachodzących, mamy coraz to nowe
marzenia i cele. Metropolia tego nie zmieni,
nie stanowi zagrożenia dla odrębności naszych miast. Wprost przeciwnie – otworzy
nowe perspektywy i będzie szansą na milowy krok w rozwoju. Siła tkwi we współpracy.

Większy może więcej – mówi prezydent
Marcin Krupa. – Mając szansę bycia prawdziwą metropolią, musimy pokazać, że jesteśmy na nią gotowi. Zapraszam do wyrażenia opinii w ramach konsultacji społecznych – dodaje prezydent.
W miastach, które chcą przystąpić do
związku metropolitalnego, ruszyły konsultacje społeczne. Do 8 kwietnia katowiczanie mogą wypełnić interaktywny formularz konsultacyjny, dostępny w portalu Katowice.eu lub skorzystać z papierowej wersji ankiety, wypełniając oraz pozostawiając
ją w jednej z wybranych miejskich bibliotek,
niektórych domach kultury lub placówkach
urzędu miasta. Więcej informacji na stronach Konsultacje.katowice.eu oraz www.
gzm.org.pl.
(bp)

|według pomysłu mieszkańców|

Powstanie nowy kompleks sportowy
Na terenie dawnego stadionu KS „Kolejarz” przy ul. Asnyka, na styku Piotrowic i Ligoty, ma powstać nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt sportowy.
W proces projektowy od początku zaangażowani byli mieszkańcy południa
Katowic. Dzięki ich uwagom i pomysłom powstała nowa koncepcja architektoniczna, którą teraz prezentuje
Urząd Miasta Katowice.
W 2014 roku Urząd Miasta prowadził konsultacje społeczne w sprawie budowy kompleksu sportowego. Z uwag, postulatów i sugestii mieszkańców oraz przedstawicieli klubów sportowych został stworzony katalog wytycznych służących opracowaniu koncepcji
architektoniczno-urbanistycznej.
Obecnie miasto posiada koncepcję określającą ogólne założenia projektu. Wiele pomysłów zgłoszonych w trakcie poprzednich
konsultacji odnajduje odzwierciedlenie w planach. – Wychodzimy naprzeciw potrzebom
naszych mieszkańców. Dzięki staraniom projektantów w całym kompleksie znajdą się
m.in. boisko do baseballa czy 8-torowa bieżnia lekkoatletyczna – zapowiada Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Na terenie ogrodzonego kompleksu zostanie umiejscowiony budynek z szatnią wraz
z wygodnymi trybunami dla kibiców, a bezpośrednio przy kompleksie zostanie wybudowany parking. Dzięki uwagom mieszkańców projektanci zatroszczyli się również

lub stacjonarnie przy wykorzystaniu urn dostępnych w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 7 (ul. Franciszkańska 25), 9 (ul. gen. Jankego 183), 10 (ul. Radockiego 70a) i 18 (ul. Studencka 16). W bibliotekach są również dostępne materiały informacyjne do wglądu.
– Po zakończeniu konsultacji społecznych zlecimy opracowanie dokumentacji budowlanej. W ten sposób zamkniemy etap projektowania, angażując na równi mieszkańców
i projektantów w proces tworzenia od podstaw nowej miejskiej przestrzeni – dodaje prezydent Krupa.
Więcej informacji na stronie konsultacje.
katowice.eu.
(bp)

|Co znajdziemy w koncepcji|

Wizualizacja inwestycji

o zagospodarowanie otoczenia wokół przyszłego obiektu MOSiR-u. Do dyspozycji
mieszkańców zostaną oddane ścieżka pieszo-rowerową i siłownia pod chmurką.
Między 1 a 30 kwietnia mieszkańcy Piotrowic, Ochojca, Ligoty, Panewnik oraz przedstawiciele lokalnie działających klubów sportowych mogą wyrazić swoją opinię na temat przygotowanej koncepcji. Uwagi można
zgłaszać:
elektronicznie pod adresem: konsultacje@
katowice.eu;

listownie pod adresem: Biuro Prasowe
Urzędu Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003
Katowice z adnotacją na kopercie: Konsultacje społeczne kompleksu sportowego przy
ul. Asnyka;
osobiście w Biurze Prasowym, I piętro
(pokój 109), Rynek 13, od poniedziałku do
piątku w godz. od 7.30 do 15.30;
za pośrednictwem forum internetowego:
Platforma Konsultacji Społecznych (pks.katowice.eu)

stadion wielofunkcyjny z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim o nawierzchni
ze sztucznej trawy;
ośmiotorowa lekkoatletyczna bieżnia
okrężna o nawierzchni poliuretanowej;
małe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej;
2 boiska do siatkówki plażowej;
boisko do baseballa;
budynek sanitarno-administracyjny
(pełniący funkcję zaplecza szatniowego);
plac rekreacyjny z siłownią polową;
zagospodarowanie terenu wokół wymienionych obiektów (m.in. miejsca parkingowe, chodniki, ścieżka rowerowa, ławki, kosze itp.)
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|wspomnienie|

Urodziłem się w Europie,
więc jestem bohaterem
W kwietniu mija pierwsza rocznica śmierci wybitnego katowickiego
poety, prozaika, tłumacza i publicysty Feliksa Netza. Był człowiekiem instytucją. Obszar jego zainteresowań i kompetencji jest tak rozległy, że z chwilą odejścia tego
twórcy w artystycznym życiu Katowic prawie
natychmiast powstała jakaś bolesna i niedająca się wypełnić luka. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale każdy wie, że tacy ludzie byli, są i (na szczęście!) będą. Silne, wyraziste osobowości, które łączą wielość talentów
z powagą i pracowitością. W kulturalnym pejzażu naszego miasta Netz od początku zapisywał swoją obecność energicznie. Ze swadą,
z głębokim duchowym przekonaniem. Wyliczenie samych tylko tytułów jego książek, nie
mówiąc już o działalności redakcyjnej w katowickiej prasie czy radiu, zajęłoby większą
część mojego tekstu, a przecież dzisiaj chodzi o coś innego niż mniej lub bardziej skrzętne katalogowanie dorobku. Otóż, uważam, że
w dziele Feliksa Netza zogniskowały się treści, wartości i intuicje, bez których współczesna kultura w ogóle, a nie tylko taka czy inna
twórczość, po prostu usycha i więdnie. Chodzi
o szerokość spojrzenia na swoją małą i wielką
historię. Na to, co rozumiemy przez przyjaźń.
Wierność. Poświęcenie. Netz był, jak wiadomo, nie tylko autorem znakomitych wierszy,
powieści i esejów. Był również tłumaczem.
Rosyjski, angielski, hiszpański... Najwięcej
osiągnął jednak jako translator literatury węgierskiej, przede wszystkim Sandora Maraiego. Przekładał go namiętnie. W natchnieniu.
Szukał (i znajdował) w tej twórczości jakiejś
moralnej busoli, która mogłaby być wskazówką społecznej nawigacji także dzisiaj i jutro.
Wartości uniwersalnej.
Nieprzewidywalne są losy ludzi, książek,
podobnie jak całych państw i narodów. Czy
przebywający w roku 1980 w Budapeszcie
młody tłumacz i literat z Katowic mógł przypuszczać, że przeczytane przez niego pierwsze

zdanie powieści Sandora Maraiego otworzy niezwykły rozdział, bynajmniej nie tylko
książki, którą trzyma w rekach?
Dokładnie 35 lat później. Rok 2015. Katowice. Już inny świat. Inne realia i konteksty.
Uroczyste odsłonięcie pomnika Józefa Antalla i Henryka Sławika. W nowej siedzibie NOSPR
-u prezydent Węgier Janos Ader mówi o męstwie. O bohaterstwie i poświęceniu. Ale także
o przyjaźni i bliskości, która wynika ze wspólnych dziejów i losów. Mówi zatem o czymś,
za czym współczesny skonfliktowany świat
tak bardzo i boleśnie dzisiaj tęskni. I przywołuje w tym historycznym nie tylko dla Katowic momencie postać Feliksa Netza! – Za radą
węgierskich przyjaciół zdobył pierwszą książkę Maraiego (1980). I na pierwszej stronie to
zdanie: „Urodziłem się w Europie, więc jestem
bohaterem”... Dla niego to zdanie było krystalicznym dowodem podobieństwa! Przeczytał
wspomnienia i powieści Maraiego, a kiedy te
słowa, te zdania sączyły się przez niego – czuł,
że musi oddać to w języku polskim. Stał się od
tego czasu najlepszym tłumaczem dzieł Maraiego, a gdy po wielu latach zapytano go, skąd
to bardzo silne przywiązanie, powiedział tylko tyle: „Przeczytałem wszystkie jego dzieła.
Moje wszystkie dni zaczynają się z Maraim.
Moja żona stwierdziła, że stałem się przez to
lepszym człowiekiem”.
Prawdziwie wielka sztuka jest zawsze po
stronie świata. Nigdy przeciwko. I zawsze
w swym najgłębszym przesłaniu szuka podobieństw, nie różnic. Kto wie, być może w tym
właśnie odbija się jakiś najistotniejszy refleks
dobra? Otóż, taką sztukę, taką literaturę tworzył na różnych płaszczyznach i przez całe swoje życie zmarły przed rokiem Feliks Netz. Takich intencji szukał też jako translator. Pięknie,
celnie i chyba lepiej niż niejeden literacki krytyk odczytał je przed rokiem węgierski prezydent, mówiąc, że dzięki nim stajemy się dla siebie jako ludzie po prostu lepsi. Sobie bliżsi.
(Maciej Szczawiński)

|Pamiętajmy o Holokauście|

Z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu 25-lecia
współpracy Katowic i Kolonii Henriette Reker, nadburmistrz
Kolonii, przekazała na ręce prezydenta Marcina Krupy list
skierowany do mieszkańców naszego miasta, w tym także
do czytelników „Naszych Katowic”. Przytaczamy jego tłumaczenie w całości.

25
Drodzy Mieszkańcy Katowic,
Drodzy Czytelnicy
W tym roku Miasto Katowice świętuje
jubileusz 25-lecia współpracy z Kolonią. Tego typu wydarzenie jest dla nas,
dla Kolonii, miasta z największą liczbą miast partnerskich w Niemczech,
czymś bardzo szczególnym.
Rozumiemy nasze partnerstwo szczególnie jako żywe kontakty pomiędzy mieszkańcami naszych miast. Odwiedzamy się
nawzajem, uczymy się jedni od drugich
i pomagamy sobie wzajemnie. Otwarcie obcujemy ze sobą i prowadzimy konstruktywny dialog. Tak partnerstwa miast stają się
czynną „miejską polityką zagraniczną”.
Z Państwem jako naszym partnerem
istnieje już od ćwierćwiecza intensywna
wymiana na wielu różnych płaszczyznach.
Mają miejsce spotkania twórców kultury,
wymiany uczniów, rozgrywki sportowców
i zjazdy specjalistów – wszystko po to, by
uczyć się wzajemnie od siebie. Spotykamy
się więc zarówno na szczeblu gminnej polityki, jak i na płaszczyźnie obywatelskiej.

Ogrom aktywności podjętych podczas
25 lat świadczy o tym, że jesteśmy dobrze
zgranymi partnerami i możemy dalej polegać na ścisłej przyjaźni pomiędzy Katowicami i Kolonią. Bazując na tym, będziemy
w następnych latach, a szczególnie w roku
jubileuszowym, nadal prowadzić wspólne
projekty.
W związku z tym miasto Kolonia we
współpracy z partnerskim miastem – Katowicami, Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszeniem ds.
Wsparcia Partnerstwa Kolonii i Katowic zaplanowało liczne wydarzenia, na które wy,
Drodzy Katowiczanie, jesteście do Kolonii
serdecznie zaproszeni. Regularnie aktualizowany program imprez, dostępny na naszych stronach internetowych, będzie informował o wszystkich wydarzeniach. Szczególnym wydarzeniem będzie z pewnością
październikowa wizyta członków stowarzyszenia w Państwa pięknym, wartościowym
i pełnym kultury mieście.
Życzę nam wszystkim atrakcyjnego
i niezapomnianego roku jubileuszowego.

Henriette Reker
nadburmistrz miasta Kolonia

|20-lecie partnerstwa Katowic i Ostrawy|

Spotkania z kulturą żydowską
1 kwietnia o godz. 9.30 w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” przy
ul. Grażyńskiego 47 odbędzie się
druga edycja Spotkania z Kulturą Żydowską. – To przegląd twórczości dzieci
i młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Katowic, w których usłyszymy
i poezję, i prozę, zobaczymy teatr jednego aktora, inne małe formy sceniczne oraz występy muzyczne solistów i zespołów – mówi Marek Kaniewski, pomysłodawca wydarzenia. –
Przegląd jednak nie jest konkursem, w którym
będą przyznawane nagrody czy wyróżnienia.
Uczestnicy otrzymają za to pamiątkowe dyplomy – dodaje.

Słowo nadburmistrz Kolonii
do katowiczan

W przerwie imprezy przewidziana jest degustacja tradycyjnych potraw żydowskich przygotowanych przez Cafe Jerozolima z Będzina. Spotkanie zakończy koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu Pauliny i Szymona Statecznych.
II Spotkanie z Kulturą Żydowską, organizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego w Katowicach, odbywa się w ramach
szkolnego projektu edukacyjnego „Pamiętajmy o Holokauście”, który został zainaugurowany
w 2010 roku. Projekt jest objęty honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach. Więcej: www.mielczarski.katowice.pl/holocaust.htm.
(mk/red)

Konkurs na hasło
W tym roku Katowice i Ostrawa obchodzą 20. rocznicę podpisania umowy
o partnerstwie miast. Z tej okazji katowicki magistrat organizuje konkurs
na hasło promujące tę współpracę.
Jury złożone z urzędników wybierze dziesięć najlepszych haseł, uwzględniając charakter promocyjny sloganu, oryginalność pomysłu czy nawiązanie w treści do współpracy
miast lub jubileuszu. Ponadto obecność słów
„Katowice” i Ostrawa” w haśle oraz jego poprawność językowa są warunkami koniecznymi do zakwalifikowania zgłoszenia.
Nagrodami w zabawie są podwójne bilety wstępu na wydarzenia kulturalne i sportowe

odbywające się w Ostrawie, ufundowane przez
to miasto. Równocześnie, co ważne, Urząd Miasta nie ponosi kosztów związanych z dojazdem
czy też pobytem zwycięzców w Czechach.
Konkurs skierowany jest do pełnoletnich
katowiczan. Termin nadsyłania propozycji
upływa 15 kwietnia 2016 roku o godz. 15.00.
Rozstrzygnięcie zostanie ogłoszone 25 kwietnia na miejskiej stronie: www.katowice.eu.
Zgodnie z regulaminem, dostępnym na tej
stronie, w zakładce: Miasto/O mieście/Miasta partnerskie, hasła można przesyłać wyłącznie pod adresem: konkurs@katowice.eu,
podpisując się pseudonimem.
(red)
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|rozmowa| Macieja Szczawińskiego z Michałem Lutym

Katowice: Brama Węgier do Polski

– 31 marca świętujemy kolejny Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, który został ustanowiony decyzją parlamentów obu krajów dla podkreślenia wyjątkowej sympatii między naszymi narodami – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Łączy nas
partnerstwo miast, budowane od lat relacje między Katowicami i Miszkolcem, ale też wysiłki zmierzające do upamiętnienia
postaci Sławika i Antalla, Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Zachęcam do lektury wywiadu z prezesem Katowickiego
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. H. Sławika i Józsefa Antalla, który przybliża postaci tych bohaterów.
Maciej Szczawiński: W marcu obchodziliśmy po raz kolejny Dni Przyjaźni Polsko- -Węgierskiej. Piękna, bogata w wydarzenia i konteksty tradycja. Śmiało można stwierdzić, że
nie ma w Europie drugiego narodu, który od
tylu lat byłby większym przyjacielem naszego
kraju niż Węgrzy. Ale w tym fenomenie istnieje jeszcze fenomen drugi: szczególne i ważne
miejsce Katowic... Właśnie, z jakiego powodu
jesteśmy tym miejscem szczególnym?
Michał Luty: Śląsk nie ma wielowiekowej tradycji w kontaktach z Węgrami jak chociażby sąsiedni Kraków i Małopolska. Nie licząc krótkiego epizodu z XV wieku, kiedy to śląskie ziemie przynależały do Węgier, nasze dobre śląsko-węgierskie relacje rozpoczęły się dopiero w okresie międzywojennym. Później, w latach II wojny światowej, wielu mieszkańców Śląska znalazło schronienie właśnie na ziemi węgierskiej. Wśród nich
był Henryk Sławik. W Katowicach-Murckach
do dziś żywa jest pamięć o wziętych do niewoli w styczniu 1945 roku węgierskich honwedach i
o bestialskim mordzie dokonanym na nich przez
żołnierzy Armii Czerwonej.
Październik 1956. Wtedy szerokim echem
odbił się zryw Węgrów przeciw komunistycznemu reżimowi. Oni pamiętają do dziś o humanitarnej pomocy i transportach krwi dla ofiar sowieckiej inwazji. A lata 70. i późniejsze to już nasze masowe wyjazdy nad Balaton i, też o tym pamiętajmy, na handel kwitnący w okolicach osławionego dworca Keleti... Takie wspólne losy
sprawiają, że ciągle żywa jest chęć poznawania
się i kontaktów nie tylko władz rozmaitych szczebli, ale różnych środowisk, poszczególnych rodzin i osób.
Ważnym, bo precedensowym i jakże symbolicznym wydarzeniem był Dzień Węgierski
w Katowicach 25 lutego 2010 roku, związany
z przywracaniem pamięci o człowieku „stąd”.

Najprawdziwszym wzorze dzielności, wierności i prawości.

Postać Henryka Sławika, bo o nim oczywiście
mowa, jest nierozłącznie związana z Katowicami. Miastem w którym żył, pracował, w którym
był radnym... Ale przede wszystkim pamiętajmy,
że był człowiekiem niezłomnym! Wrażliwym na
ludzką biedę i niedolę. W 1939 roku znalazł się
na terenie Węgier w okolicznościach niezwykle
trudnych, bo kraj ten był w latach II wojny światowej sojusznikiem Niemiec, więc sprawowanie funkcji prezesa Polskiego Komitetu Obywatelskiego wymagało niezwykłych umiejętności.
Gdy dodamy do tego poczucie odpowiedzialności za powierzonych obywateli Rzeczypospolitej,
w tym także pozbawionych jakichkolwiek praw
Żydów(!), misja, jakiej się podjął, zdaje się przekraczać ludzkie możliwości. Sławik – i to trzeba
nieustannie przypominać, uświadamiać i utrwalać! – ocalił życie tysiącom. Jemu samemu los
przyniósł cierpienia i śmierć. Schwytany przez
Niemców został powieszony w Mauthausen.
I jakby tego było mało, pamięć o nim miała zatrzeć się także w ojczyźnie... PPS-owski socjalista,
przeciwnik komunizmu nie okazał się godny pamięci, a jego czyny – upamiętnienia.
I mogło się już wydawać, że tak już zostanie. Odchodzili ostatni, którzy go pamiętali, dokumenty z nim związane były nieliczne i rozproszone w różnych archiwach. Niejako w ostatniej chwili, w 1988 roku, odnalazł jego rodzinę 75-letni wtedy Henryk Zimmermann z Izraela, jeden z tysięcy ocalonych przez Sławika, i doprowadził do przyznania mu Medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Zimmermann
całą prawdę opisał we wspomnieniach „Przeżyłem, pamiętam, świadczę” (1997), gdzie ukazał
wspaniałe postacie, Sławika i Józsefa Antalla, blisko z nim współpracującego wysokiego urzędnika węgierskiego... Powoli ruszyło to upominanie
się o prawdę. O rzeczywisty obraz historii: polskiej, węgierskiej, śląskiej... W kolejnych latach

postacie Sławika i Antalla popularyzowali Grzegorz Łubczyk i Elżbieta Isakiewicz, w Katowicach
imieniem Sławika nazwano rondo... Ale mimo że
w tym samym roku (2004) ufundowano pamiątkową tablicę, prezydent Kwaśniewski nadał Krzyż
Komandorski z Gwiazdą, a w kolejnych latach redaktor Łubczyk wygłaszał setki referatów – sprawa Sławika na lata utknęła w martwym punkcie.
Nadal był postacią nie tylko niezbyt znaną, ale
i niedocenianą. Wystarczy przypomnieć, że takie
osoby jak Irena Sendlerowa czy Jan Karski zostali
odznaczeni Orderem Orła Białego, natomiast Sławik znacznie mniej znaczącym Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą.
Wreszcie środowisko katowickie wzięło sprawę w swoje ręce. Przełom nastąpił w 2008 roku,
kiedy za cel najpilniejszy uznano uhonorowanie
Sławika na miarę jego dokonań i, co nie mniej
istotne, upowszechnienie wiedzy o jego bohaterskich czynach. Opowieść o tym, jak doszło do
przyznania Orderu Orła Białego, i o okolicznościach jego nadania w Katowicach trwałaby długo i zajęła wiele miejsca. Byłaby mowa o wielu wydarzeniach i ludziach, o powstałym z mojej inicjatywy stowarzyszeniu, a właściwie dwóch,
o ministrze Władysławie Stasiaku, arcybiskupie
Damianie Zimoniu, o prezydencie Katowic Piotrze Uszoku... Nie sposób wymienić wszystkich,
którzy doprowadzili do wydarzenia bez precedensu, jakim było odznaczenie Henryka Sławika.
Szczególnej wymowy nabiera tu fakt, że w uroczystości udział wziął także prezydent Republiki
Węgierskiej László Sólyom. Odbyła się ona 25 lutego 2010 roku, na sześć tygodni przed tragiczną śmiercią prezydenta Lecha Kaczyńskiego pod
Smoleńskiem... Prezydent w swym poruszającym wystąpieniu w pełni docenił wielkość Sławika, zauważając, że był on przedstawicielem lewicy. Jak podkreślił: „patriotycznej polskiej lewicy”.
Odsłonięcie rok temu w Katowicach pomnika bohaterów trzech narodów – polskiego,

|wystawa|

Trzecia fala futuryzmu włoskiego w Polsce
Tak nazwała twórczość Ewy De Iulis Błaszak profesor Irma Kozina i to
jest istota rzeczy. Mamy tu zbieg takich oto okoliczności: futuryzm – kierunek sztuki, który powstał we Włoszech, i Ewa De Iulis Błaszak – katowiczanka, która została artystką we
Włoszech.
Ewa nie uczyła się w szkołach artystycznych,
ale u najwybitniejszych postaci sztuki włoskiej;
u mistrzów takich jak Umberto Peschi, Angelino

Balistreri, Arnoldo Ciarocchi, Ivo Pannaggi.
Wyjeżdżając z Katowic do swojej drugiej ojczyzny (tam, gdzie ma swój drugi dom i gdzie żył
Rafael i Giacomo Leopardi), jak sama przyznaje,
miała w pamięci pejzaż przemysłowo-górniczego miasta. Jej niezwykłe obrazy, przemawiające
w sposób trudny do uchwycenia, jak to w abstrakcji bywa, oddają klimat Katowic włoskimi
kolorami.
Ewa De Iulis Błaszak jest artystką we Włoszech bardzo znaną i cenioną, ale jej marzeniem

było zrobić wystawę w mieście, z którego pochodzi, w najpiękniejszym miejscu na świecie. I oto,
od czasu pierwszej wystawy w Radiu Katowice
w 2011 roku, co roku ma nową wystawę indywidualną i bierze udział w wystawach zbiorowych.
Od 1 kwietnia w Miejskim Domu Kultury
„Zawodzie” przy ul. Marcinkowskiego 13 będziemy mogli zobaczyć kolejną wystawę, na
której pojawią się też portrety jej katowickich
znajomych. Polecam Państwu na wiosnę!
(Małgorzata Handermander-Lewicka)

węgierskiego i żydowskiego – Henryka Sławika i Jósefa Antalla. Moment historyczny...

Sądzę, że ważniejszym momentem jest jednak
wspomniane wyżej odznaczenie Sławika w jego
rodzinnym mieście, Katowicach (a nie jak zazwyczaj to bywa podczas skromnej uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie), osobiście przez
prezydenta Lecha Kaczyńskiego i w obecności
prezydenta Laszló Sólyoma... To było dawno już
należnym mu hołdem! Został on złożony w Sali
Koncertowej katowickiej Akademii Muzycznej
w obecności licznych świadków. Po tym wydarzeniu przyszły już, niejako samorzutnie, następne.
W Mauthausen prezydenci Polski, Węgier i minister spraw wewnętrznych Austrii odsłonili tablicę
upamiętniającą jego męczeńską śmierć. W Budapeszcie jego imieniem nazwano prestiżowy odcinek bulwaru nad Dunajem, a w Katowicach ważna przestrzeń przed Spodkiem została nazwana
placem Sławika i Antalla... Samo odsłonięcie pomnika było zwieńczeniem działań zapoczątkowanych nadaniem Orderu Orła Białego i symbolicznym powrotem Sławika do Katowic. Powrócił do
swojego miasta po ponad 75 latach, powrócił wraz
ze swym węgierskim przyjacielem Józsefem Antallem i dziś stają się oni na naszych oczach kolejnym, po Józefie Bemie i Sandorze Potefim, symbolem polsko-węgierskiej przyjaźni. Zapoczątkowany zaś przed laty Dzień Węgierski w Katowicach jest już ważnym wydarzeniem w życiu miasta, które przyczynia się coraz częściej do postrzegania Katowic przez Węgrów jako Bramy Węgier
do Polski.
A jak wyglądają codzienne związki z południowymi bratankami?

Są liczne i różnorodne. Katowice od lat mają bardzo bliskie kontakty partnerskie z węgierskim
Miszkolcem, uczniowie z Pałacu Młodzieży biorą udział we wspólnych zawodach pływackich,
a Zespół Szkół Muzycznych wyjeżdża na zaproszenie tamtejszej szkoły do Budapesztu. Każdego roku w Katowicach odbywa się też wielki, gromadzący prawie tysiąc zawodników, Szachowy Turniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. 28
stycznia, w rocznicę mordu w Murckach, odbywa się Msza św. za dusze Węgrów zamordowanych w 1945 roku i spotkanie. Oprócz miejscowych członków Związku Górnośląskiego zawsze
bierze w nim udział pani konsul z Krakowa Adrienn Kőrmendy.
Na zakończenie chciałbym dodać, że nie do
przecenienia jest włączenie się wnuków Sławika i Antalla, zwłaszcza Zbigniewa Kutermaka
i Klary Héjj, w prace stowarzyszeń i działań naszego miasta. Ich wspomnienia, osobiste i oparte
na opowieściach rodzinnych, powodują, że osoby
ich dziadków stają się nam jeszcze bliższe, a sama
postać Klary, absolwentki Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego, jest po prostu kolejnym symbolem przyjaźni polsko-węgierskiej.

6

MIASTO

www.katowice.eu

|Akcja „Zbierzmy się do kupy”|

Kupa na trawniku – psi czy ludzki problem?
Z tym problemem spotkał się chyba
każdy. Denerwuje niemal wszystkich.
Jest przyczyną degradacji przestrzeni
publicznej i wielu groźnych chorób. Pomimo tego żadne miasto do dziś sobie
z nim nie poradziło. Czy akcja „Zbierzmy się do kupy” uwolni nasze miasto
od problemu psich odchodów? Wszystko zależy od nas samych, mieszkańców, nie tylko właścicieli psów.

Kupa psa to śmiertelne
zagrożenie
Można wymieniać wiele argumentów za
sprzątaniem po psach. Najbardziej oczywisty
brzmi: wszyscy powinniśmy dbać o nasze miasta i ulice. Jeżeli będziemy śmiecić i zostawiać
psie odchody na trawnikach i chodnikach, to
nawet najlepsze służby sprzątające nie będą w
stanie utrzymać ich w porządku. W ten sposób niesprzątający właściciele psów odbierają możliwość korzystania z trawników, zieleńców czy chodników swoim sąsiadom i innym
mieszkańcom. Gdybyśmy latem przeszli się po
centrum Amsterdamu, Monachium czy Brukseli, zobaczylibyśmy wielu ludzi siedzących

bez obaw na trawie i cieszących się dobrą pogodą. W Katowicach samo wejście na trawnik wiąże się z ryzykiem kontaktu z niemiłą
niespodzianką.
Estetyka i czystość to jednak nie najważniejsze argumenty. Zanieczyszczone ulice to
poważny problem dla niepełnosprawnych
i niewidomych. Wyobraźmy sobie, co się stanie, jeżeli w to, co pozostawi na ulicy pies, wjedzie ktoś na wózku. Również osoba niewidoma z oczywistych przyczyn z psią kupą nie ma
szans. Każdy właściciel, nie sprzątając po swoim pupilu, powinien mieć świadomość odpowiedzialności za stwarzanie takich sytuacji.
Jeszcze poważniejszą sprawą są choroby roznoszone przez psie odchody. Niektóre mogą powodować poważne konsekwencje – jak toksokaroza, która może doprowadzić do utraty wzroku, i bąblownica – choroba
śmiertelna. Co ważne, przypadki zachorowań
nie zdarzają się rzadko. Co roku kilka tysięcy dzieci zostaje poddanych hospitalizacji ze
względu na zakażenie bakteriami i pasożytami roznoszonymi przez psy. Warto i o tym pamiętać, gdy zobaczymy niesprzątającego właściciela w pobliżu placu zabaw.

Zakazy za psie kupy

Niesprzątanie po psach przynosi jeszcze jeden
negatywny rezultat, który komplikuje życie samym miłośnikom czworonogów. Coraz więcej
mieszkańców miast przestaje lubić psy, a przez
to i ich właścicieli, kojarząc ich ze zniszczonymi trawnikami i problemem „kupy na bucie”.
Na trawnikach, jak grzyby po deszczu, wyrastają tabliczki z hasłami: „Zakaz wyprowadzania psów”, a służby porządkowe coraz częściej odbierają zgłoszenia o niewłaściwym zachowaniu psiarzy. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, coraz większym problemem może być
samo posiadanie zwierzęcia, co w przyszłości
może skutkować tak skrajną sytuacją, jaka ma
miejsce w Niemczech, gdzie aby trzymać psa
w mieszkaniu, trzeba uzyskać zgodę wszystkich mieszkańców bloku lub kamienicy.

4000 zł za niesprzątanie
po psie
Miasta i organizacje pozarządowe wypracowały wiele sposobów na walkę z problemem psich
kup. Wiele z nich próbowało edukować i przekonywać właścicieli czworonogów do sprzątania.
Niestety, doświadczenia z różnych stron świata
pokazały, że sama edukacja nie wystarcza i pomimo lekkiej poprawy problem psich odchodów nie znika. Dlatego niejednokrotnie władze
sięgają po bardziej przymusowe środki. W Irlandii za nieposprzątanie po psie grozi kara nawet 1000 euro (ok. 4000 zł). Głośną akcję walki z problemem psich odchodów przeprowadzili
społecznicy i władze miasta Brunete w okolicach
Madrytu, którzy wysyłali niesprzątającym właścicielom psów śmierdzące przesyłki z informacją, że następnym razem zostaną ukarani. Władze Seattle (USA) natomiast podeszły do problemu w sposób naukowy. Właściciel psa oskarżony o niesprzątanie otrzymuje wybór – albo podda się karze grzywny, albo zostaną wykonane badania DNA psich odchodów. Jeżeli okaże się, że
kupa należy do jego pupila, właściciel nie tylko
płaci mandat, ale też ponosi koszty przeprowadzenia badań. W Anglii ostatnio wprowadzono wymóg posiadania worka na psie odchody
w czasie spaceru. Kto nie ma worka, ten naraża się na grzywnę w wysokości 100 funtów. Najgłośniejsze akcje zachęcające do sprzątania po
psach w Polsce przeprowadziły władze Wrocławia, Pruszcza Gdańskiego i Opola.

„Zbierzmy się do kupy”
w Katowicach
Posprzątaj po swoim psie to naprawdę proste.
Psie odchody można wyrzucać do każdego kosza na śmieci.
Walka z psimi odchodami nie oznacza walki z psami.
Psie odchody są niebezpieczne, szczególnie dla dzieci.
Psie odchody niszczą trawniki.
Kara za niesprzątanie po psie to nawet 500 złotych.
Jeśli widzisz problem, zadzwoń lub napisz:
+48 32 494 02 41, dokupy@katowice.eu

Pod koniec ubiegłego roku akcję walki z psimi
kupami zainaugurowano także w naszym mieście. Inicjatywa przygotowana przez katowicki magistrat odbywa się pod hasłem „Zbierzmy się do kupy”. Obejmuje między innymi prelekcje w szkołach na temat konieczności sprzątania po psach. Przykłady z innych miast pokazują, że to często najmłodsi mają pozytywny wpływ
na rodziców i dziadków. Do wielu bloków w Katowicach trafią ulotki i plakaty promujące akcję i

informujące o karach za niesprzątanie – mandat
za niesprzątanie po psie to 500 zł. Straż Miejska
uruchomiła specjalny adres e-mail: dokupy@katowice.eu dla osób, które chciałyby zawiadomić
o tym, że ktoś w okolicy nie sprząta po psie. Można też zadzwonić pod numer 32 494 02 41.
Dodatkowo postawy odpowiedzialności za
czworonogi będą promowane na specjalnie zorganizowanych wydarzeniach oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ponadto
Straż Miejska zapowiada, że będzie nagradzała
sprzątających gadżetami. „Zbierzmy się do kupy”
to działanie, które w walkę o czyste trawniki i ulice angażuje właścicieli psów oraz mieszkańców
nieposiadających czworonogów. Poważne i wielowątkowe podejście do problemu może sprawić,
że w Katowicach dokona się zmiana.

Światło w tunelu
O tym, że zmiany są możliwe, świadczy to, że
wielu, szczególnie młodych, właścicieli psów po
nich sprząta. – Ci, którzy biorą odpowiedzialność za swojego pupila, po prostu sprzątają po
nim. Mentalność Polaków w tej kwestii powoli
się zmienia. Kiedyś jak ktoś widział, że sprzątam
po psie, uśmiechał się pod nosem. Teraz to normalne – mówi pan Zygmunt z Koszutki.
Coraz częściej mieszkańcy sami występują
z inicjatywami, których celem jest poprawa funkcjonowania otoczenia, jednym z przykładów jest
akcja „Nie robię na Kato”. Organizatorzy założyli konto na portalu społecznościowym, na którym promują pozytywne zachowania właścicieli
psów. Zorganizowali także wystawę zdjęć właścicieli czworonogów, którzy deklarują sprzątanie
po psach – na jednym ze zdjęć znalazł się znany
katowicki raper Miuosh.
Jeżeli zwiększy się liczba odpowiedzialnych
właścicieli psów, jak miało to miejsce w krajach
zachodnich, jeżeli coraz więcej właścicieli psów
uświadomi sobie, że sprzątanie po psie jest
oznaką dobrego wychowania i troski o innych,
odniesiemy sukces. To jednak wymaga zaangażowania wszystkich mieszkańców.
(org)

|Psie kupy – fakty i mity|
Mit: Psie kupy to doskonały nawóz
użyźniający trawniki.
Fakt: Psie odchody są toksyczne dla
trawników i niszczą roślinność.
Mit: Psia kupa to po prostu śmieć.
Fakt: Odchody psów mogą przenosić bardzo niebezpieczne (szczególnie
dla dzieci) choroby.
Mit: To służby miejskie powinny
sprzątać po psach.
Fakt: Obowiązek sprzątania według
polskiego prawa spoczywa na właścicielu, a niesprzątanie to wykroczenie zagrożone karą.
Mit: Psie odchody można wyrzucić
tylko do odpowiedniego kosza.
Fakt: Psie odchody można wrzucić
do każdego kosza – dzięki sortowaniu trafią do kompostowni.
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|Polityka społeczna|

Uruchomienie programu 500 plus
W marcu w Katowicach trwały intensywne przygotowania do wdrożenia rządowego programu 500 plus, który zostanie
uruchomiony 1 kwietnia. Katowicki magistrat podjął szereg działań, by usprawnić jego realizację.
Dla efektywniejszej obsługi udostępniono w mieście 12 punktów (terenowe jednostki MOPS, Centrum Aktywności Lokalnej),
w których nie tylko będzie można pobrać druki wniosków, ale i osobiście złożyć wypełnione dokumenty. Placówki te będą otwarte dłużej niż zwykle – codziennie w godzinach od
7.00 do 17.00.

Ponadto aby sprostać oczekiwaniom katowiczan, wnioski będzie też można składać –
w terminie od 11 do 15 kwietnia w godzinach
od 14.00 do 17.00 – w przedszkolach i żłobkach. Szczegółówy harmonogram został opublikowany na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Udogodnieniem dla mieszkańców Katowic
będzie też możliwość przekazania wypełnionych wniosków za pośrednictwem urzędomatów zlokalizowanych w największych centrach
handlowych (CH Silesia City Center, CH Auchan, CH Dąbrówka, CH 3 Stawy), a także całodobowo w urzędomacie w budynku Urzędu

Miasta Katowice przy ul. Francuskiej 70. – Zachęcamy też mieszkańców Katowic do skorzystania z alternatywnych sposobów składania wniosków za pośrednictwem systemów
teleinformatycznych, PUE ZUS, bankowości elektronicznej lub drogą pocztową, co pozwoli ograniczyć możliwość powstania kolejek – mówi Małgorzata Moryń-Trzęsimiech,
naczelnik Wydziału Polityki Społecznej katowickiego magistratu. – Poza tym w razie potrzeby pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach pomogą wypisać druki czy opowiedzą o szczegółach programu 500 plus – dopowiada. Aby przybliżyć

założenia programu, w marcu przeprowadzono także kampanię informacyjną.
Wszelkie informacje na temat rządowego
programu 500 plus są opublikowane na stronach Urzędu Miasta Katowice: www.katowice.
eu (zakładka: Urząd Miasta/ Rodzina i zdrowie) i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: www.mops.katowice.pl oraz dostępne pod
numerem telefonu: 32 251 00 87 wew. 100,
162 i pod numerem infolinii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: 32 207 70 05.
(wps/red)

|SILESIA BAZAAR Kids w MCK|

Targi mody dziecięcej
Z początkiem marca ruszyły zapisy dla
wystawców na długo oczekiwaną, drugą edycję targów SILESIA BAZAAR
Kids. Już 24 kwietnia nowoczesne Międzynarodowe Centrum Kongresowe
w katowickiej Strefie Kultury znów zamieni się w największą na Śląsku przestrzeń targów niezależnej mody i dizajnu dla najmłodszych.

W ramach drugiej odsłony imprezy organizatorzy przygotowują miejsce dla ponad 80 wystawców oferujących polskie produkty dla dzieci.
Podczas targów odwiedzający będą mieli możliwość kupić dla swoich pociech nie tylko wyjątkowe ubrania, ale również dizajnerskie akcesoria i ręcznie robione zabawki. W asortymencie
polskich produktów znajdą się także oryginalne
meble, dodatki i dziecięce akcesoria.

|Katowice stawiają na rozwój edukacji

Nie tylko targi
Targi SILESIA BAZAAR Kids vol.2 z pewnością nie zawiodą rodzin poszukujących modowych inspiracji i pomysłów na przyjemne spędzenie wolnego czasu. Na miejscu nie tylko
będą mogły wspólnie buszować po stoiskach,
ale także uczestniczyć w ciekawych warsztatach oraz zajęciach plastycznych wyzwalających ich kreatywność. Dodatkowo będzie
można pobawić się na placu zabaw animowanym przez Krainę Czarów z Katowic czy spotkać się z klaunem robiącym zabawki z dmuchanych balonów.

Jedyna taka impreza
na Śląsku
SILESIA BAZAAR Kids jest odpowiedzią na
rosnące zainteresowanie polskimi, unikatowymi produktami dla dzieci. Już na stałe wpisała
się w kalendarz najpopularniejszych wydarzeń
organizowanych na Śląsku, których współgospodarzem jest miasto Katowice.
(mg)

Dwujęzyczne gimnazjum
W przyszłym roku szkolnym w Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej
w Katowicach zostanie uruchomiony oddział dwujęzyczny z językiem
angielskim.
Otwarcie w gimnazjum oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim jest, podobnie jak utworzenie Katowickiego Centrum
Edukacji Zawodowej, bezpośrednim efektem
podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Edukacji Miasta
Katowice „Katowiczanin 2022”. Jak podkreśla
Marzena Szuba, wiceprezydent Katowic, to kolejny krok na drodze realizacji strategii oświatowej miasta.
Gimnazjalny oddział z językiem angielskim uzupełnia ofertę samorządowej oświaty
w zakresie edukacji dwujęzycznej, która obecnie obejmuje: oddziały dwujęzyczne z językiem
francuskim w Gimnazjum nr 24 z Językiem
Nauczania Francuskim im. Mikołaja Kopernika i I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika; oddziały dwujęzyczne z językiem hiszpańskim w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej; oddział dwujęzyczny
z językiem niemieckim w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie
oraz oddział z poszerzonym programem języka

angielskiego i elementami nauczania dwujęzycznego w III Liceum Ogólnokształcącym
im. Adama Mickiewicza. Uczniowie tego oddziału są przygotowywani w zakresie programu
matury międzynarodowej „International Baccalaureate Diplomma Programme”. – Ponadto
od czterech lat katowicki samorząd organizuje
w miejskich przedszkolach nieodpłatnie naukę
języka angielskiego dla wszystkich grup wiekowych. W szkołach podstawowych natomiast realizowane są autorskie programy językowe i innowacje pedagogiczne w zakresie nauczania języków obcych – mówi Grażyna Burek, pełnomocnik prezydenta ds. polityki edukacji.
Oferta oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim w Gimnazjum nr 21 obejmuje dodatkowe godziny języka angielskiego
z podziałem na grupy oraz prowadzenie lekcji w języku angielskim w ramach przedmiotów: historia, geografia, a także muzyka i plastyka w bloku poświęconym sztuce. Przygotowując program kształcenia dla oddziału dwujęzycznego, gimnazjum wykorzystuje nie tylko wieloletnie doświadczenia w zakresie realizacji programów i projektów językowych,
w tym również międzynarodowych, ale przede
wszystkim wiedzę, przygotowanie merytoryczno-metodyczne oraz umiejętności kadry
pedagogicznej. Zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą szkoły na stronie www.gimnzajum21.katowice.pl.
(gb)

|Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej|

Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga
W ramach spotkań w tradycji „Drzwi
otwarte – otwarty świat”, prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki
Śląskiej w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8, we wtorek 12 kwietnia
o godz. 17.30 zapraszamy na wykład
zatytułowany „Tam sięgaj, gdzie
wzrok nie sięga”. Wygłosi go pracownik Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii – prof. dr hab. inż.
Janusz Szala.

Wzrok jest najdoskonalszym zmysłem człowieka. Mimo to nie jesteśmy w stanie dojrzeć wszystkiego, co nas otacza. Dotyczy to m.in. mikroświata. Podczas wykładu poznamy niektóre narzędzia
pozwalające na pokonanie tej bariery oraz problemy, jakie towarzyszą obserwacjom prowadzonym z ich użyciem. Przekonamy się, czy rzeczywiście „małe jest piękne” oraz czy słowa piosenki Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat” odnoszą się także do mikroświata. Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby ciekawe świata!
(krz)
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| Na skróty przez inwestycje|

Projekt dla basenów
wybrany

Druga faza Francuska Park
z pozwoleniem

Stadion GieKSy w ramach
konkursu

Wiecha na Trzech Stawach

Rozstrzygnięto przetarg na zakup gotowej dokumentacji projektowej krytego basenu. Spośród pięciu ofert, które wpłynęły w postępowaniu ogłoszonym przez Urząd Miasta, wybrano propozycję Pracowni Projektowej Pion
Andrzeja Kusztelaka z Łodzi. Teraz zadaniem wybranego podmiotu będzie wykonanie usług projektowych polegających na adaptacji wybranego projektu dla trzech lokalizacji basenów w Katowicach. Obiekty powstaną w Szopienicach-Burowcu (okolice ul. Hallera i ul. Konnej), w Zadolu (ul. Wczasowa)
oraz w Brynowie (ul. Kościuszki i ul. Zgrzebnioka). W każdej z pływalni mają znaleźć się
m.in. 6-torowy basen o wymiarach 25×12,5 m,
3-torowy basen do nauki pływania, 4 niewielkie baseny rekreacyjne, wanny spa oraz zjeżdzalnia, sauny i siłownia. Prace budowlane ruszą najwcześniej w 2017 roku. Całość przedsięwzięcia ma kosztować ok. 74 mln zł.

Spółka Atal z Cieszyna oddała do użytkowania drugi etap inwestycji mieszkaniowej Francuska Park. Osiedle powstaje u zbiegu ulic
Francuskiej i Lotnisko. Dotychczas wybudowano 6 budynków o charakterystycznej kaskadowej formie, których wysokość sięga 8 pięter. Do wykończenia elewacji zostały wykorzystane panele w kolorze grafitowym, naturalne drewno i granit. Łącznie w drugiej części
inwestycji pozwolenie na użytkowanie otrzymało 269 mieszkań zlokalizowanych w trzech
budynkach. Klienci mogą wybierać spośród
lokali mieszkalnych o powierzchni od 26 do
136 m². Dla zmotoryzowanych mieszkańców
osiedla zaplanowano garaż podziemny z 309
stanowiskami oraz 29 miejsc postojowych zewnętrznych. Obecnie w sprzedaży znajdują się mieszkania z pierwszego i drugiego etapu osiedla. Z liczby 507 lokali wolne pozostały
234 mieszkania (stan na 15 marca 2016 roku).
Jednocześnie trwa budowa trzeciego etapu
inwestycji.

Urząd Miasta przygotowuje się do rozpoczęcia projektowania nowego stadionu piłkarskiego przy ul. Bukowej. Pierwszym krokiem
ma być ogłoszenie w najbliższym czasie konkursu architektonicznego na koncepcję obiektu. Miasto chce mieć w ten sposób gwarancję
uzyskania projektu o jak najlepszych parametrach i wysokiej jakości rozwiązaniach funkcjonalnych. Środki na przeprowadzenie postępowania konkursowego zabezpieczono w tegorocznym budżecie miasta.
Jak podaje magistrat, w pierwszym etapie
inwestycji wybudowany zostanie obiekt na 12
tys. miejsc, a jeśli frekwencja na meczach będzie dobra i pojawi się takie zapotrzebowanie
– to w drugim etapie inwestycji zostanie dobudowanych 3 tys. miejsc.
Terminów realizacji inwestycji na razie nie
podano.

Dodatkowo wybudowano bądź zmodernizowano 10 pompowni lub tłoczni ścieków komunalnych. Zakupiono również
specjalistyczny sprzęt do bieżącej obsługi sieci kanalizacyjnych. W konsekwencji realizacji projektu ponad 5 tysięcy nowych użytkowników ma możliwość
przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.
Projekt
został
dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko.
Obecnie spółka prowadzi roboty budowlane finansowane z własnych środków. Wynikające z tego utrudnienia w ruchu, które wystąpią w kwietniu, będą dotyczyć ul. Ściegiennego, od ogródków

działkowych do wysokości budynku numer 90, gdzie wystąpi punktowe zajęcie
jezdni związane z bezwykopową renowacją kanalizacji tzw. rękawem.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców, których nieruchomości zlokalizowane są na obszarze objętym projektem, do przyłączenia nieruchomości do
sieci kanalizacji sanitarnej. Przyłączając nieruchomość do wybudowanej sieci kanalizacyjnej, znacząco można wpłynąć na poprawę najbliższego otoczenia, stan środowiska naturalnego m.in.
poprzez ograniczenie nieprzyjemnych
i uciążliwych zapachów czy zredukowanie przenikania nieczystości do wód
gruntowych.
Informacje dotyczące procedury

przyłączania się do sieci kanalizacyjnej
znajdują się na stronach internetowych:
www.faza2-kanalizacja-katowice.pl oraz
www.wodociagi.katowice.pl, a także
pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub
32 788 24 00.
Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronach internetowych:
www.kiwk.katowice.pl i www.faza2-kanalizacja-katowice.pl, a także kontaktując się z nami pod adresem e-mail:
kiwk@kiwk.katowice.pl lub pod numerem telefonu 32 350 00 75.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku:
www.facebook.com/katowicka.infrastruktura.

przemocowych. W rzeczywistości przemoc
rodzi się z patologicznej potrzeby posiadania
władzy i kontroli nad drugim człowiekiem.
W polskim prawie niektóre przestępstwa,
w tym właśnie przemoc, wobec osób najbliższych są ścigane dopiero po złożeniu wniosku.
I mimo że przemoc doświadczana ze strony bliskiej osoby rani najbardziej, trudno przełamać
się i zgłosić ten fakt odpowiednim służbom.
Jak pomóc tym, którzy są poddawani przemocy przez lata? Pamiętajmy, że z takiej sytuacji trudno wyjść samemu. Krąg przemocy
musi zostać przerwany przez osobę z zewnątrz.
W przypadku gdy podejrzewasz, że ktoś stosuje

przemoc w rodzinie, lub sam/a jej doznajesz,
możesz poinformować przedstawicieli jednej
z pięciu instytucji, które mogą wszcząć procedurę pomocy w ramach „Niebieskiej Karty”, w tym m.in. Policji, MOPS-u czy pracowników służby zdrowia. System pomocy przewiduje współpracę przedstawicieli poszczególnych instytucji celem zapewnienia bezpieczeństwa osobie doświadczającej przemocy, np. rodzinę regularnie odwiedza dzielnicowy i pracownik socjalny aż do ustania zachowań niewłaściwych.
(asp. adrianna mazur, wydział prewencji komendy miejskiej policji w katowicach)

Tradycyjna wiecha zawisła na budowie drugiego etapu zespołu mieszkaniowego Dom
w Dolinie Trzech Stawów przy ul. Sikorskiego. Realizacja drugiego etapu osiedla rozpoczęła się w czerwcu 2015 roku. W ramach prac
powstaje 8-kondygnacyjny budynek. Na garaże z 86 miejscami postojowymi przeznaczono kondygnację podziemną i jedną naziemną.
W budynku o powierzchni całkowitej 7 510
m² znajdzie się 56 mieszkań z liczbą pokoi od
jednego do czterech. Obiekt będzie gotowy do
końca września 2016 roku.
Generalnym wykonawcą przedsięwzięcia
jest Hochtief Polska Oddział w Krakowie, a inwestorem Okam Capital.
W latach 2012–2014 Hochtief zrealizował
pierwszy etap osiedla Dom w Dolinie Trzech
Stawów. W ramach prac powstały dwa budynki, w których znalazło się 99 mieszkań i osiem
lokali usługowych.
(zit)

| przebudowa kanalizacji|
Dobiegły końca roboty budowlane
w ramach projektu „Uporządkowanie
gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II”, realizowane
przez Katowicką Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną sp. z o.o. Projekt obejmował budowę i modernizację
sieci kanalizacyjnych na terenie niemal
całych Katowic, co pozwoliło na zapewnienie skutecznego i efektywnego
systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych z terenu miasta.
W wyniku realizacji projektu zostało wybudowanych lub zmodernizowanych ponad 73 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 1 km sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz został zmodernizowany ponad kilometr sieci wodociągowej.

(kiwk)

|Policja informuje|

Przemoc domowa
Z sytuacji, w której doświadcza
się przemocy, nie można po prostu odejść. Zostaje się, bo po ostatnim incydencie padła obietnica, że to
się już nigdy nie powtórzy. Poza tym
są przecież dzieci. Ofiara też często
nie ma dokąd pójść. Boi się zmian,
a przede wszystkim reakcji domowego dręczyciela.
Przemoc ma różne oblicza. Każdy może
stać się jej sprawcą. Kto czasem nie miałby ochoty szarpnąć mocniej za smycz swojego psa, który właśnie „zaznaczył” drzwi sąsiada? Kto nie chciałby upomnieć rozbrykanego

trzylatka, który na środku sklepu rzuca się na
podłogę, tupie nogami, krzykiem domagając
się kolejnej zabawki? Albo kto nie odebrałby
ze złością kieszonkowego nastolatkowi, który wydaje ciężko zarobione pieniądze na rzeczy błahe i niepotrzebne? A jednak nie myślimy o sobie, że jesteśmy sprawcami przemocy.
Mamy przecież dobre intencje. Sęk w tym, że
każdy sprawca przemocy – w swoim mniemaniu – ma dobre intencje.
Przemoc występuje w każdej warstwie
społecznej i choć o jej przyczynę często oskarżany jest alkohol, to trzeba podkreślić, że może
on być wyłącznie wyzwalaczem zachowań
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|Turystyka biznesowa|

Uczestnicy konferencji wydali w Katowicach blisko 80 mln zł
Convention Bureau Katowice zajmujące się promocją turystyki biznesowej w mieście zaprezentowało raport
z rynkowego badania uczestników
spotkań konferencyjnych w Katowicach. Z publikacji wynika, że w wydarzeniach biznesowych w ubiegłym
roku wzięło udział prawie 0,6 mln
osób, a ponad połowę z nich gościł
nowy budynek Międzynarodowego
Centrum Kongresowego.
Autorem opracowania „Rynek turystyki
biznesowej w Katowicach w 2015 roku” jest
dr Krzysztof Cieślikowski, wykładowca katowickiej AWF oraz specjalista rynku spotkań.
Według wyliczeń z raportu, we wszystkich
obiektach biorących udział w badaniu rynku
spotkań biznesowych w mieście w roku 2015

odbyło się łącznie 6 601 wydarzeń (z czego
17,4% trwało dwa dni lub dłużej), a uczestniczyło w nich 582 495 osób.
Podczas gdy liczba spotkań biznesowych w ubiegłym roku zmniejszyła się, liczba uczestników wszystkich wydarzeń wzrosła w porównaniu z 2014 rokiem o 10,3%. Porównując dane z 2014 roku, gdy odnotowano
w sumie 7 042 spotkania, łączna liczba wydarzeń konferencyjnych i biznesowych w minionych 12 miesiącach była mniejsza o 441 spotkania, co oznacza spadek ogólnej liczby tych
wydarzeń w mieście Katowice o 6,3%.
Największą liczbę spotkań biznesowych
odnotowano w październiku zeszłego roku
(813), natomiast wydarzenia marcowe zgromadziły w sumie największą liczbę uczestników (114 019 osób). Stało się tak za sprawą

rzeszy odwiedzających Spodek i MCK podczas mistrzostw świata w grach komputerowych Intel Extreme Masters i targów komputerowych Intel ESL Expo. Była to największa
impreza biznesowa minionego roku, w której
uczestniczyło ponad 104 tys. osób. Od marca
2015 roku, kiedy otwarto MCK, do 31 grudnia
2015 roku zorganizowano w obiekcie 339 spotkań konferencyjnych i biznesowych, w których wzięło udział 319 835 osób.
Jednocześnie z badań dr. Cieślikowskiego
wynika, że uczestnicy spotkań biznesowych
wydali w Katowicach średnio 174,02 zł. Należy
w tym przypadku rozgraniczyć osoby korzystające z noclegu w mieście oraz te, które nie
nocowały w Katowicach. Blisko 25% uczestników badania zadeklarowało potrzebę noclegu,
wydając na ten cel średnio 266,5 zł. Natomiast

średnie wydatki ogólne w tej grupie badanych,
razem z kosztem noclegu wyniosły 537,1 zł na
osobę. Delegaci, którzy zadeklarowali wydatki poniesione w Katowicach, ale nie korzystali
z noclegów (32,64% z ogółu badanych), wydali średnio 148,9 zł. Pozostałe 42,4% uczestników nie zadeklarowało żadnej kwoty wydanej
w Katowicach (znaczna część delegatów pochodziła z województwa śląskiego – 47,4%).
Z wyliczeń autora raportu wynika,
że uczestnicy spotkań biznesowych wydali w Katowicach w ubiegłym roku łącznie niemal 80 mln zł, z czego na same noclegi blisko
23 mln zł.
Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie internetowej: convention.katowice.eu.
(zit)

|Sukces projektu|

Podwójne święto w Silesia Business Park
Pod koniec lutego Skanska Property Poland uroczyście obchodziła podwójne święto przy ul. Chorzowskiej.
W Silesia Business Park otwarto drugi
budynek oraz – choć budowa dawno
przekroczyła półmetek – wmurowano
kamień węgielny pod realizację trzeciego biurowca. W sumie w ramach
inwestycji powstaną cztery bliźniacze
wieżowce.
Silesia Business Park jest budowany tuż
przy kościele pw. św. Jana i Pawła Męczenników w Dębie, na terenach po wyburzonych
zabudowaniach huty Baildon. – Jeszcze kilka lat temu ten rejon miasta wyglądał zupełnie inaczej. Teraz widać efekty decyzji biznesowych inwestora i konsekwentnej polityki proinwestycyjnej miasta. To jednak nie tylko infrastruktura, to także nowe miejsca pracy

dla kilku tysięcy młodych, wykwalifikowanych specjalistów, którzy wybierają Katowice jako miejsce do życia. Znajdują tu nie tylko pracę, ale także dobre warunki do mieszkania, założenia rodziny, wychowania dzieci i ciekawego spędzania czasu wolnego – komentuje inwestycję Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic.
Budynek A jest już niemal w całości wynajęty, a jego głównym najemcą jest firma PwC,
która uruchomiła w biurowcu centrum dostarczania usług audytowych. Głównym najemcą drugiego budynku jest firma Capgemini, jeden z wiodących dostawców usług informatycznych, konsultingowych i outsourcingowych. Specjalizacją katowickiego centrum
jest zarządzanie infrastrukturą informatyczną, a także usługi biznesowe dla klientów z całego świata.

– Uruchomienie biura w Silesia Business
Park daje nam możliwość zrealizowania ambitnych planów rozwoju centrum i zapewnia
naszemu zespołowi najwyższy komfort pracy.
Aktualnie w Katowicach zatrudniamy już ponad 1 500 osób i jesteśmy jednym z największych pracodawców z sektora nowoczesnych
usług w regionie. Ekspansja katowickiego
Capgemini świetnie wpisuje się w dynamiczną
ewolucję miasta, które z roku na rok zwiększa
swoją atrakcyjność biznesową – mówi Marcin
Nowak z Delivery Centre Director, Infrastructure Services Eastern Europe, Capgemini.
Kompleks biurowy, ze względu na oryginalną elewację w poziome czarno-biało-brązowe pasy, już teraz stał się rozpoznawalnym
miejscem na mapie Katowic i jest potocznie
określany mianem „tiramisu”. Elewacja budynków składa się z 26 pasów: 13 czarnych,

5 złotych, 8 białych, jednak na każdym z wieżowców ułożonych w innej kolejności.
– Silesia Business Park jest dowodem na
pozytywną zmianę, jaką przechodzą Katowice, z poprzemysłowego miasta w jedno z najszybciej rozwijających się centrów biznesowych w Polsce. Sukces naszego projektu jest
najlepszym przykładem na to, że miasto stało
się nowoczesnym i tętniącym życiem centrum
kulturalno-biznesowym, przyciągającym nowoczesne firmy i międzynarodowych inwestorów – mówi Mariusz Krzak, dyrektor regionalny firmy Skanska Property Poland, która jest deweloperem inwestycji.
Realizacja budynku B trwała 18 miesięcy – równo 567 dni, czyli 13 608 godzin. Zgodnie z planem trzeci budynek kompleksu zostanie oddany do użytkowania w czwartym kwartale 2016 roku.
(zit)

|temat z okładki|

Katowice przed Rotterdamem i Frankfurtem
– Wyniki naszego najnowszego rankingu potwierdzają mocne punkty strategii
przyciągania zagranicznych inwestycji bezpośrednich Katowic, tym samym podkreślając inwestycyjną atrakcyjność miasta. Bez
wątpienia Urząd Miasta Katowice jest bardzo aktywny w przyciąganiu inwestorów
i wdrażaniu tej strategii, co potwierdza pozycję miasta jako jednej z najbardziej atrakcyjnych destynacji inwestycyjnych w Europie. Wierzę, że Katowice będą postrzegane
jako atrakcyjna lokalizacja dla zagranicznych inwestycji przez wielu czołowych inwestorów – mówi Courtney Fingar, redaktor naczelna „fDi Magazine”.
– Należy podkreślić, iż eksperci analizowali nie dokument planistyczny, lecz realnie podejmowane działania, które są

realizowane przez Urząd Miasta Katowice
w celu przyciągnięcia inwestorów zagranicznych tworzących atrakcyjne miejsca pracy.
Te działania przyczyniają się do transferu
technologii, dyfuzji innowacji oraz rozwoju
kapitału ludzkiego.
Katowice to z pewnością bardzo atrakcyjne miasto dla inwestorów, na co wskazują dane GUS mówiące o 63,8-procentowym
wzroście PKB całego podregionu katowickiego w okresie 2004–2013 z 27,4 mld zł
do 44,9 mld zł. Przy kluczowej roli Katowic dla tego podregionu i całego województwa może to oznaczać podwojenie wielkości PKB miasta w okresie 2004–2013 – mówi
prof. UE dr hab. Adam Drobniak z Katedry
Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Z katowickiej oferty inwestycyjnej skorzystało już wielu liczących się międzynarodowych inwestorów. To w Katowicach swoje centrum dostarczania usług ma IBM, produkcję i centrum usług ulokowała firma
Rockwell Automation, Mentor Graphics posiada oddział badawczo-rozwojowy, Capgemini zatrudnia prawie 1500 osób, a PwC blisko 900 pracowników. Firmy te od momentu podjęcia decyzji o ulokowaniu centrum
w Katowicach znacznie zwiększyły swoje
zatrudnienie. Swoje realizacje deweloperskie przeprowadziły również m.in. Skanska
czy Ghelamco. Pojawiają się także nowi inwestorzy, którzy korzystają z zasobów oferowanych przez Katowice oraz całą aglomerację, np. Teleperformance, Dunlop, SMS
Metallurgy.

Ciąg

dalszy ze

– s. 1

– Piąte miejsce w rankingu to kolejne wyróżnienie, jakie Katowice otrzymały w obszarze przyciągania inwestorów. Jest ono uznaniem dla działań realizowanych przez miasto,
które aktywnie reaguje na potrzeby inwestorów. Firma DisplayLink, której centrala znajduje się w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej,
może być traktowana jako lokalny przykład
„success story”. Posiadamy w Katowicach centrum tworzenia oprogramowania wraz z działem badawczo-rozwojowym. O wyborze lokalizacji zdecydowała renoma polskich inżynierów i dostępność zaplecza w postaci lokalnych
uczelni wyższych. Ponadto od wielu lat prowadzimy bardzo bliską, owocną współpracę
z Urzędem Miasta Katowice – mówi Mariusz
Tomaka, prezes DisplayLink (Poland).
(bp)

Informator
kulturalny
Muzea – s. 11 |wystawy – s. 12|muzyka – s. 15| kino – s. 12| teatr – s. 13| biblioteki – s. 16| mdk – s. 18| Sport – s. 23

fot. William-Semeraro

Muzyczny komiks
na żywo

Jack DeJohnette

Tego jeszcze Katowice nie widziały! Nagrodzeni Oscarem muzycy Brukselskiej Orkiestry Jazzowej zagrają
na żywo muzyczny komiks o historii jazzu. A to tylko jedna z kilku atrakcji zbliżającego się Katowice JazzArt
Festivalu.

B

rukselska
Orkiestra
Jazzowa (BJO) to big-band
o światowej sławie. 16 doskonałych muzyków występuje razem

od 1993 roku. Sławę zawdzięczają nie tylko swojej perfekcji. Równie ważne było to,
że BJO wykonuje przede wszystkim autorskie kompozycje odwołujące się do tradycji

jazzu, ale i przyczyniające się do jego rozwoju. Naprawdę głośno o BJO zrobiło się,
gdy jego muzycy wzięli udział w nagraniu
ścieżki dźwiękowej do filmu „Artysta” („The

Artist”). W 2012 roku film zdobył 5 statuetek Oscara, w tym nagrodę za najlepszą
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muzykę. W ten sposób muzycy BJO stali się
artystami oscarowymi! W Katowicach wystąpią w czwartek 28 kwietnia podczas Katowice JazzArt Festivalu. W sali koncertowej Miasta Ogrodów (wcześniej Centrum
Kultury Katowice przy pl. Sejmu Śląskiego)
posłuchamy ich po raz pierwszy w Polsce
w niezwykłym projekcie „Graphicology”. To
być może jedyny na świecie komiks z muzyką na żywo. Za stronę wizualną odpowiedzialny był belgijski rysownik Philipe Paquet, autor m.in. komiksu o Louisie Armstrongu. Kolejne klatki opowieści będą wyświetlane na wielkim ekranie nad sceną, ożywi
je natomiast muzyka grana na żywo przez
BJO.
To będzie niemal finał JazzArt Festivalu, podczas którego Katowice świętują Międzynarodowy Dzień Jazzu. Festiwal rozpocznie się 25 kwietnia. W tym roku sporo będzie skandynawskich klimatów – szwedzkie
trio The Thing (25 kwietnia, Jazzclub Hipnoza) czy duński żeński kwartet Selvhenter (30
kwietnia, Jazzclub Hipnoza). Powiew muzyki
świata wniesie zjawiskowa Yasmin Levy (27
kwietnia, Pałac Młodzieży), śpiewająca porywające pieśni w zapomnianym języku ladino.
Legendarny jazzman Jack DeJohnette (grał

informator
na perkusji u samego Milesa Davisa) objawi się nam jako pianista podczas koncertu w
NOSPR (29 kwietnia).
(Łuka)
Pełny program na www.jazzartfestival.eu
Bilety na koncerty są dostępne w serwisach ticketpro.pl i ticketpotal.pl (punkty sprzedaży
m.in. w salonach Empik, sklepach Media Markt
czy siedzibie Miasta Ogrodów) oraz przed

RGG Trio

26 kwietnia, godz. 19.30, sala kameralna
NOSPR
Bilety: 14 zł i 20 zł (dostępne wyłącznie
w kasie NOSPR i na nospr.org.pl)

Raphael Rogiński Solo (PL)

26 kwietnia, godz. 21.30, Klub Drzwi Zwane
Koniem (ul. Warszawska 37)
Bilety: 15 zł i 20 zł

Yasmin Levy

27 kwietnia, godz. 19.00, sala koncertowa
Pałacu Młodzieży
Bilety: 40 zł i 50 zł

Brussels Jazz Orchestra
„Graphicology”

28 kwietnia, godz. 19.30, sala koncertowa
Katowice Miasto Ogrodów (wcześniej CKK)

Program

Bilety: 30 zł i 40 zł

The Thing (SE/NO)

25 kwietnia, godz. 20.00, Jazzclub Hipnoza
Bilety: 20 zł i 30 zł
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Galeria Pusta Katowice Miasto Ogrodów
(wcześniej CKK)

Jack DeJohnette Return

29 kwietnia, godz. 19.30, sala kameralna
NOSPR
Bilety 40 zł i 50 zł (dostępne wyłącznie
w kasie NOSPR i na nospr.org.pl)

Marcin i Bartłomiej Oleś Duo

29 kwietnia, godz. 21.30, Drzwi Zwane
Koniem

Bilety: 10 zł i 20 zł

AUKSO in MOTION

30 kwietnia, godz. 19.30, sala koncertowa
NOSPR
Bilety: 15 zł – 35 zł (dostępne wyłącznie
w kasie NOSPR i na nospr.org.pl)

Selvhenter (DK)

30 kwietnia, godz. 21.30, Jazzclub Hipnoza

Wystawa Philipe'a Paqueta
„Graphicology. A Visual Jazz
Score”

Wernisaż: 28 kwietnia, godz. 18.00

|

Muzea |
Wykład historyczny – prof. KUL dr hab. Hubert
Łaszakiewicz.

Finisaż wystawy „Kalarus.
Plakaty”

16 kwietnia, godz. 11.00
Wystawa potrwa do 17 kwietnia

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
tel. 32 256 18 10

Michał Grażyński –
powstaniec – wojewoda śląski
– emigrant”

6 kwietnia, godz. 13.00

Wykład – prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka.

Oprowadzanie kuratorskie – Ewelina Krzeszowska.

ul. Rymarska 4
tel. 32 353 95 59

Zwiedzanie pracowni Grupy
Janowskiej w Szopienicach

5 kwietnia, godz. 14.00, MDK „Szopienice–
Giszowiec”, ul. Hallera 28
Zapisy pod nr. tel. 32 353 95 59 wew. 5

19 kwietnia, godz. 14.00

Wykład otwarty Uniwersytetu III Wieku – Zbigniew Gołasz.

Spotkanie z artystami Grupy Janowskiej.
„Grupa Janowska 2016. Sami o sobie” – wystawa potrwa do 24 kwietnia.

12 kwietnia, godz. 14.00 i 17.00

19 kwietnia, godz. 15.00

Jerzy Ziętek – czy tylko
wojewoda śląski?

20 kwietnia, godz. 13.00

Wykład – prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka.

Wstęp z biletem do muzeum

Przystanek Nikiszowiec

Wykład ilustrowany fragmentami rejestracji wideo ostatnich prób spektaklu Teatru Cricot 2.
Prowadzenie: Bogdan Renczyński

Wstęp z biletem do muzeum

tel. 32 745 17 28, 514 499 614

14 kwietnia, godz. 13.00

Niezwykłe zdjęcie

27 kwietnia, godz. 12.00

5 kwietnia, godz. 11.00–15.00

Uroczysta sesja Komisji Historii Śląska Polskiej
Akademii Umiejętności – prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka.

Fotografowanie zainteresowanych gości w kostiumach teatralnych lub własnych na tle pięknych wnętrz. Zdjęcie wysyłamy pocztą elektroniczną.

Na wykłady wstęp z biletem do muzeum.

Ostatni spektakl: „Dziś są
moje urodziny. Granice”

Spotkanie dot. Balcan Expressu.

Wykład – Marcin Cyroń

Powstanie Bohdana
Chmielnickiego i wojna
o Ukrainę w XVII w.

Zapis prób do spektaklu prezentowany i omawiany przez autora Tomisława Piotra Wasilewicza.

19 kwietnia, godz. 14.00

Wykład Towarzystwa Przyjaciół Katowic – Gabriel Markiewicz.

Tadeusz Kościuszko – w 270.
rocznicę urodzin

Niech sczezną artyści

26 kwietnia, godz. 17.00

20 kwietnia, godz. 17.30

Wykład – prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek.

Spotkanie Barbar śląskich

7 kwietnia, godz. 13.00

Spotkanie skierowane do wszystkich pań
o imieniu Barbrara.

7 kwietnia, godz. 16.00

13 kwietnia, godz. 13.00

Wstęp z biletem do muzeum

Zaglądamy malarzom przez
ramię

ul. Kopernika 11

Sienkiewicz i jego bohaterowie
w Afryce

Oprowadzanie i rozmowa o wystawie – M. Katarzyna Gliwa.

Kiedy zabrakło rąk do pracy
– jeńcy wojenni w przemyśle
górnośląskim 1914–1918

Pamiętniki księcia Ludwika
Anhalta jako źródło do dziejów
Górnego Śląska

Zamki, pałace, sanktuaria
Dolnego Śląska

Inny teatr. Tadeusz Kantor

5, 26 kwietnia, godz. 17.00
Wystawa potrwa do 8 maja.

Wstęp z biletem do muzeum

XXIII spotkanie z cyklu
„Przyjaciele Barbary
i Stanisława”

28 kwietnia, godz. 18.00

Program artystyczny w wykonaniu Bernadetty Stańczyk (fortepian) i Katarzyny Pudełko
(flet).
Wstęp z zaproszeniami
lub po wcześniejszym zgłoszeniu
telefonicznym.
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ul. Kościuszki 47
tel. 32 728 85 57

Exlibris – otwarte warsztaty
graficzne

12 kwietnia, godz. 12.00

Wstęp: 5 zł/os.

|

www.katowice.eu

Linie i punkty

Z pełną ofertą edukacyjną (lekcje muzealne,
zajęcia warsztatowe) można się zapoznać
na stronie MHK w zakładce „Edukacja”.

15 kwietnia, godz. 18.00
Wernisaż wystawy linorytów Karla Pomykały
– laureata nagrody im. Pawła Stellera, ufundowanej przez MHK na 9. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach.
Wstęp z biletem do muzeum

Wystawy |
Galeria Sztuki
Współczesnej
BWA

będąc sposobem poszukiwania sensu bycia
i odkrywania, w ujęciu ludzkim i nadrealnym.
Stwarza możliwość odszukiwania miejsca i roli
jednostki w świecie globalizacji, w czasach niepokory i niepamięci.

Sztuka (w) edukacji

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

Janusz Karbowniczek
„Rozmowa”

Wystawa potrwa do 24 kwietnia
Wystawa prezentuje 40-letni dorobek Janusza
Karbowniczka w zakresie rysunku i malarstwa.
Tytułowa „Rozmowa”, sięgając do znanego z historii motywu sacre conversationi (świętej rozmowy), podkreśla aktualność dialogu jako sposobu wzajemnego poznawania się. Ów dialog
kulturowy rozgrywa się na kilku równoległych
płaszczyznach. W płaszczyźnie historycznej jest
sporem z tradycją, w ujęciu psychologicznym
– dialogiem z odbiorcą, a w kategoriach „przekraczania” stanowi rozmowę ze światem, ze
współczesnością, z absolutem. Temat rozmowy od zawsze jest obecny w twórczości artysty, stanowiąc uniwersalną wymianę wartości,

W Galerii BWA na dzieci i młodzież czekają
bezpłatne warsztaty ekspresji twórczej. Uczestnicy warsztatów mają okazję twórczo spędzić
czas, a inspiracją dla ich działań będzie wystawa „Rozmowa”, prezentująca dorobek artysty
związanego ze środowiskiem katowickim, Janusza Karbowniczka.
Zajęcia są bezpłatne, wszystkie
materiały potrzebne do realizacji
warsztatów zapewnia Galeria. Wymagana
wcześniejsza rezerwacja terminu: Dział
Edukacji Artystycznej – tel. 32 259 90 40 lub
Aneta Zasucha – tel. 510 853 090, e-mail:
edukacja@bwa.katowice.pl

Klub Sztuk przy Galerii BWA
Warsztaty malowania na jedwabiu metodą
konturową – seti
2 kwietnia, godz. 10.00–14.00
Malowanie na jedwabnej apaszce. Prowadząca: Sylwia Batorska.
Koszt: 89 zł

Warsztaty haftu
16 kwietnia, godz. 10.00–14.00
Prowadząca: Kornelia Machura – Lilu2Art.
Koszt: 49 zł

Zapisy: tel. 32 259 90 40 wew. 13 lub
Aneta Zasucha – tel. 510 853 090,
edukacja@bwa.katowice.pl. Liczba
miejsc ograniczona

Dokładny program lekcji muzealnych
można znaleźć na stronie www.scwis.org.pl
w zakładce „Oferta edukacyjna”. Zapraszamy
również do odwiedzenia naszej nowej strony
internetowej: www.prlopozycja.pl.

W przypadku zbyt małej liczby chętnych
zastrzegamy sobie prawo do zmiany
terminu warsztatów

ul. Józefowska 102
tel./fax 32 207 01 00, 32 207 01 80
e-mail: oddzial.katowice@ipn.gov.pl
www.ipn.gov.pl
Muzeum Izba Pamięci Kopalni „Wujek”
ul. Wincentego Pola 65
tel. 32 208 55 33, 32 601 21 08
e-mail: sekretariat@scwis.org.pl
muzeum@scwis.org.pl
Od wtorku do soboty zapraszamy do Muzeum
Izby Pamięci Kopalni „Wujek”. Jeden z najważniejszych elementów ekspozycji to specjalnie
wykonana makieta o wymiarach 420 cm na
230 cm, przedstawiająca w skali 1:100 teren
objęty działaniem milicji i wojska w grudniu
1981 r. Na makiecie znajduje się ponad pół
tysiąca figur: robotników i cywilów; żołnierzy
i milicjantów, biorących udział w pacyfikacji
kopalni „Wujek” oraz kilkaset modeli: budynki, czołgi, wozy bojowe, wagony kolejowe,
urządzenia kopalniane. Diorama utrzymana
jest w kolorystyce zimowej, zgodnie z realiami
historycznymi z 16 grudnia 1981 r.

Czwartki z historią

7 kwietnia, godz. 17.00, Przystanek Historia
IPN Katowice, ul. św. Jana 10
Pokaz filmu Andrzeja Monarskiego „Posterunkowy Ręgowski”.
To emocjonalna opowieść o zbrodni katyńskiej. Film zrealizowany przez Andrzeja Monarskiego, wnuka Stanisława Ręgowskiego.
funkcjonariusza Policji Województwa Śląskiego, służącego na posterunkach granicznych
w Kończycach oraz Pawłowie (obecnie dzielnice Zabrza). We wrześniu 1939 r. Ręgowski
wyruszył na wojnę. Rodzina bezskutecznie
oczekiwała na jego powrót. Posterunkowy
został zamordowany przez sowieckie NKWD
w Kalininie (dzisiejszy Twer) i pogrzebany wraz
z kilkoma tysiącami funkcjonariuszy Policji
Województwa Śląskiego i Policji Państwowej
w Miednoje.
Wstęp wolny

|

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

Pen Show Poland 2016

9 kwietnia, godz. 11.00–17.00
10 kwietnia, godz. 11.00–15.00

W kinie „Kosmos” zostanie pokazanych kilka
tysięcy piór z całego świata – tych współczesnych i tych sprzed lat. Bogate kolekcje wiecz-

nych piór przywiozą ze sobą kolekcjonerzy
z Niemiec, Austrii, Włoch, Wielkiej Brytanii,
USA, Czech i oczywiście Polski. A wraz z nimi
tysiące opowieści o ich losach, możliwościach
i specyfice. Swój udział zapowiedzieli również
przedstawiciele i dystrybutorzy takich firm jak:
Sheaffer Aurora, Cross, Pelikan, Visconti, Faber-Castell, Marlen, Delta czy Platinum. Będą
także stanowiska, na których można zlecić naprawę pióra bądź ocenę jego stanu. Zapowiadają się atrakcyjne promocje i zniżki na wiele
produktów związanych z piórami, jak notesy
i atramenty.
9 kwietnia o godzinie 15.00 w sali Solaris
odbędzie się spotkanie użytkowników i miłośników Traveller's Notebook z okazji 10. urodzin tego notatnika.
Bilet: 5 zł (normalny), 2 zł (ulgowy)

4. edycja 48 Hour Film Project
Katowice

15–17 kwietnia

Filmowcy z Katowic, a może i całej Polski
będą ze sobą konkurować, żeby sprawdzić,
kto z nich zrobi najlepszy film krótkometrażowy w jedyne 48 godzin. Zwycięzca zmierzy
się z filmami z całego świata podczas Filmapalooza 2017 i będzie mieć szansę na grand
prix oraz pokaz swojego filmu podczas Cannes
Film Festival 2017, Court Métrage.
Między 19 a 21 kwietnia o godz. 20.00 zapraszamy na pokazy filmowe, a uroczysta gala
wręczenia nagród odbędzie się 22 kwietnia
o godz. 20.00 w kinie „Kosmos”.
Bilety na pokazy i galę: 5 zł

Transmisje opery
z Metropolitan Opera w Nowym
Jorku

Madame Butterfly (Puccini)
2 kwietnia, godz. 18.55
Robert Devereux (Doznizetti)
16 kwietnia, godz. 18.55
Elektra (Strauss)
30 kwietnia, godz. 18.55

Bilety: 55 zł (normalny), 50 zł (ulgowy)

Transmisja spektaklu
z Londynu 			
Jane Eyre wg powieści Charlotte
Brontë

23 marca, godz. 18.00

Czas trwania: ok. 3,5 godz. (1 przerwa)
Bilety: 32 zł (zwykły), 28 zł (ulgowy)

www.katowice.eu
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Filmoteka Konesera
Skandalista Larry Flint
5 kwietnia, godz. 18.00
Aż na koniec świata
19 kwietnia, godz. 18.00

Filmoteka Polska

13 kwietnia, godz. 18.00
Błękitna nuta

Bilety: 10 zł

Czwartek z kryminałem
Miecz i waga
14 kwietnia, godz. 18.00
Zabójcy
28 kwietnia, godz. 18.00

Seanse:
godz. 14.00, sala Nostromo – Zabriskie
Point (reż. M. Antonioni, USA 1970, 110')
godz. 16.00, sala Solaris – Patti Smith: Sen
życia (reż. Steven Sebring, USA 2008, 109')
godz. 16.15, sala Nostromo – Control (reż.
Anton Corbijn, Australia/Japonia/USA/Wlk.
Bryt. 2007, 121')
godz. 18.00, sala Solaris – Będzie głośno
(reż. Davis Guggenheim, USA 2008, 97')
godz. 18.15, sala Nostromo – Amy (reż.
Asif Kapadia, W. Brytania 2015, 127')
Wstęp na giełdę płytową: 1 zł. Bilety na
seanse: 10 zł

Klub Filmowy Ambasada

Bilety: 8 zł

26 kwietnia, godz. 18.30
Blue Velvet

Filmowe Psycho-Tropy, czyli
psychologiczne tropy w filmach

20 kwietnia, godz. 18.00

American Psycho
Wykład przed seansem – dr Joanna Kabzińska
z Uniwersytetu SWPS
Bilety: 10 zł

Bilety: 10 zł (normalny), 8 zł (ulgowy)

Kino_man – cykl w męskim
stylu

29 kwietnia, godz. 20.00
Siedem

Bilety: 16 zł (zwykły), 14 zł (ulgowy)

Komicznie Kosmicznie

Pasolini (reż. Abel Ferrara, Belgia/Francja/
Włochy 2014, 86')
Niesamowita Marguerite (reż. Xavier Giannoli, Belgia/Czechy/Francja 2015, 127')

od 8 kwietnia
Mustang (reż. Deniz Gamze Ergüven, Francja/Niemcy/Turcja/Katar 2015, 97')
Gejsza (reż. Radosław Markiewicz, Polska
2016, 90')
Królowa pustyni (reż. Werner Herzog, USA/
Maroko 2015, 128')
Bóg nie umarł 2 (reż. Harold Cronk, USA
2016, 121')
Smoleńsk (reż. Antoni Krauze, Polska 2016)
Opiekun (reż. Michel Franco, USA 2015,
93')

Wydarzenia
Noc kina z Francją

1 kwietnia, godz. 22.15

Koncert piosenki francuskiej w wykonaniu Joanny Wolnej z zespołem oraz dwa przedpremierowe pokazy filmów: „Niesamowita Marguerite” i „Szukając Kelly”.

Oto pora dla seniora

11 kwietnia, godz. 18.00

5 kwietnia, godz. 12.00

Tajemnica morderstwa na Manhattanie
Bilety: 10 zł

Record Store Day		
Święto wielbicieli małych
sklepów płytowych

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

24 kwietnia, godz. 12.00

Zaczynamy giełdą płytową, na której będzie
można sprzedać, wymienić swoje analogowe
płyty. Zaprosimy także na prezentację vintegowego sprzętu audio w sali kinowej, a potem na
obu salach spotkanie z muzycznymi gigantami
na kinowym ekranie, czyli najlepsze muzyczne
kino.

|
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Premiery
od 1 kwietnia
Głośniej od bomb (reż. Joachim Trier, Dania/
Francja/Norwegia 2015, 105')
Najlepsze przyjaciółki (reż. Olivier Ringier,
Belgia/Francja 2015, 84')

W programie: przedpremierowy pokaz filmu
„Mustang”.
Rezerwacja: tel. 32 258 74 32
Bilety dla seniorów (z kartą SENIORA):
8 zł, pozostali: 16 zł/14 zł/12 zł

Uroczysta premiera filmu
„Smoleńsk”

15 kwietnia, godz. 20.00

16. Tydzień Kina
Hiszpańskiego

11–19 kwietnia

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

Kobiety Oblegają Kino

7 kwietnia, godz. 19.00

Dziewczyna z portretu (reż. T. Hooper, Belgia, Dania, Niemcy, USA, Wielka Brytania,
2015, 120')
Bilety: 10 zł (panie), 14 zł (panowie
ulgowe), 16 zł (panowie normalne)

Don Kichot

10 kwietnia, godz. 17.00
Transmisja spektaklu baletowego z Teatru
Bolszoj z Moskwy.
Bilety: 42 zł (ulgowe), 50 zł (normalne)

Mikromusic – koncert

15 kwietnia, godz. 20.00

Premiera albumu „Matka i żony”. – To jedna
z najbardziej energicznych płyt, które zespół
nagrał do tej pory. Jeśli poprzednie albumy
niosły ze sobą dużą ilość melancholii, na tej
płycie można znaleźć sporo humoru i przyspieszony rytm – opowiada Natalia Grosiak,
wokalistka zespołu.
Autorem tekstów jest Natalia Grosiak. Ona
też jest współautorką muzyki, trzy utwory
stworzyła sama, pozostałych osiem we współpracy z Dawidem Korbaczyńskim.
Bilety: balkon: 40 zł (przedsprzedaż),
50 zł (w dniu koncertu); parter: 38 zł
(przedsprzedaż), 45 zł (w dniu koncertu)

Teatr |
Wesele

(spektakl z napisami w języku angielskim)
3, 5, 6 kwietnia, godz. 19.00

Czarny ogród

8, 9 kwietnia, godz. 19.00
10 kwietnia, godz. 17.00

Skazany na bluesa

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

12, 13, 14 kwietnia, godz. 19.00

Cinema!

16, 17 kwietnia, godz. 19.00

Ubu Król

Duża Scena
A. Puszkin, Borys Godunow
Gogol/Shakespeare/Puszkin –
klasycy po rosyjsku

1 kwietnia, godz. 19.00

18 kwietnia, godz. 18.00
Wyk. Opera Śląska

Koncert: Miuosh akustycznie
Opowiem wam moją historię

20, 21 kwietnia, godz. 20.00

Ożenek

23 kwietnia, godz. 18.00
24, 26 kwietnia, godz. 19.00

Mayday

29, 30 kwietnia, godz. 19.00

Scena Kameralna
Bóg mordu

1, 2 kwietnia, godz. 19.00

Oskar i Pani Róża

6, 7 kwietnia, godz. 10.00

Piosenki Wojciecha
Młynarskiego

13 kwietnia, godz. 17.00

Koncert Studium Aktorskiego

Śmieszny staruszek

16, 17 kwietnia, godz. 19.00

Małe zbrodnie małżeńskie

20, 21, 22 kwietnia, godz. 19.00

Scena w Malarni
Antygona w Nowym Jorku

1, 2 kwietnia, godz. 19.30
3, 5 kwietnia, godz. 16.00

Ogród pełen bajek

11 kwietnia, godz. 10.00, godz. 12.00
Spektakl edukacyjny

Białas kontra s. Anna Bałchan
Puder i pył

14 kwietnia, godz 17.00

Konkurs Dziennikarski
im. K. Bochenek

16 kwietnia, godz. 17.00
Gala wręczenia nagród
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Elling

19 kwietnia, godz. 19.30 (spektakl w języku
angielskim)
20 kwietnia, godz. 19.30

Ostatnie tango w Paryżu

23, 24 kwietnia, godz. 19.30

T. Kijonka „Słowo w słowo”

25 kwietnia, godz. 18.00
(spektakl w języku angielskim)

Mężczyzna, który pomylił
swoją żonę z kapeluszem

28, 29 kwietnia, godz. 19.30
Teatr Śląski i Teatr Czwarta Scena

Scena w Galerii
Sztuka mięsa

15, 16 kwietnia, godz. 16.00

Kamienie

21, 22 kwietnia, godz. 19.00
Czytanie reportażu „Wytraceni z milczenia”

W samo południe

24 kwietnia, godz. 12.00

Psubracia

27, 28 kwietnia, godz. 19.00
(przedpremiera)
29 kwietnia, godz. 19.00 (premiera)

Królewicz Kłębuszek

znaczeni. Tęsknią i marzą, przeczuwając,
że miłość nada ich życiu sens, że we dwoje będzie radośniej i ciekawiej. Ona czeka
niecierpliwie w wieży, on szuka jej po całym świecie, choć ten „cały świat” to tak
naprawdę miasteczko i jego sympatyczni
mieszkańcy – Kwiaciarka, Listonosz, Kominiarczyk, Aptekarz... Wszyscy się tutaj znają, a wzajemna życzliwość sprawia, że nie
tylko postaci sztuki, ale i widzowie ogrzeją
się w ciepłej, serdecznej atmosferze.
Stara Prządka plącze jednak nitki i losy
młodych bohaterów; zanim więc uda im się
spotkać, będą musieli się trochę natrudzić.
Jak to w baśniach bywa, miasteczko
nie jest bowiem takie zwyczajne. Pojawi się
w nim zaczarowana studnia i jabłoń z owocami o magicznej mocy, ktoś zamieni się
w osła, a zając przebiegnie pod drzewem
w najmniej odpowiednim momencie. W końcu jednak Królewicz odnajdzie zapodziane
druty Prządki, a ta wskaże mu w nagrodę
drogę do Królewny.
Kiedy szczęście będzie na wyciągnięcie ręki, los podda Wełenkę najważniejszej
próbie. Wyjdzie z niej zwycięsko, bo miłość
potrafi czynić cuda większe niż baśniowe
czary.
Inscenizacja łączy konwencję żywego
planu z oryginalnymi lalkami.
Przedstawienie realizują twórcy znani już widzom Ateneum z interesującego
„Szczurołapa” – Janusz Ryl-Krystianowski
(reżyseria), Julia Skuratova (scenografia),
Rober t Łuczak (muzyka) i Ewelina Ciszewska (ruch sceniczny).
		
(Renata Chudecka)

Swing

4, 18 kwietnia, godz. 19.00
Uwaga! Spektakl tylko dla widzów dorosłych.

Program emocjonalny. Kabaret
TON

7 kwietnia, godz. 19.00		

P. Bułka, Poczekalnia

8 kwietnia, godz. 19.00		

A. Czechow, Niedźwiedź/
Oświadczyny

9 kwietnia, godz. 16.00, 19.00

Cholonek wg Janoscha

10, 11 kwietnia, godz. 19.00		
24 kwietnia, godz. 12.00

Autonomiści

14 kwietnia, godz. 19.00
Projekcja filmu Doroty Pryndy oraz spotkanie
z autorką (prowadzenie: Jerzy Ciurlok).

P. Sauvil, Miłość i polityka

15 kwietnia, godz. 19.00		

J. Cartwright, 2

16 kwietnia, godz. 19.00		

Bal u Posejdona

21 kwietnia, godz. 18.00

Koncert piosenek Anny German w wykonaniu
Ady Noszczyk.

B. Schaeffer, Scenariusz dla 3
aktorów

22 kwietnia, godz. 19.00		

Y. Reza, Sztuka

Szczurołap

23 kwietnia, godz. 19.00

Amelka, Bóbr i Król na dachu

28 kwietnia, godz. 17.00, 19.00

20, 21 kwietnia, godz. 9.30

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

scena Ateneum
ul. św. Jana 10

O Królewnie Wełence

2 kwietnia, godz. 17.00 (premiera prasowa)
3, 23, 30 kwietnia, godz. 16.00
5, 6, 7 kwietnia, godz. 9.30, 11.30
13, 14, 29 kwietnia, godz. 9.30
22 kwietnia, godz. 10.00

Jak pingwiny Arką popłynęły

8, 19 kwietnia, godz. 9.30
17 kwietnia, godz. 16.00

Krawiec Niteczka

10, 28 kwietnia, godz. 11.30
12, 27 kwietnia, godz. 9.30

Tygrys Pietrek

15 kwietnia, godz. 9.30
16 kwietnia, godz. 16.00

Hotel Splendor

24 kwietnia, godz. 11.30
26 kwietnia, godz. 9.30

Na scenie: uczniowie klas hiszpańskich II LO
w Katowicach. Spektakle w języku hiszpańskim z polskimi napisami.

Galeria Ateneum
ul. 3 Maja 25

Narysuj mi baranka
– wg „Małego Księcia”

9 kwietnia, godz. 11.30

Dyrekcja teatru zastrzega sobie prawo zmian
w repertuarze.

O królewnie Wełence
Zaraz po świętach wielkanocnych, w sobotę
2 kwietnia, odbędzie się premiera prasowa
najnowszego spektaklu Śląskiego Teatru
Lalki i Aktora Ateneum, adresowanego do
dzieci w wieku przedszkolnym. „O królewnie
Wełence” – sztuka Marii Joterki, inspirowana baśnią Marii Krüger „Apolejka i jej osiołek” – to pełna wdzięku, zabawna i bardzo
pogodna historia o miłości, wykorzystująca
motyw narzeczonego zamienionego w zwierzę.
Królewna Wełenka i królewicz Kłębuszek
jeszcze się nie znają, ale są sobie prze-

A. Shaffer: Pojedynek

2 kwietnia, godz. 18.00

Tajemnice pracowni

2 kwietnia, godz. 20.00, Galeria Teatru
Korez
Wernisaż wystawy Arkadiusza Ławrywiańca.

T. Jachimek, Kolega Mela
Gibsona

3, 17 kwietnia, godz. 18.00
29 kwietnia, godz. 19.00		

ul. Chopina 8
tel. 792 785 085
e-mail: rezerwacje@teatrrawa.pl
www.teatrrawa.pl

Kabaret Ponurego Żartu,
D. Charms

16 kwietnia, godz. 19.00

Warsztaty teatralne dla dzieci
i dorosłych z wykorzystaniem
techniki japońskiego teatru
ilustracji – Kamishibai

24 kwietnia, godz. 11.00

Salieri, E. Kubiak

30 kwietnia, godz. 19.00

www.katowice.eu
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Teatr |
Poranek Teatralny dla Dzieci
Bracia Grimm, Jaś i Małgosia

T.Rawa na scenie Teatru Korez

1 kwietnia, godz. 17.30, pl. Sejmu
Śląskiego 2

Wieczór z MONOdramem		
Randka, czyli seks na dopingu,
A. Rozmus & Katechizm Białego
Człowieka, J. Murawski

3 kwietnia, godz. 10.00 i 12.00

ul. 3 Maja 11
tel. 602 442 707, 602 442 707
e-mail: teatrbezsceny@gmail.com
www.teatrbezsceny.pl

Eric Assous, Diabelski Młyn

1 kwietnia, godz. 19.00

|
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Margareta Garpe, Dla Julii

15 kwietnia, godz. 19.00

Poranek Teatralny dla Dzieci
Kornel Makuszyński, Przygody
Koziołka Matołka

24 kwietnia, godz. 10.00 i 12.00

Ingmar Villqist, Oskar i Ruth

24 kwietnia, godz. 18.00

Agnes i Daniel Besse, Psiunio

16 kwietnia, godz. 19.00

Jacek Rykała, Mleczarnia

22 kwietnia, godz. 19.00

Muzyka |
Dźwiękowy Domek Emocji

Środa młodych – Silesia
przedstawia

4 kwietnia, godz. 9.30, sala nr 204

20 kwietnia, godz. 19.30, sala kameralna
NOSPR, pl. W. Kilara 1

ul. 3 Maja 31a
tel. 32 258 90 49
e-mail: ipium@silesia.art.pl
www.silesia.art.pl
Na koncerty wstęp wolny z wyjątkiem sali kameralnej NOSPR (bilety – 1 zł). Pełny kalendarz koncertów dostępny w biurze Silesii i na
www.silesia.art.pl

Wieczory klawesynowe

14 kwietnia, godz. 18.00, Muzeum
Archidiecezjalne, ul. Stwosza 16
Marek Toporowski przedstawia
Spotkania z Mozartem
Kwartety na klawesynie
Marek Pilch – klawesyn
oraz członkowie kwartetu smyczkowego Musicarius
Mikołaj Zgółka – skrzypce
Piotr Chrupek – altówka
Bartosz Kokosza – wiolonczela
Program: Kwartety klawesynowe W.A. Mozarta.

Muzyka – moja miłość

17 kwietnia, godz. 17.00, Miejski Dom
Kultury „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47a
W 260. rocznicę śmierci Roberta Schumanna
Anna Borucka – mezzosopran
Łukasz Wilga – fortepian
Program: Robert Schumann – cykl pieśni „Miłość i życie kobiety”, „Fantasiestücke” op. 12.

Arcydzieła muzyki kameralnej

Laureaci I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Jana Kiepury w Sosnowcu
Katarzyna Poździał – sopran
Marta Świderska – mezzosopran
Piotr Maciejowski – tenor
Adam Kutny – baryton
Marcin Mogiła – fortepian
Program: Arie i ensemble z oper W.A. Mozarta, V. Belliniego, G. Donizettiego, G. Verdiego,
G. Pucciniego, P. Czajkowskiego; Giuseppe
Verdi – kwartet „Bella figlia dell'amore” z opery
„Rigoletto”.
Bilety na koncert w cenie 1 zł dostępne
w kasie NOSPR przy pl. W. Kilara 1 oraz na
stronie internetowej www.nospr.org.pl.

Mamo, tato, chodźmy
na koncert!

24 kwietnia, godz. 16.00, Muzeum
Archidiecezjalne, ul. Stwosza 16
Z historii instrumentów
Maurycy Raczyński – klawesyn
Justyna Krusz – viola da gamba
Karolina Jesionek – flet
Program: Georg Philipp Telemann, Jean-Philippe Rameau, Louis-Claude Daquin, Tobias
Hume.
Bezpłatne wejściówki dostępne
w Biurze Silesii od 11 kwietnia oraz
telefonicznie (wew. 23) w godz. 10.00–
14.00. Zapraszamy dzieci od lat 6 wraz
z rodzicami.

Portret młodego artysty

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

Wiosna życia

1 kwietnia, godz. 19.00, sala koncertowa
im. Karola Stryji
Koncert dyplomantów Akademii Muzycznej im.
K. Szymanowskiego w Katowicach
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Śląska Orkiestra Kameralna
Massimiliano Caldi – dyrygent
Klaudia Baca z klasy dr. Jana Kotuli – kontrabas
Marcin Kuźniar z klasy prof. A. Gruszki i dr M.
Dylli – gitara klasyczna
Damian Oleksiak z klasy dr. Krzysztofa Jaguszewskiego – marimba
Łukasz Wilga z klasy prof. Wojciecha Świtały
– fortepian
Malwina Wyborska z klasy mgr. Piotra Szumieła – altówka
Program:
Joaquin Rodrigo – Concierto de Aranjuez
Carl Maria von Weber – Andante i Rondo Węgierskie op. 35
Giovanni Bottesini – Fantazja Lunatyczka na
podstawie V. Belliniego
Anders Koppel – Koncert na marimbę i orkiestrę nr 4
Siergiej Rachmaninow – III Koncert fortepianowy d-moll op. 30

Wielkanocny koncert chóralny

19 kwietnia, godz. 18.00, studio
koncertowe Polskiego Radia, ul. Ligonia 29

27 kwietnia, godz. 17.00, Miejski Dom
Kultury „Koszutka”, ul. Krzyżowa 1

3 kwietnia, godz. 17.00, kościół świetych
Apostołów Piotra i Pawła, ul. Mikołowska 32

Artysta-Rezydent
Airis Quartet: Aleksandra Czajor – skrzypce,
Grażyna Zubik – skrzypce, Natalia Warzecha-Karkus – altówka, Julia Kotarba – wiolonczela, Adam Krzeszowiec – wiolonczela
Program:
Claude Debussy – Kwartet smyczkowy g-moll
op. 10
Franz Schubert – Kwintet smyczkowy C-dur
op. 163 (z dwiema wiolonczelami)

Roksana Wardenga – mezzosopran
Mirella Malorny – fortepian
Regina Gowarzewska – słowo
Koncert i spotkanie z artystką.
W programie m.in.: arie z oper Ch.W. Glucka,
W.A. Mozarta, G. Donizettiego, C. Saint-Saënsa.

Chór Filharmonii Śląskiej
Jan Łukaszewski – dyrygent
Karina Paszek – prowadzenie
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
Program:
Eriks Ešenvalds – Stars
Paweł Łukaszewski – Regina coeli
Paweł Łukaszewski – Alleluja
Joseph Gabriel Rheinberger – Cantus Missae
op.109
Joseph Gabriel Rheinberger – Abendlied
Tadeusz Szeligowski – Regina coeli laetare
Marek Jasiński – Psalm 100

Bezpłatne wejściówki dostępne w Biurze
Silesii, ul. 3 Maja 31a oraz telefonicznie
od 4 kwietnia w godz. 10.00–14.00

Sara Knapik-Szweda – pianistka, certyfikowana muzykoterapeutka
Alina Adamczyk – koordynatorka, arteterapeutka
Agnieszka Sepioło – pianistka, certyfikowana
muzykoterapeutka
Program: edukacja muzyczna z elementami
arteterapii (muzykoterapia, choreoterapia, drama) skierowana do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Młoda Filharmonia: Jazz
symfonicznie

7 kwietnia, godz. 11.00 i 17.00
8 kwietnia, godz. 10.00 i 12.00
sala koncertowa im. Karola Stryji

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Śląska Orkiestra Kameralna
Maciej Tomasiewicz – dyrygent
Bartosz Kalicki – fortepian
Regina Gowarzewska – prelegentka
Program:
George Gershwin – Błękitna rapsodia na fortepian i orkiestrę
Scott Joplin – Maple Leaf Rag
improwizacje jazzowe

Akademia muzycznego smaku:
Perkusyjny show

10 kwietnia, godz. 11.30, sala kameralna

Muzyczne przedszkole:
Co to jest perkusja?

11 kwietnia, godz. 9.30 i 11.00, sala
kameralna

Wiosenny powiew z południa

13 kwietnia, godz. 18.00, sala kameralna
Koncert Kwartetu DankArt i Marcina Maślaka
Marcin Maślak – gitara
Kwartet DankArt w składzie:
Michał Siwy – I skrzypce
Paweł Muszała – II skrzypce
Rafał Woźniak – altówka
Katarzyna Muszała – wiolonczela
Program:
Astor Piazzolla – Histoire du tango
Gabriel Fauré – Pawana op.50
Mario Castelnuovo-Tedesco – Quintette op.
143, Capriccio diabolico op. 85

Dźwiękowy Domek Emocji

14 kwietnia, godz. 9.30 i 11.00, sala nr 204
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Alina Adamczyk – koordynatorka, arteterapeutka
Agnieszka Sepioło – pianistka, certyfikowana
muzykoterapeutka
Program: edukacja muzyczna z elementami
arteterapii (muzykoterapia, choreoterapia, drama), wykorzystująca ruch, plastykę, dźwięk
i słowo, skierowana do grup przedszkolnych,
wczesnoszkolnych.

Piątki z muzykoterapią
dla seniorów

15 kwietnia, godz. 12.30 i 13.30,
FermataCaffe, Filharmonia Śląska
Sara Knapik-Szweda – pianistka, certyfikowana muzykoterapeutka
W programie: czas spędzony w miłej atmosferze wśród działań muzycznych, aktywizujących
i relaksujących dla polepszenia samopoczucia,
zwiększenia aktywności ruchowej i umysłowej, poprawienia koncentracji i zmobilizowania
do działania.

Wielkie dzieła Beethovena

15 kwietnia, godz. 19.00, sala koncertowa
im. Karola Stryji
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Jerzy Salwarowski – dyrygent
Hubert Salwarowski – fortepian
W programie: Ludwik van Beethoven – III Symfonia Eroica, V Koncert fortepianowy Es-dur
op. 73

Gala najpiękniejszych arii
operowych i operetkowych

16 kwietnia, godz. 16.30, sala koncertowa
im. Karola Stryji

Dźwiękowy Domek Emocji

17 kwietnia, godz. 9.30, sala nr 303,
IV piętro
Alina Adamczyk – koordynatorka, arteterapeutka
Agnieszka Sepioło – pianistka, certyfikowana
muzykoterapeutka
W programie: edukacja muzyczna z elementami arteterapii (muzykoterapia, choreoterapia,

|

www.katowice.eu

drama), wykorzystująca ruch, plastykę, dźwięk
i słowo dla dzieci w wieku 3–6 lat.
Zapisy indywidualne

Filharmoniczne wieczory
organowe

17 kwietnia, godz. 17.00, sala koncertowa
im. Karola Stryji
Wojciech Różak – organy
Agnieszka Kaczmarek-Bialic – harfa
Władysław Szymański – kierownictwo artystyczne
W programie: utwory Nicolausa Bruhnsa, Dietricha Buxtehudego, Johanna Sebastiana Bacha, Louisa Vierne i Feliksa Nowowiejskiego.

Dźwiękowy Domek Emocji

18 kwietnia, godz. 9.45 i 10.45, sala nr 204
Alina Adamczyk – koordynatorka, arteterapeutka
Agnieszka Sepioło – pianistka, certyfikowana
muzykoterapeutka
W programie: edukacja muzyczna z elementami
arteterapii (muzykoterapia, choreoterapia, drama
– grupy przedszkolne, wczesnoszkolne).

Kameralne spotkania
z muzyką: Nietypowa perkusja –
wibrafon

Paweł Kołodziej – bas
Program: Georg Friedrich Händel – Oratorium
Mesjasz HWV 56.

Teresa Werner show

23 kwietnia, godz. 16.00, sala koncertowa
im. Karola Stryji
Teresa Werner
Toby z Monachium – gość specjalny koncertu

Filharmonia malucha –
koncert wiosenny

24 kwietnia, godz. 10.00 i 12.00, sala
koncertowa im. Karola Stryji
Kwintet Dęty Blaszany w składzie:
Robert Niepostyn – trąbka
Paweł Siembieda – trąbka
Kamil Wolner – puzon
Dominik Knaś – waltornia
Marcin Wojaczek – tuba

25 kwietnia, godz. 10.00 i 11.00, sala nr 204
Sara Knapik-Szweda – pianistka, certyfikowana muzykoterapeutka

Koncert dyplomantów
Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia im. M. Karłowicza

27 kwietnia, godz. 17.00, sala koncertowa
im. Karola Stryji

Jolanta Schmidt – prowadzenie

Śląska Orkiestra Kameralna
Leszek Sojka – dyrygent
Dyplomanci PSM im. M. Karłowicza

22 kwietnia, godz. 19.00, sala koncertowa
im. Karola Stryji

Krzysztof Jakowicz – skrzypce
Jakub Jakowicz – skrzypce
Program:
Henryk Wieniawski – 3 Kaprysy op. 18; nr 1
g-moll, nr 7 c-moll, nr 4 a-moll
Béla Bartók – 9 duetów z cyklu 44 duetów na
dwoje skrzypiec, Sz. 98
Antonio Vivaldi – Sonata na dwoje skrzypiec
F-dur RV 70
Antonio Vivaldi – Sonata na dwoje skrzypiec
G-dur RV 71
Siergiej Prokofiew – Sonata na dwoje skrzypiec C-dur op. 56
Jean Marie Leclair – Sonata na dwoje skrzypiec E-dur op. 3 nr 5
Aleksander Tansman – Sonata na dwoje skrzypiec

Muzykoterapia dla dzieci
z wadami słuchu

19 kwietnia, godz. 9.30 i 11.00, sala
kameralna

Oratorium „Mesjasz”

Filharmonia Konesera

30 kwietnia, godz. 16.00, sala kameralna

Amerykańskie klimaty

W roku 80. urodzin prof. Jana Wincentego Hawela.
Śląska Orkiestra Kameralna
Sekcja dęta Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
Śląskiej
Chór Filharmonii Śląskiej
Jan Wincenty Hawel – dyrygent
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
Anna Ogińska – sopran
Roksana Wardenga – mezzosopran
Andrzej Lampert – tenor

29 kwietnia, godz. 19.00, sala koncertowa
im. Karola Stryji

Spotkania z okazji
Międzynarodowego Dnia Książki
dla Dzieci

książkę pt. „Wszystko gra”, wpisaną na Listę
Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej oraz na
Honorową Listę IBBY.

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Piotr Gajewski – dyrygent
Piotr Banasik – fortepian
Stanisław Pielczyk – organy
Program:
George Gershwin – Uwertura kubańska, Koncert fortepianowy F-dur
Camille Saint-Saëns – III Symfonia c-moll Organowa op. 78

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

Koncert pamięci Augustyna
Blocha

16 kwietnia, godz. 19.30, sala kameralna
NOSPR
Program:
Augustyn Bloch – Anenaiki
Augustyn Bloch – Warstwy czasu na 15 instrumentów smyczkowych
Augustyn Bloch – Carmen biblicum na sopran
i 9 instrumentów
Augustyn Bloch – Medytacje na sopran, organy i perkusję
Tadeusz Szeligowski – Angeli słodko śpiewają
na chór mieszany
Wykonawcy:
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata
Silesia; Orkiestra Muzyki Nowej; Anna Szostak
– dyrygent
Bilety do nabycia w kasie NOSPR.

Biblioteki |

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

Dla dzieci
W zdrowym ciele zdrowy duch

14 kwietnia, godz. 16.30

Gry i zabawy dla dzieci z okazji Światowego
Dnia Sportu.
Filia nr 31, ul. Marcinkowskiego 13
(Zawodzie)

1 kwietnia, godz. 17.00
W zaczarowanym świecie baśni Andersena –
impreza dla dzieci.
Filia nr 16, ul. Wajdy 21 (Bogucice)

1 kwietnia, godz. 10.00
Spotkanie z Tomaszem Szwedem – autorem
cyklu powieści „Klinika Małych Zwierząt w Leśnej Górce”.
Filia nr 19, ul. Obrońców Westerplatte 10
(Szopienice)

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

Dla dorosłych
Malarstwo i rzeźba

1 kwietnia, godz. 17.00
Wystawa czynna do 30 kwietnia
Wernisaż wystawy Stowarzyszenia Artystycznego Faun-Art.
Filia nr 14, ul. Piastów 20 (os. Tysiąclecia)

5 kwietnia, godz. 17.00
Spotkanie z Anną Czerwińską-Rydel – autorką
książek o tematyce historycznej, muzycznej,
biograficznej dla dzieci i młodzieży. Autorka
otrzymała I nagrodę Bologna Ragazzi Award za

Spektakl „Heimat”

1 kwietnia, godz. 19.00

Spektakl w wykonaniu Niezależnego Teatru Daw-

ka Śmiertelna, oparty na grze światła i cienia oraz
zabawie słowami, głównie w gwarze śląskiej.
Filia nr 33, ul. ks. Markiefki 44a
(Bogucice)

Ewangelicy w Katowicach
i na Górnym Śląsku

5 kwietnia, godz. 17.00

Dr hab. Jan Szturc – historyk protestantyzmu
na ziemiach polskich, prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelicznego w Katowicach. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu
Wielokulturowy Śląsk.
Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47
(Koszutka)

Islandia jest 10/10!

12 kwietnia, godz. 17.00

www.katowice.eu
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Relacja Piotra Maślanki z wyprawy na Islandię.
Spotkanie z cyklu Czytelnicy-podróżnicy.
Filia nr 27, ul. Szarych Szeregów 62
(Kostuchna)

Bieszczady. W krainie połonin
i karpackiej buczyny

Wystawa zdjęć Barbary i Andrzeja Grzegorzewskich oraz ich trojga dzieci, z 8-miesięcznej
wyprawy do Ameryki Południowej.
Filia nr 25, ul. B. Chrobrego 2
(os. Tysiąclecia)

Po prostu… Argentyna

14 kwietnia

1–30 kwietnia

Sebastian Bielak – podróżnik, fotograf, nauczyciel akademicki, autor ponad 130 publikacji z dziedziny inżynierii i ochrony środowiska
oraz ekologii. Spotkanie z cyklu Czytelnicy-podróżnicy.
godz. 16.00 – Filia nr 36, ul. gen. Hallera 28
(Szopienice);
godz. 19.00 – Filia nr 16, ul. Wajdy 21 (Bogucice).

Wystawa fotografii Grzegorza Gawlika – podróżnika, zdobywcy wulkanów, dziennikarza,
alpinisty.

Czarnobyl na własne oczy

19 kwietnia, godz. 17.00

Relacja Aleksandry Kaczmarek z podróży do Kijowa, Prypeci i Czarnobyla, połączona z prezentacją
zdjęć. Spotkanie z cyklu Czytelnicy-podróżnicy.
Filia nr 28, ul. Uniczowska 36 (Podlesie)

Spotkanie z Anną Dziewit-Meller

20 kwietnia, godz. 17.00

Spotkanie z pisarką i dziennikarką, promujące
jej najnowszą książkę „Góra Tajget”.

Filia nr 30, ul. Rybnicka 11 (Śródmieście)

Z upływem czasu

1–30 kwietnia

Wystawa grafik Justyny Nowak, studentki
Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.
Filia nr 32, ul. Grzyśki 19a (Ligota)

III powstanie śląskie

1 kwietnia–31 maja

Wystawa fotografii archiwalnych wzbogaconych komentarzem historycznym, ze zbiorów
Muzeum Historii Katowic.
Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47
(Koszutka)
Wstęp na wszystkie spotkania jest wolny.

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

Argentyna – krajobrazy
nie z tej ziemi

21 kwietnia, godz. 17.00

Grzegorz Gawlik – podróżnik, zdobywca wulkanów, dziennikarz, alpinista, autor sensacyjno-przygodowej książki „Kamień zagłady”.
Spotkanie z cyklu Czytelnicy-podróżnicy.

Biblioteka
Śląska

Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21b
(Dąbrówka Mała)

Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich – 23 kwietnia

22 kwietnia, godz. 14.00–17.00, plac
Kwiatowy (Rynek)

Głośno o książkach – happening z różą.
Wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w głośnym czytaniu fragmentów wybranych przez
siebie książek, które otrzymają od Biblioteki
w prezencie. Zgodnie z tradycją przechodniom
będziemy wręczać czerwone róże, porozmawiamy o książkach, ale nie tylko.

Ponadto...
Złap bakcyla na czytanie!

2 kwietnia, godz. 9.00–15.00

Kiermasz książek antykwarycznych, głównie
dziecięcych, w atrakcyjnych cenach.
Filia nr 14, ul. Piastów 20 (os. Tysiąclecia)

Wystawy
Gdybym miała wysłać Ci kilka
fajnych pocztówek z Ameryki
Południowej…

1–30 kwietnia

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

Finał Olimpiady Wiedzy
o Górnym Śląsku

Wystawa rysunków satyrycznych Małgorzaty
Lazarek, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie.

Zwiedzanie Gabinetu Alfreda
Szklarskiego

1–29 kwietnia, Dom Oświatowy Biblioteki
Śląskiej, ul. Francuska 12
Oprowadzenia kuratorskie po gabinecie dla
osób indywidualnych oraz grup odbywają się
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Zgłoszenia przyjmowane są pod
adresem: domoswiatowy@bs.katowice.pl
lub telefonicznie: 32 255 43 21

Muzo-SWE-ra

2 kwietnia, godz. 18.00, sala Parnassos,
pl. Rady Europy 1
Kolejny koncert w wykonaniu adeptów Studia
Wokalistyki Estradowej pod opieką artystyczną prof. Renaty Danel. Motywem przewodnim
koncertu będą piosenki z lat 70. i 80. Zabrzmią
hity z repertuaru zespołu ABBA, Barbry Streisand, Donny Summer oraz polskich grup:
Perfect i Bajm.

Czytanie Sztuki

5, 20 kwietnia, Dom Oświatowy Biblioteki
Śląskiej, ul. Francuska 12
Spotkania warsztatowe dla dzieci i młodzieży
poświęcone literaturze pięknej w połączeniu
z innymi dziedzinami – fotografią, sztukami
wizualnymi, filmem i animacją, muzyką i dizajnem. Warsztaty często odbywają się w formie akcji w przestrzeni miasta, happeningów
i działań interdyscyplinarnych. Przedsięwzięcie
realizowane we współpracy z Polskim Komitetem Międzynarodowego Stowarzyszenia
Wychowania przez Sztukę – InSEA oraz edukatorami zewnętrznymi.
5 kwietnia, godz. 12.00–13.30: warsztaty
literacko-artystyczne dla dzieci; prowadzenie:
Monika Ostrowska-Cichy
20 kwietnia, godz. 9.45–11.15: warsztaty
literacko-artystyczne dla dzieci; prowadzenie:
Aneta Hąc
Zgłoszenia przyjmowane są pod
adresem: domoswiatowy@bs.katowice.pl
lub telefonicznie: 32 255 43 21

Dźwiękomalowanie – koncert
muzyki klasycznej dla dzieci

1 kwietnia, godz. 9.00, sala Benedyktynka,
pl. Rady Europy 1

6 kwietnia, Dom Oświatowy Biblioteki
Śląskiej, ul. Francuska 12

W tym roku tematem przewodnim jest Górny
Śląsk: granice, region pogranicza. Etap finałowy składa się z dwóch części: pierwsza to
pisemny test wyboru dotyczący czterech dziedzin (geografia, historia, literatura i etnografia);
druga część to obrona pracy pisemnej, polegająca na prezentacji własnego tematu i odpowiedzi na pytania komisji.
Organizator: Rada Programowa Związku
Górnośląskiego i Instytut Badań Regionalnych
Biblioteki Śląskiej.

Koncert organizowany we współpracy z IPiUM
„Silesia”.

Wernisaż wystawy „Humory
z zeszytów szkolnych”

1 kwietnia, godz. 17.00, Galeria Holu
Głównego, pl. Rady Europy 1
Wystawa czynna 1–30 kwietnia

Zgłoszenia przyjmowane są pod
adresem: domoswiatowy@bs.katowice.pl
lub telefonicznie: 32 255 43 21

Teatroczytanie

6 kwietnia, godz. 16.00–17.00
22 kwietnia, godz. 12.00–13.30,
Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej,
ul. Francuska 12
Warsztaty teatralne dla młodzieży z Darią Sobik.
Spotkania obejmują dynamiczną pracę poprzez
ruch, zabawę i improwizację, które rozbudzają
wyobraźnię i kreatywność. Uczestnicy wyko-

nują zadania aktorskie indywidualnie, w parach
i w grupie, co ma swój finał w przygotowaniu
i prezentacji tematycznych etiud teatralnych
na każdych zajęciach.
Zgłoszenia przyjmowane są pod
adresem: domoswiatowy@bs.katowice.pl
lub telefonicznie: 32 255 43 21

Konkurs Debat Oksfordzkich

8 kwietnia, godz. 10.00, sala Parnassos,
pl. Rady Europy 1

Wydarzenie kierowane jest do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.
Celem konkursu jest promocja Unii Europejskiej oraz pogłębianie wiedzy młodzieży na
temat jednego z jej priorytetów komunikacyjnych – unii gospodarczej i walutowej. Podczas
konkursu prelekcję wygłosi przedstawiciel
katowickiego oddziału Narodowego Banku
Polskiego.

Alchemia słów

8 kwietnia, godz. 14.00–15.30,
Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej,
ul. Francuska 12
Warsztaty adresowane są do piszących i niepiszących, utalentowanych i nieutalentowanych.
Warunkiem uczestnictwa jest chęć zabawy
i podjęcie wyzwania rzuconego przez pustą
kartkę; celem bezpośrednim zajęć jest nabycie
koniecznej wiedzy o literaturze, a cele pośrednie to: rozwój ekspresji twórczej i doskonalenie świadomości siły słowa. Prowadzenie:
Agnieszka Dąbrowska.
Zgłoszenia przyjmowane są pod
adresem: domoswiatowy@bs.katowice.pl
lub telefonicznie: 32 255 43 21

Spotkania podróżnicze
w Bibliotece Śląskiej

11 kwietnia, godz. 17.00, sala Parnassos,
pl. Rady Europy 1
Kolejne spotkanie z cyklu organizowanego
przez Śląskie Stowarzyszenie Podróżnicze
„Garuda” i Bibliotekę Śląską, propagujące wiedzę geograficzno-podróżniczą.
Szczegóły na stronie: www.bs.katowice.pl

Muzyczne nastroje

12 kwietnia, godz. 10.00, sala Parnassos,
pl. Rady Europy 1
Cykl koncertów skierowany do dzieci i młodzieży o nieharmonijnym rozwoju.

Wernisaż wystawy malarstwa
Elizy Tomczyk

12 kwietnia, godz. 17.00, Dział
Integracyjno-Biblioterapeutyczny Biblioteki
Śląskiej (Mała Galeria Biblioteki Śląskiej),
ul. Ligonia 7

Kawiarenka Kulturalno-Literacka

13 kwietnia, godz. 17.00, sala
Benedyktynka, pl. Rady Europy 1

„Tego drzewa nie zetniesz – reporterskie wędrówki przez Afrykę. Uganda, Kenia, Tanzania,
Nigeria, Zambia”. Spotkanie z Krzysztofem
Błażycą i promocja książki.
Prowadzenie: dr Lucyna Smykowska-Karaś.
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Akademia Ekumeniczna
i Dialogu Międzyreligijnego

14 kwietnia, godz. 17.00, sala Parnassos,
pl. Rady Europy 1
W ramach Akademii pragniemy zaproponować nowy cykl wykładów dotyczących Pisma
Świętego. Biblia jest zbiorem wielu gatunków
literackich i może być odczytywana z różnych
perspektyw. Dlatego też proponujemy dwugłos
na jeden temat. Tematem tego spotkania są
słowa z Księgi Izajasza 66,13: „Jak matka pociesza syna, tak Ja będę was pocieszał” (Biblia
warszawska). Prelegentami będą bibliści: dr
hab. Kalina Wojciechowska z Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie i ks. dr Janusz Wilk z Wyższego Śląskiego Seminarium
Duchownego w Katowicach.

Muzykoczytanie

14 kwietnia, godz. 13.00–14.30,
Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej,
ul. Francuska 12
Całoroczne spotkania warsztatowe dla dzieci
i młodzieży, dotyczące literatury pięknej i muzyki. Główną część zajęć będą stanowić indywidualne poszukiwania w obrębie baśniowych
wątków z zastosowaniem takich metod, jak:
drama, praca grupowa, choreoterapia, praca
z ciałem. W czasie warsztatów wykorzystane
zostaną instrumenty, m.in. ukulele, bęben, flety, przeszkadzajki, akordeon, elektronika.
Zgłoszenia przyjmowane są pod
adresem: domoswiatowy@bs.katowice.pl
lub telefonicznie: 32 255 43 21

Klub Miłośników Podróżowania
im. Alfreda Szklarskiego

15 kwietnia, Dom Oświatowy Biblioteki
Śląskiej, ul. Francuska 12

Celem zajęć jest stworzenie stałej grupy odbiorców, skupionej wokół Gabinetu Alfreda
Szklarskiego, która będzie miała okazję po-
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głębić swoje zainteresowanie twórczością
pisarza, a także odnaleźć inspiracje związane
z szeroko rozumianą tematyką podróżniczą
i badaniami antropologicznymi. Prowadzenie:
Mateusz Świstak.
Zgłoszenia przyjmowane są pod
adresem: domoswiatowy@bs.katowice.pl
lub telefonicznie: 32 255 43 21

Pokaz sztuki kobiet

15 kwietnia–30 kwietnia, Dom Oświatowy
Biblioteki Śląskiej, ul. Francuska 12
To cykl wystaw w Galerii Intymnej Domu
Oświatowego Biblioteki Śląskiej prezentujących twórczość artystek działających na Śląsku. Autorką pierwszego pokazu będzie Jolanta Jastrząb.

Ja i Oni – całe moje życie

21 kwietnia, godz. 13.00, sala Parnassos,
pl. Rady Europy 1
Promocja książki Anny Pigłowskiej-Kaczor oraz
popularyzacja działań prospołecznych Fundacji
Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej. Wydarzeniu towarzyszyć będą wystawy: fotografii
Renaty Weiss oraz malarstwa emocjonalnego
Adama Plackowskiego i twórczości dziecięcej.
Przed gmachem Biblioteki Śląskiej w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach będzie można
honorowo oddać krew i wpisać się do rejestru
potencjalnych dawców szpiku kostnego.
Więcej informacji na stronie:
www. kroplazycia.pl oraz na profilu
Fundacji na Facebooku

XIV Ogólnopolski Festiwal
Ekspresji Dziecięcej
i Młodzieżowej pod hasłem

„Oblicza arteterapii”

25, 27 kwietnia, Biblioteka Śląska,
pl. Rady Europy 1
Adresatem działań są przede wszystkim dzieci i młodzież, dla których festiwal to okazja do
prezentacji swoich osiągnięć w zakresie muzyki, plastyki, teatru czy tańca.
W programie:
25 kwietnia, sale Parnassos i Benedyktynka
godz. 11.00–13.00: Debata oksfordzka: „Arteterapia w nauce i praktyce – w poszukiwaniu
modelu idealnego”
godz. 13.00–16.00: XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza arteterapii – sztuka
i edukacja. Edukacja przez sztukę” (obrady
w sekcjach, których tematy zależne będą od
napływających zgłoszeń)
27 kwietnia, godz. 12.00–13.00, sala Parnassos: Poetyckie spotkanie z Krzysztofem
Palką skierowane do młodzieży pt. „Od smutku
do radości”

Wszechnica PAU

26 kwietnia, godz. 17.00, sala Parnassos,
pl. Rady Europy 1
Prelekcję „Polska – Węgry – Tysiąc lat państwowości. Tysiąc lat wspólnej granicy. Tysiąc
lat przyjaźni” – z cyklu Wszechnica PAU, organizowanego wspólnie przez Polską Akademię
Umiejętności – Stację Naukową w Katowicach
i Bibliotekę Śląską, wygłosi prof. dr hab. Adrienne Körmendy – konsul generalny Węgier.
Prowadzenie: dr hab. Zygmunt Woźniczka.

Klub Dobrej Książki

28 kwietnia, godz. 17.00, sala
Benedyktynka, plac Rady Europy 1
Prezentacja kolejnej nominacji do Nagrody Śląski Wawrzyn Literacki. Spotkanie poprowadzi
prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski. Fragmenty
nominowanego utworu przeczyta red. Maria
Kempińska.

Konwersatorium Biblioteki
Śląskiej – cykl zajęć dla
seniorów

Dział Integracyjno-Biblioterapeutyczny
Biblioteki Śląskiej, ul. Ligonia 7, Katowice
4 kwietnia, godz. 10.30 – warsztaty tworzenia
ozdób ceramicznych
7 kwietnia, godz. 12.00 – „Historia papieru”
14 kwietnia, godz. 12.00 – „Nieznane oblicza”
– cykl spotkań, w trakcie których przedstawiamy
mało znane fakty z życia wybitnych odkrywców,
ludzi nauki, kultury i polityki – od średniowiecza
po czasy współczesne. Bohaterem kwietniowej
odsłony będzie Benjamin Franklin – jeden z ojców
założycieli Stanów Zjednoczonych.
21 kwietnia, godz. 12.00 – „Wielkie miasta świata” – cykl warsztatów komputerowych, w trakcie
których uczestnicy mają możliwość zapoznania
się z historią, architekturą i życiem codziennym
wybranych miast świata. W kwietniu w wirtualną
podróż udamy się do Hawany, miasta, które pokochał i unieśmiertelnił w swoich utworach Ernest
Hemingway.
28 kwietnia, godz. 12.00 – „Tadeusz Michał Siara i jego grafiki” – zapraszamy na prelekcję Krystiana Szczęsnego poświęconą twórczości kolejnego
wybitnego polskiego grafika, mistrza akwaforty,
uczestnika wielu krajowych i międzynarodowych
wystaw.
E-learningowe kursy językowe oraz specjalistyczne
W ramach Konwersatorium Biblioteki Śląskiej
można ćwiczyć umiejętności lingwistyczne (języki: angielski, niemiecki, włoski i francuski), zgłębiać tajniki fotografii i trenować swoją pamięć.
Biblioteka Śląska udostępnia sprzęt komputerowy,
dzięki któremu uczestnicy mogą uczyć się samodzielnie, korzystając z multimediów zamieszczonych na platformie e-learningowej.
Zapisy pod numerem telefonu
32 251 42 21 wew. 233, 234.
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20 kwietnia, godz. 11.00, sala koncertowa
Konkurs językowy dla szkół podstawowych –
II etap.

W świecie roślin i zwierząt

5 kwietnia, godz. 9.00, sala audio

Konkurs dla uczniów liceum ogólnokształcącego – półfinał i finał.

Finał XXII Ogólnopolskiego
Konkursu na Pracę „Fizyka
a ekologia”

7 kwietnia, godz. 9.30–15.00, sala teatralna

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

Byki i byczki, czyli językowe
potyczki
1 kwietnia, godz. 10.00, sala audio
Konkurs językowy dla szkół podstawowych –
I etap.

Wiosenne Mistrzostwa Pałacu
Młodzieży Dzieci w Pływaniu

8 kwietnia
godz. 15.00: rozgrzewka
godz. 16.00: zawody

X Jubileuszowy Regionalny
Konkurs Drużynowy z Chemii

8 kwietnia, godz. 10.00, sala audio,
sala 228

Międzyszkolny Turniej Wiedzy
o Przyrodzie Górnego Śląska – finał

12 kwietnia, godz. 10.00, sala koncertowa

Festiwal Tańca 2016
16 kwietnia, godz. 9.00, sala teatralna
II Ogólnopolski Festiwal Folklorystyczny „O Puchar Czarnych Diamentów”
17 kwietnia, sala teatralna
X Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego
„Power Dance 2016”

Czysta planeta – szczęśliwy
człowiek

Koncert zespołu Dżem

5 kwietnia, godz. 19.00

Bilety-cegiełki: www.ticketportal.pl

Festiwal Kabaretu Hrabi
8 kwietnia, godz. 20.00
Program: „Tak, że o”
9 kwietnia, godz. 20.00
Program: „Gdy powiesz: Tak”
10 kwietnia, godz. 20.00
Program: „Aktorem w płot”
Bilet: 60 zł/dzień; Bileterka.pl

19 kwietnia, godz. 12.00, sala audio

Wykład – dr Ryszard Kulik (Pracownia na rzecz
Wszystkich Istot).

Sala teatralno-kinowa
Obchody Międzynarodowego
Dnia Teatru

4 kwietnia

Więcej: pm.katowice.pl/teatr

Spektakl „Dziwactwa Mistrza
Bulbulasa”

12 kwietnia

Spektakl w wyk. Teatru Baniek Mydlanych.
godz. 9.30 – seans dla szkól oraz grup zorganizowanych
godz. 18.30 – seans dla rodziców z dziećmi
Czas trwania – 1 godz. 10 min. Polecamy dla
dzieci w wieku od 5. do 12. roku życia.

www.katowice.eu
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Rejestracja grup oraz sprzedaż biletów: tel.
531 511 500, e-mail: info@eurosoul.pl. Bilety
na TicketPro, Eventim, eBilet, Bilety24
oraz w salonach Empik

II Ogólnopolski Festiwal
Folklorystyczny o Puchar
Czarnych Diamentów

16 kwietnia

IX Ogólnopolski Turniej Tańca
Nowoczesnego „Power Dance
2016”

17 kwietnia

Spektakl taneczny
„Pigmallion”

22 kwietnia, godz. 18.00

Spektakl taneczny
„Oberwaniec Obertaniec”

Wpływ środowiska na jakość
życia”

Muzyczne budowle

18 kwietnia–13 maja, Sala Marmurowa (II p.)

Kurs rock and rolla
dla początkujących

Start: 4 kwietnia, godz. 17.00–18.00
Pałac Młodzieży, ul. Mikołowska 26, Sala
Marmurowa (II p.)
Cena: 70 zł/os./miesiąc. Kontakt tel. 508
652 777 lub 501 49 77 64, kosubek@wp.pl

Niedzielne lekcje tańca
dla początkujących: start – 10 kwietnia,
godz. 15.00–16.00
Cena: 70 zł/os./miesiąc

dla zaawansowanych
godz. 16.00–17.15.

–

grupa

stała:

Cena: 100 zł/os./miesiąc

25 kwietnia, godz. 19.30

Bilety: 20 zł (normalny), 12 zł (ulgowy);
Ticketportal.pl

Koncert Yasmin Levy w ramach
JazzArt Katowice

27 kwietnia, godz. 19.00

Bilety: Ticketpro.pl

Salon Kina Polskiego
Cykl: Sąsiedzi
6 kwietnia, godz. 17.00
„Zabić bobra” (reż. Jan Jakub Kolski, 2012,
98')
13 kwietnia, godz. 17.00
„Yuma” (reż. Piotr Mularuk, 2012, 108')
20 kwietnia, godz. 17.00
„Z daleka widok jest piękny” (reż. Anna i Wilhelm Sasnal, 2011, 78')

Roztańczenia (wprawki
taneczne) dla wszystkich
chętnych

godz. 17.30–19.00, Gimnazjum nr 3,
ul. Sokolska 23
Cena: 25 zł/para. Konieczne są
wcześniejsze zapisy. Kontakt: tel. 508
652 777 lub 501 49 77/64 lub e-mail:
kosubek@wp.pl. Można przyjść solo.

Więcej: www.taniec-kosubek.pl

Młodzieżowy
Dom Kultury

do 14 kwietnia, Galeria Akwarela (parter)
Finisaż: 14 kwietnia, godz. 17.00

10×10×10

22 kwietnia, Media Press, siedziba
„Dziennika Zachodniego”, ul. Baczyńskiego
25a, Sosnowiec
Wystawa nauczycieli przedmiotów artystycznych w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach. Wystawa zorganizowana z okazji 10-lecia szkoły.

Z miasta

18 kwietnia–12 maja, Galeria Akwarela
(parter)
Finisaż: 12 maja, godz. 17.00
Wystawa malarstwa Agaty Sobczyk.

Międzynarodowa wystawa
„Ekoplakat: Stres i Depresja.

Konkursy
III edycja Wojewódzkiego
Konkursu Plastyczno-Językowego
Zachęcamy wszystkich uczniów klas IV–VI szkół
podstawowych do wzięcia udziału w konkursie
na plakat o tematyce ekologicznej w języku angielskim. Technika wykonania prac jest dowolna;
format – również. Tematem są chronione gatunki
zwierząt i roślin w Polsce. Na prace czekamy do
8 kwietnia.

Śląskie Tradycje
Serdecznie zapraszamy młodych miłośników naszego regionu do wzięcia udziału w Regionalnym
Konkursie Literacko-Plastycznym pn. „Zielony
mosteczek ugina się, czyli śląskie umiłowanie
przyrody”. Konkurs przeznaczony jest dla wychowanków przedszkoli (prace plastyczne), uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wychowanków placówek oświatowych Katowic
i miast regionu (prace plastyczne i/lub literackie).
Prace należy nadesłać do 15 kwietnia.
Szczegóły dotyczące konkursów
są dostępne na naszej stronie
internetowej: www. mdkkatowice.pl

Piłka nożna cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, dlatego w połowie
kwietnia zapraszamy na Środowiskowe Turnieje Piłki Nożnej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Mecze będą rozgrywane na terenie
kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik
2012”.

Zajęcia rytmiczno-taneczne

XV Międzynarodowy Plener
Malarski w Myczkowcach
Rzeźba. Tomasz Wenklar

Koncerty edukacyjne dla dzieci przedszkolnych
i szkolnych z dzielnicy Załęże i os. Tysiąclecia
przy współpracy z IPiUM „Silesia”.

Piłka nożna

Wystawy
do 15 kwietnia, Sala Marmurowa (II p.)

6 kwietnia, godz. 9.00, 10.00, 11.00

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
Kolejny sukces
Adrianna Wójcikowska, wychowanka Studia
Piosenki, wzięła udział w X Jubileuszowym
Wojewódzkim Konkursie Wokalnym „Motyw
miłości w piosence obcojęzycznej” w Bytomiu.
Konkurs został zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu i Bytomskie
Centrum Kultury. Wokalistka zaprezentowała się
w repertuarze przygotowanym pod kierownictwem Aleksandry Stano. Ada znalazła się w gronie laureatów, zajmując III miejsce w kategorii
szkół ponadgimnazjalnych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Nowe zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym! Zapraszamy na zajęcia
rytmiczno-taneczne z elementami hip-hopu.
Głównym celem zajęć jest zapoznanie dzieci
z podstawowymi krokami stylu oraz nauka prostych układów tanecznych. Zajęcia odbywają
się w środy w godz. od 16.40 do 18.15.

ul. Tysiąclecia 5
Muzyczne budowle

20 kwietnia, godz. 8.15, 9.15, 10.15, 11.15
Koncerty dla dzieci szkół podstawowych
i przedszkoli os. Tysiąclecia zorganizowane we
współpracy z IPiUM „Silesia”.

Koncerty edukacyjne

21 kwietnia, godz. 9.00, 10.00

Koncerty dla młodzieży licealnej i gimnazjalnej
oraz mieszkańców os. Tysiąclecia zorganizowane we współpracy z IPiUM „Silesia”.

Warsztaty rękodzieła
artystycznego „Wiosenne
bukiety”

23 kwietnia, godz. 10.00

ul. Markiefki 44a, ul. Marcinkowskiego 13
tel. 32 203 05 17, 32 255 32 44
e-mail: sekretariatmdk@
mdkbogucice-zawodzie.pl
www.mdkbogucice-zawodzie.pl

Dział „Bogucice”
ul. Markiefki 44a

Wojewódzki Przegląd
Kabaretów Amatorskich
„Kabareściak 2016”

1 kwietnia, godz. 9.00, sala widowiskowa
Przegląd kabaretów ma charakter otwarty, mogą
w nim brać udział wszystkie zainteresowane
kabarety amatorskie z województwa śląskiego
w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 13,
młodzież (gimnazjum i szkoły średnie), dorośli
(bez ograniczeń wiekowych). Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie:
www.mdkbogucice-zawodzie.pl. Zarówno udział,
jak i wstęp na przesłuchania są bezpłatne.

GRAdka i Gromadka

4 kwietnia, godz. 17.00–19.00, sala
widowiskowa
Kontynuacja dotychczasowego MDK-owego
salonu gier i zabaw. Zabawy, gry i zajęcia świetlicowe dla wszystkich chętnych mieszkańców
Bogucic oraz okolic – w przedziale wiekowym
od najmłodszych do najstarszych.

Zdrowo i radośnie idziemy
ku wiośnie – wiosenny korowód

5 kwietnia, godz. 9.30–12.30, plac przed
MP nr 49 i sala widowiskowa MDK

Zuzanka i Utopce

6 kwietnia, godz. 10.00, sala widowiskowa
Spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Trip.
Wstęp: 4 zł

Pionierzy Polacy, którzy
nie lubili się nudzić

6 kwietnia, godz. 10.00, galeria „G44A”
Głównym celem cyklu jest rozbudzenie w najmłodszych ciekawości świata przez pokazanie im wybitnych Polaków, o których nie uczą się w szkole.
Grupy zorganizowane. Wstęp wolny

„W kręgu opowieści” – cykl
opowieści

6 kwietnia, godz. 10.00, galeria „G44A”

Otwarte spotkanie dla każdego, kto chce podzielić się swoją historią czy wspomnieniem. Mile widziane opowieści słowne, fotograficzne, a także
muzyczne.
Zapisy: bogucice@mdkbogucicezawodzie.pl

Koncert wiosenny

8 kwietnia, godz. 18.00, sala widowiskowa
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Kolejny koncert znanej Orkiestry Dętej Katowice. Muzycy zaprezentują utwory klasyczne
i własne interpretacje znanych utworów muzyki rozrywkowej i filmowej.

Stacja „rękoDZIEŁO”

8 kwietnia, godz. 17.00, kawiarenka
Warsztaty, podczas których poznamy podstawy szydełkowania.
Obowiązują wcześniejsze zapisy. Wstęp:
10 zł

Koncert finałowy III edycji
warsztatów „Gospel bez granic”

Wernisaż wystawy prac
Joanny Knapek

15 kwietnia, godz. 17.30, galeria G44A
Artystka uprawia malarstwo sztalugowe, naścienne, rysunek, fotografię oraz zajmuje się
ceramiką artystyczną.

„Twórcza wyspa” – warsztaty
dla całej rodziny

16 kwietnia, godz. 10.00, galeria G44A

Wstęp: 10 zł/rodzina

Czy w Polsce potrzebna jest
elektrownia jądrowa?

10 kwietnia, godz. 18.00, sala widowiskowa

21 kwietnia, godz. 18.00, sala klubowa

Uczestnicy warsztatów, wyśmienici instrumentaliści pod kierunkiem pianisty, aranżera
i kompozytora Artura Wypicha oraz instruktorzy staną na jednej scenie, by zaprezentować
owoc weekendowej pracy.

Wykład Jana Brzeziny.

Koncert będzie otwarty dla publiczności
(wstęp wolny). Szczegółowe informacje
o zapisach, warsztatach, instruktorkach
i muzykach znajdują się na stronie: http://
gospelbezgranic.blogspot.com oraz
www.facebook.com/GospelBezGranic

„Kolorowanki wiosenne” –
warsztaty dla dzieci

27 kwietnia, godz. 18.00, galeria G44A

Spotkanie Koła Miłośników
Historii Bogucic

28 kwietnia, godz. 18.00, sala klubowa

Dział „Zawodzie”
ul. Marcinkowskiego 13a

ART Akcja

11 kwietnia, godz. 11.00, sala klubowa
Warsztaty twórczo-rozwojowe dla gimnazjalistów.
Wstęp: 3 zł

„Bajkowy Poranek
dla Juniora” – pokaz bajek

12 kwietnia, godz. 10.00, sala widowiskowa
Zapraszamy najmłodszych na pokaz bajek.
Wstęp: 2 zł

Żywa Biblioteka

14 kwietnia, godz. 10.00, sala widowiskowa
Żywe Książki to przedstawiciele grup społecznych
i zawodowych, które postrzegane są stereotypowo
bądź na co dzień spotykają się z dyskryminacją.
Zapraszamy pojedyncze osoby oraz grupy
zorganizowane (szkoły) do odwiedzenia Żywej Biblioteki. Prosimy o zgłaszanie grup zorganizowanych telefonicznie (tel. 511 287 027) lub poprzez
e-mail (naszeosiedlescigaly@interia.pl).

„Dancing Bogucicki” –
arteterapia poprzez taniec

15 kwietnia, godz. 17.00–21.00, sala
widowiskowa
Wstęp: 30 zł/os. W cenie: poczęstunek
(kawa, herbata, zimna płyta). Bilety do
nabycia w kasie MDK

Koncerty umuzykalniające
dla dzieci

15 kwietnia, godz. 8.30, 9.30, 10.30, sala
widowiskowa
Koncerty muzyki klasycznej dla dzieci ze szkół
podstawowych przygotowane przez IPiUM
„Silesia” w Katowicach.
Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują
wcześniejsze zapisy. Wstęp: 2 zł

Trzecia fala włoskiego
futuryzmu w Polsce

Wernisaż wystawy prac Ewy De Iulis
Błaszak – 1 kwietnia, godz. 18.00, galeria
„Na Piętrze”
Wystawa: 1–22 kwietnia, godz. 8.00–20.00

Seniorzy w akcji

5 kwietnia, godz. 12.00–13.00, sala
widowiskowa
Zajęcia artystyczne dla seniorów – warsztaty
wokalne.

Automotywacja i zarządzanie
sobą w czasie – warsztaty
kompetencji interpersonalnych

7 kwietnia, godz. 18.00–20.00, sala nr 10

Zapisy w biurze Działu „Zawodzie” lub
pod nr. tel. 32 255 32 44. Wstęp: 35 zł

Warsztaty pieśni cygańskich

10 kwietnia, godz. 16.00–19.00, sala
widowiskowa

Warsztaty prowadzi Maria Natanson z zespołu
„Caci Vorba”.
Wstęp: 60 zł/os. Zapisy w biurze działu
„Zawodzie” lub pod nr. tel. 32 255 32 44.
Dla osób dokonujących przedpłaty do
30 marca autorski egzemplarz teksów
i nagrań pieśni cygańskich

VIII edycja Regionalnego
Konkursu „Bezpieczny Małolat”

12 kwietnia, godz. 10.00, sala widowiskowa
Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa
na drodze, w szkole i domu, który od wielu lat, wspólnie ze Szkołą Policji i Komendą
Miejską Policji w Katowicach, organizujemy
dla uczniów szkół podstawowych. Szczegóły
i zasady zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Domu Kultury www.mdkbogucice-za-

wodzie.pl. oraz w biurze działu „Zawodzie”.

9.50–10.35 (dla klas III–IV), 10.50–11.35
(dla klas V–VI), sala widowiskowa

Kram z pomysłami – warsztaty
artystyczne

13 kwietnia, godz. 17.00, sala nr 1

Wstęp: 20 zł

Warsztaty bokashi

14 kwietnia, godz. 10.00, sala nr 1,
sala nr 2 i sala nr 5
Bokashi to japońska technika kompostowania.
Kule bokashi pełne mikroorganizmów i pożytecznych bakterii będziemy przygotowywać
na warsztatach, by po upływie odpowiedniego
czasu wrzucić je do rzeki Rawy.

Wstęp: 2 zł

„Czas na sztukę”–
multimedialny wykład o sztuce
oraz warsztaty artystyczne
dla młodzieży

26 kwietnia, godz. 10.30–12.00, sala nr 10
Wstęp: 3 zł

Efektywność osobista, czyli
poznaj swój potencjał

28 kwietnia, godz. 18.00–20.00, sala nr 10
Serdecznie zapraszamy na kolejny z cyklu
warsztatów kompetencji interpersonalnych.

Asertywność – sztuka
stawiania granic

14 kwietnia, godz. 18.00–20.00, sala nr 10
Kolejny z cyklu warsztatów kompetencji interpersonalnych.
Zapisy w biurze działu „Zawodzie” lub
pod nr. tel. 32 255 32 44. Wstęp: 35 zł

Warsztaty dla seniorów

19 kwietnia, godz. 12.00, sala widowiskowa
Tym razem spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich.

Kreatywny Przedszkolak

20 kwietnia, godz. 11.00–12.00, sala nr 1
Zapraszamy najmłodszych mieszkańców Zawodzia na edukacyjne warsztaty artystyczne
dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Zapisy w biurze działu „Zawodzie” lub
pod nr. tel. 32 255 32 44. Wstęp: 35 zł.

„Dancing Zawodziański” –
arteterapia poprzez taniec

29 kwietnia, godz. 17.00–21.00, sala
widowiskowa

Wstęp: 30 zł. W cenie: poczęstunek
(kawa, herbata, zimna płyta). Bilety
do nabycia w kasie MDK.

MDK
„Szopienice-Giszowiec”

Wstęp: 4 zł

Origami dla dziecięcych rączek

21 kwietnia, godz. 16.00–17.00, sala nr 1

Komunikacja interpersonalna

21 kwietnia, godz. 18.00–20.00, sala nr 10
Serdecznie zapraszamy na kolejny z cyklu
warsztatów kompetencji interpersonalnych.
Zapisy w biurze działu „Zawodzie” lub
pod nr. tel. 32 255 32 44. Wstęp: 35 zł

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

Prelekcje edukacyjne
z pszczelarzami i myśliwymi

22 kwietnia, godz. 10.00–14.00, sala
widowiskowa

Finał Akcji „Razem dla Rawy”

23 kwietnia, godz. 10.00–19.00, ogród
MDK, plac przed MDK, sale MDK

W programie: konkursy, animacje dla dzieci,
warsztaty, gry i zabawy, spektakl teatralny oraz
wspólny grill.

XXIV Zawodziańska Noc Gier
Planszowych

23/24 kwietnia, godz. 19.00–6.00, sala nr 10
Wstęp: 5 zł

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

25 kwietnia, godz. 8.50–9.35 (dla klas I–II),

Podróże po Europie –
warsztaty dla dzieci

5 kwietnia, godz. 10.00

Ocean zmysłów u źródeł Rawy

9 kwietnia, godz. 17.00

Impreza promująca Światowy Dzień Wody.

XIV Festiwal Twórczości
Teatralno-Plastycznej Dzieci
i Młodzieży „Twórczość bez
barier”

12 kwietnia, godz. 9.00

Dyskoteka Dorosłego
Człowieka

16 kwietnia, godz. 19.00

Wstęp: 37 zł, w tym poczęstunek

Wiosenne kwiaty – zajęcia
plastyczne dla dzieci

19 kwietnia, godz. 10.00

www.katowice.eu
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Grupa Janowska dziś

21 kwietnia, godz. 11.00

Prelekcja Natalii Pisarek dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Ziemia w sześciu smakach

24 kwietnia, godz. 17.00

Impreza promująca Międzynarodowy Dzień
Matki Ziemi.

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

Muzyczne budowle

12 kwietnia, godz. 11.15

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

Prawa obywatelskie członków
Unii Europejskiej

13 kwietnia, godz. 15.00

Spotkanie dla seniorów przygotowane przez
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct –
Katowice.

Południe z poezją

14 kwietnia, godz. 11.00

Spotkanie z poetką Weroniką Górską, laureatką
XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Prowadzenie: Katarzyna Młynarczyk.

„6” – wystawa malarstwa
Andrzeja Goryczki

15–29 kwietnia
Wernisaż: 15 kwietnia, godz. 17.00

Symbole Unii Europejskiej

18 kwietnia, godz. 10.00

Zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków przygotowane przez Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct – Katowice.

Śmieszne minki dla
chłopczyka i dziewczynki

27–28 kwietnia, godz. 10.00

Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków.

sce. Najnowszy program „Variate” pełen jest
wielu inteligentnych skojarzeń i mnóstwa dowcipnych aktualności.
Bilety: 50 zł

Koncerty umuzykalniające

Konkurs tańca współczesnego

X Jubileuszowy Koncert
Finałowy Wojewódzkiego
Festiwalu Muzycznego
„Młody Amadeusz”

Warsztaty krawieckie

12 kwietnia, godz. 9.00, 10.00, 11.00

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

Szkółka Gwary Śląskiej

6, 12, 13 kwietnia, godz. 9.00, 10.00, 11.00
Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym przybliżające gwarę i kulturę śląską.
Istnieje możliwość uczestnictwa grup zorganizowanych.
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.
Bilety: 5 zł

Przystanek Giszowiec

13 kwietnia, godz. 10.00 i 17.00
„Giszowiec i Nikiszowiec na obrazach Ewalda Gawlika” – w ramach cyklu wykładów dla
dzieci i dorosłych, poświęcony kulturze, sztuce, historii Osiedla-Ogrodu z okazji obchodów
110-lecia Giszowca.

Baśnią po mapie

14 kwietnia, godz. 17.00, Galeria pod Łukami

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

Spotkanie z diet coachem

5 kwietnia, godz. 18.00, sala kominkowa
Spotkanie z Edytą Gleich, które odbędzie się
w ramach akcji „Schudnij razem ze mną”.

Podłącz się pod aktywność

6, 20 kwietnia, godz. 10.00–14.00, sala
kameralna im. prof. K. Szafranka
Cykl warsztatów, organizowanych przez Fundację Cambio, dla seniorów, którzy chcą aktywnie spędzić czas i włączyć się do wspólnego działania.

Wernisaż wystawy malarstwa
i rysunku Łukasza Jureczka

7 kwietnia, godz. 19.00, Galeria pod Łukami

Warsztaty pieśni cygańskich

14, 21, 27 kwietnia, godz. 10.00
Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci.

Akademia hip-hopu #2

16 kwietnia

13.00 – warsztaty beatboxu
15.00 – warsztaty dj'ingu
17.00 – warsztaty breakdance'a
18.30 – Warm up DJ Roka
19.00 – koncert Skorupa
20.00 – koncert Lilu

Wystawa zdjęć Roberta
Szustkoskiego

16–30 kwietnia

Mała Akademia Jazzu

Warsztaty muzyczne dla uczniów szkół i przedszkolaków.
Bilety: 5 zł

Kraje członkowskie Unii
Europejskiej i ich symbole

20, 26 kwietnia, godz. 9.00, 10.00, 11.00

Świat to muzyka

18 kwietnia, godz. 18.00, Galeria pod
Łukami
Koło Dziennikarsko-Literackie zaprasza na
spotkanie z muzykiem i publicystą pt. „Historia życia muzycznego w Ligocie i w Panewnikach”. Spotkanie połączone będzie z pokazem
multimedialnym i nauką pieśni ludowej spisanej przez prof. Adolfa Dygacza w Ligocie.

Spotkanie Koła Miłośników
Śląskiej Pieśni

Klub dyskusyjny

25 kwietnia, godz. 18.00,
Galeria pod Łukami
Spotkanie pt. „Bezsilność w kompulsywnym
jedzeniu”.
27 kwietnia, godz. 9.00, 10.00, 11.00,
Sala kameralna im. prof. K. Szafranka

Koncert w wykonaniu zespołów wokalno-tanecznych z MDK „Ligota”: Nutki, Gama
i CdeN.

Koncerty organizowane przez IPiUM „Silesia”
pt. „Muzyczne budowle. Prezentacja utworów
w formie ABA, ronda, wariacji”.

Spotkanie ze Stanisławem
Anderwaldem

11 kwietnia, godz. 18.00, Galeria pod
Łukami

Koncerty edukacyjne

MDK „Koszutka”

Koło Dziennikarsko-Literackie zaprasza na
spotkanie z rzeźbiarzem specjalizującym się w
sztuce rzeźbienia w węglu.

Spotkanie Samopomocowej
Grupy Wsparcia

Kabaret pod Wyrwigroszem
„Variate”

Dzień godności osób
niepełnosprawnych

28 kwietnia, godz. 9.00

13 i 14 kwietnia, godz. 9.30, poddasze MDK
„Ligota”

Krakowski Kabaret pod Wyrwigroszem to jeden z najpopularniejszych kabaretów w Pol-

Impreza plenerowa w giszowieckim parku organizowana przez Stowarzyszenie na rzecz
Osób Niepełnosprawnych „Siódemka”.

Przesłuchania XX jubileuszowej edycji Miejskiego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, odbywającej się pod patronatem prezydenta Katowic Marcina Krupy.

10 kwietnia, godz. 17.00

Spotkanie
z Grzegorzem Płonką

9 kwietnia, godz. 17.00, aula św. Franciszka
w Domu Parafialnym przy ul. Związkowej 20
w Panewnikach

Spotkanie dla osób opiekujących się ludźmi
starszymi, niepełnosprawnymi i przewlekle
chorymi.

25 kwietnia, godz. 9.00

15 kwietnia, godz. 16.00, Galeria pod
Łukami

Zapraszamy wszystkich lubiących śląską kulturę.

Konkurs recytatorski w gwarze
śląskiej

Turniej skata

Filatelistyka – hobby
bez granic

Warsztaty połączone z miniwykładem na temat
historii i kultury romskiej. Prowadzenie: Maria
i Olga Natanson. Akompaniament gitarowy –
Kuba Kon.

12 kwietnia, godz. 18.00, Galeria pod
Łukami

3 kwietnia, godz. 9.00

Zapisy: tel. 693 297 213

20 kwietnia, godz. 18.00,
Galeria pod Łukami

Warsztaty dla dzieci prowadzone przez animatorów z Punktu Informacji Europejskiej Europe
Direct – Katowice.

2 kwietnia, godz. 11.00

Warsztaty skierowane do wszystkich zainteresowanych odkrywaniem lub rozwijaniem swoich zdolności manualnych i artystycznych.

9 kwietnia, godz. 10.00–15.30,
sala kameralna im. prof. K. Szafranka

Koszt: 60 zł. Zapisy w Biurze Obsługi
MDK „Ligota”, tel. 32 252 32 34

Wstęp wolny

tel. 32 206 46 42

1 kwietnia, godz. 9.00

22 kwietnia, godz. 17.30, Sala Koncertowa
Państwowego Liceum Muzycznego
im. K. Szymanowskiego w Katowicach
przy ul. Ułańskiej 7b
Koncert laureatów festiwalu.

18 kwietnia, godz. 10.00

pl. Pod Lipami 1

MDK „Ligota”

Wesoły Mikrofon

ul. Grażyńskiego 47, ul. Krzyżowa 1
tel. 32 258 99 77, 32 258 92 00,
e-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl
filiadab@mdkkoszutka.pl
www.mdkkoszutka.pl

ul. Grażyńskiego 47
tel. 32 2589 977, 32 2589 200

II Spotkanie z Kulturą
Żydowską

1 kwietnia, godz. 9.30 i 10.30
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Bajtle godajom: „Śląskie bajki
i straszki”

1 kwietnia, godz. 9.30

Warsztaty regionalne z gwary śląskiej dla dzieci.

Kulturalna Koszutka

ogrody” – tematy ważne dla twojego zdrowia
i rozwoju.
Szczegóły: szir.universytet.com, www.universytet.com lub pod numerem telefonu 512
734 011.

W 260. rocznicę śmierci
Roberta Schumanna

3 kwietnia, godz. 17.00

„W kontrapunkcie z tańcem – w tańcu kontrapunktem” – koncert klawesynowy w wykonaniu Marcina Świątkiewicza.
W programie:
L. Couperin – suita in F
J.S. Bach – Kunst der Fuge: Canon alla Decima
in contrappunto alla terza
H. Purcell – suita in G
J.S. Bach – KdF: Canon alla Douecima in contrappunto alla quinta
J.S. Bach – Partita IV D-dur

Klub Podróżnika

4 kwietnia, godz. 17.00

„Od Gadameszu po Tobruk – libijskie fascynacje i magia Sahary” – spotkanie z Bogusławem
Kafarskim, podróżnikiem, pilotem wycieczek,
który przemierzył wszystkie kontynenty od Australii po Amerykę Południową. Prowadzenie:
Gabriela Łęcka.

17 kwietnia, godz. 17.00

Koncert IPiUM „Silesia” z cyklu „Muzyka moja
miłość”
Występują: Anna Borucka – mezzosopran, Łukasz Wilga – fortepian.
W programie: Robert Schumann – cykl pieśni
„Miłość i życie kobiety”, „Fantasiestücke” op.
12.

IX Polsko-Czeski Festiwal
Bajek

18–24 kwietnia

Projekcje bajek Studia Filmów
Rysunkowych w Bielsku-Białej
oraz bajek czeskich

18–19 kwietnia, godz. 9.15 i 10.30

Zapisy

Zapisy

„Wojtek ma Ciapka, Ciapek ma Wojtka, a ja?
Nic!” – o potrzebie i poszukiwaniu prawdziwej
przyjaźni na podstawie opowiadania Danuty
Wawiłow pt. „Chcę mieć przyjaciela”.

Tajemnice przedmiotu

20 kwietnia, godz. 10.30

Warsztaty opowiadania historii dla dzieci klas
IV–VI.
Zapisy, wstęp: 4 zł

Zapisy

Edukacja muzyczna dla dzieci
szkolnych

6 kwietnia, godz. 9.30, 10.30

Europejskie podróże

7, 28 kwietnia, godz. 9.00
14 kwietnia, godz. 10.15
21 kwietnia, godz. 9.30

„¡Hola Ola! – Hiszpania i Portugalia” – warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci szkolnych

Edukacja muzyczna dla
przedszkolaków

8 kwietnia, godz. 10.15

61. Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski

11, 12, 13 kwietnia, godz. 10.00

Eliminacje regionalne – Regionalny Ośrodek
Kultury w Katowicach i MDK „Koszutka”.

Bajtle godajom: „Ślonsko
muzyka trocha inaczyj”

15 kwietnia, godz. 9.30, 10.30

Warsztaty regionalne z gwary śląskiej dla dzieci.

Konferencja pt. „Wewnętrzne
Ogrody”

15 kwietnia, godz. 16.30

Impreza non profit w ramach programu „Uniwersytet Integracyjny”. Poznaj „wewnętrzne

Królewna na ziarnku grochu

21 kwietnia, godz. 9.30

Spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu aktorów Fabryki Kultury.
Zapisy, wstęp: 10 zł

Spotkanie z bajkopisarką
Lilianną Bardijewską

ul. Krzyżowa 1

Przegląd Dziecięcych Form Teatralnych „Z bajką w tle” – przedszkola i szkoły.
Obowiązują zgłoszenia

Bajkowy design
Zapisy, wstęp: 4 zł

tel. 608 549 089

Turniej szachowy o Puchar
Dyrektora MDK „Koszutka”

Projekcje bajek Studia Filmów
Rysunkowych w Bielsku-Białej
oraz bajek czeskich

21 kwietnia, godz. 9.30 i 10.45

2, 3 kwietnia, godz. 9.00

Zapisy
Zgłoszenia

Galeria „Za szybą”		
Janusz Wojcieszak – Taki pejzaż

Czytanie bajek
dla przedszkolaków

21 kwietnia, godz. 9.00–9.30 i 14.00–14.30

1–29 kwietnia: wystawa

Zapisy

Tajemnice przedmiotu

21 kwietnia, godz. 10.30

Wieczory muzyczne

9 kwietnia, godz. 17.00

Koncert poświęcony ojcu świętemu Janowi
Pawłowi II w wykonaniu Tercetu Pasjonata
i gości:
Irmina Barczewska-Garus – śpiew
Zbigniew Garus – śpiew
Danuta Rajchel – śpiew
Anita Sułkowska – akompaniament i Goście
W programie: utwory oparte na tekstach Ewy
Demarczyk.

Twórczy Zakątek

23 kwietnia godz. 10.30

Kreatywne warsztaty dla rodziców z dziećmi.
Zapisy, wstęp: 15 zł/rodzic z dzieckiem

Salon Artystyczny

22 kwietnia, godz. 17.00

Spotkanie z muzyką Gustawa Mahlera – wykład prof. Leona Markiewicza. W programie:
wysłuchanie utworów kompozytora. Prowadzenie: Barbara Surmanowa.

W ramach cyklu koncertów kameralnych
w kawiarni „Za Szybą” wystąpi: Mateusz Wróbel – wokalista, uczestnik programu „Bitwa na
głosy”.

Zapisy, wstęp: 4 zł

Bajkowy design

22 kwietnia, godz. 9.00

Warsztaty artystyczne dla klas I–III.
Zapisy, wstęp: 4 zł

22 kwietnia, godz. 12.30

Zapisy

Nocny Piknik z Bajką

22 kwietnia, godz. 18.30

W programie: warsztaty, projekcja filmu.

Nowy cykl koncertów połączonych ze spotkaniem z artystami współorganizowany z IPiUM
„Silesia” w Katowicach.

Warsztaty profilaktyczno-wychowawcze
dla gimnazjalistów

11, 25 kwietnia, godz. 9.00

Sposoby rozwiązywania konfliktów. Prowadzenie: Jacek Krajka – terapeuta Centrum Zdrowia
Psychicznego i Leczenia Uzależnień „Familia”
w Gliwicach.
Zapisy

W Obiektywie

13 kwietnia, godz. 18.00

XIV Ogólnopolski Festiwal
Ekspresji Dziecięcej
i Młodzieżowej

Warsztaty opowiadania historii dla dzieci klas
IV–VI.

Spotkanie z bajkopisarką
Lilianną Bardijewską

Koncerty za szybą

22 kwietnia, godz. 17.00

27 kwietnia, godz. 17.00
Zapisy

Oblicza Arteterapii

18–19 kwietnia, godz. 9.30–14.00

Warsztaty artystyczne dla klas I–III.

Muzyczna herbatka z artystą

22 kwietnia, godz. 10.00

26–27 kwietnia, godz. 9.30

IX Polsko-Czeski Festiwal
Bajek

20 kwietnia, godz. 9.00

Wystawa fotografii

20 kwietnia, godz. 9.00–9.30 i 9.40–10.10

5 kwietnia, godz. 9.00, 10.15

Zapisy za pośrednictwem strony: www.
festiwalekspresji.us.edu.pl.

i badacza różnych kultur.

8 kwietnia, godz. 18.00: wernisaż

Czytanie bajek
dla przedszkolaków

Akademia baśni
dla przedszkolaków

Tradycją naszych spotkań stało się organizowanie prezentacji dziecięcych i młodzieżowych
we wszystkich sferach twórczości artystycznej. Tym razem planujemy dwa dni prezentacji
dokonań artystycznych dzieci i młodzieży ze
szkół i placówek ogólnodostępnych i specjalnych oraz pokaz teatralny w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej w Katowicach.

W ramach cyklu spotkań z kulturą różnych
regionów świata i Polski: Islandia – wymarzone miejsce do zamieszkania. Relacja
z 7-miesięcznej podróży na wyspę Piotra Maślanki – katowiczanina, socjologa, podróżnika

Zapisy, wstęp: 25 zł

Konkurs Recytatorski

25 kwietnia, godz. 10.00

Zgłoszenia

Konkurs Moda Ekologiczna

26 kwietnia, godz. 10.00

Zgłoszenia

Przegląd Dziecięcych Form
Teatralnych „Z bajką w tle”

28 kwietnia, godz. 10.00

W programie: uroczyste rozdanie nagród i prezentacje zwycięskich spektakli organizowanych w ramach IX Polsko-Czeskiego Festiwalu
Bajek.

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

Zrealizuj z nami swój pomysł
Z dumą i radością informujemy, że nasz projekt „Kultura w samo Południe” został beneficjentem programu „Dom Kultury + Inicjatywy
lokalne”, którego operatorem jest Narodowe
Centrum Kultury w Warszawie. Projekt będzie
realizowany we wszystkich filiach MDK „Południe” w Katowicach.
Jeżeli macie pasję, którą chcielibyście rozwinąć, poszukujecie miejsca dla realizacji swoich kulturalnych aspiracji lub po prostu macie
pomysł na świetne zajęcia, „Kultura w samo
Południe” jest właśnie dla was.
Nasz projekt przede wszystkim jest skierowany do: lokalnych twórców i kolekcjonerów, osób po 50. roku życia oraz do nowych
mieszkańców południowych dzielnic Katowic.
Zapraszamy ponadto wszystkich tych, którzy
mają pomysł na społeczno-kulturalną akcję na
rzecz swojego najbliższego otoczenia.
W połowie marca prowadziliśmy akcję informacyjną o projekcie, a w kwietniu przeprowadzone zostaną spotkania z zainteresowanymi osobami i środowiskami.
Terminy spotkań:
18 kwietnia, godz. 17.30, MDK „Południe”,
ul. Sołtysia 25.
21 kwietnia, godz. 17.30, MDK „Południe”,
ul. Kołodzieja 42
27 kwietnia, godz. 17.30, MDK „Południe”,
ul. Żeleńskiego 83

| Sport

i

29 kwietnia, godz. 17.30, MDK „Południe”,
ul. Stellera 4
9 maja, godz. 17.30, MDK „Południe”, ul.
Jankego 136
10 maja, godz. 17.30, Pub Bowling Station,
ul. Pijarska 3
Więcej informacji w placówkach MDK „Południe” pod numerem telefonu 32 205 92 81
oraz na stronie: www.mdkpoludnie.com.

Kostuchna
Jerzy Ciurlok. Spotkanie
autorskie

15 kwietnia, godz. 18.00

Spotkanie autorskie z Jerzym Ciurlokiem, który
opowie o swojej najnowszej książce, monografii poświęconej książętom śląskim, pt. „Ich
książęce wysokości”.

Tańce śląskie w formie
towarzyskiej

28 kwietnia, godz.10.00

Turniej taneczny dla uczniów szkół podstawowych, który ma na celu propagowanie i przypomnienie niegdyś bardzo popularnych śląskich
tańców takich jak kołomajki, kowol, gołąbek
czy diobołek. Turniej poprzedzają warsztaty.
Zapisy w biurze MDK „Południe”
w Kostuchnie.

Piotrowice
O święcie Pesach

8 kwietnia, godz. 18.00

Zapraszamy na prelekcję Jarosława Banysia,
który opowie o tradycyjnym święcie żydowskim Pesach-Prześnikach, obchodzonym na
pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej.

Rowerem przez miasto

14 kwietnia, godz. 17.30

Na „Dzień aktywnych” zaprasza Otwarty Klub
Przyrodnika. Podzielimy się swoimi doświadczeniami z rowerowych eskapad. Prowadzenie: Łukasz Fuglewicz.

Album z podróży – Gwatemala

15 kwietnia, godz. 18.00

Iwona Żelazowska opowie o historii, o ludziach
i krajobrazach Gwatemali.

Rebirthing, czyli świadomy
oddech

Zarzecze
Tańce i zabawy regionalne

2 kwietnia, godz. 10.00

Spotkanie dla dzieci w ramach projektu „Poznajmy się”. W programie warsztaty tańców
ludowych i prezentacja strojów.
Zapisy w biurze MDK.

Wiosenne zauroczenie

3 kwietnia, godz. 17.00

Otwarcie wystawy grupy koronczarskiej.

Taniec irlandzki

22 kwietnia, godz. 18.00

16 kwietnia, godz. 10.00

Prelekcja Haliny Prądkiewicz, trenera rebirthingu, która opowie o metodzie i pokaże wstępne
ćwiczenia.

Propozycja dla najmłodszych, którzy chcieliby
postawić pierwsze kroki w irlandzkich tańcach.
Warsztaty poprowadzi Daria Radoszewska,
członkini zespołu „Galway”

Murcki
Na tropach Rudnych Kotlisk

9 kwietnia, godz. 10.00
Zbiórka o godz. 10.00 na murckowskim
rynku.

Zapowiadają się trudne warunki – chodzenie
poza ścieżkami, przekraczanie rzeki. Zlokalizujemy najgrubszego buka w Katowicach, opowiemy
o początkach górnictwa, z hałdy będziemy podziwiać panoramę Katowice. Wycieczka połączona
z akcją sprzątania lasu. Będą potrzebne porządne
buty i rękawice robocze. Akcja wspólna z grupą
Śląsko-Zagłębiowskie Szwędania Okoliczne.

Zygmunt Nowakowski
– fotografie

17 kwietnia, godz. 18.00

Zapisy

Podlesie
Radośnik

10 kwietnia, godz. 17.00
Spotkanie Klubu Miłośników Godki i Pieśni
Śląskich z gościnnym udziałem zespołu regionalnego „Podlesianki”, który zaprezentuje
tradycyjne, huczne obchody roczku dziecka na
Górnym Śląsku.

Hity Peru i droga śmierci

20 kwietnia, godz. 17.30

Zaprasza klub podróżnika „Rajza”. Swoimi
wrażeniami z wyprawy do Ameryki Południowej podzieli się Piotr Bartosiewicz.

Autor wystawy stylem balansuje na granicy fotografii i malarstwa. Warte szczególnej
uwagi są jego fotografie lasu murckowskiego
– bardzo nastrojowe, utrzymane w bajkowym
klimacie. Po wernisażu zapraszamy na koncert
IPiUM „Silesia”.

Rekreacja |

| Z Katowic do Siemianowic Śląskich |

Bieg Korfantego
Do 4 kwietnia trwają zapisy do odbywającego się już po raz 23. Biegu Ulicznego im. W. Korfantego. Biegacze wystartują 16 kwietnia (sobota) o godzinie 11.00 z ul. Jagiellońskiej w Katowicach. Będą mieli do pokonania dystans
10 km, poprowadzony głównie nawierzchnią asfaltową. Opłata startowa
wynosi 15 zł przy zapisie do 4 kwietnia
oraz 30 zł – w dniu biegu.
– Bieg Korfantego to już markowy punkt
na mapie śląskich biegów zarówno wśród zawodowców, jak i amatorów. Warto dodać, że
trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki – a więc każdy będzie mógł spróbować pobić „życiówkę” na tym dystansie
– mówi Maciej Stachura, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta Katowice.

Bieg Korfantego odbywa się co roku, począwszy od 1993 roku, zawsze w okolicy urodzin
patrona biegu przypadających na 20 kwietnia.
Celem wydarzenia jest upamiętnienie Wojciecha
Korfantego, dlatego też trasa prowadzi z Katowic
do Siemianowic Śląskich, łącząc ze sobą pomniki patrona znajdujące się w obydwu miastach.
Start usytuowany jest przy pl. Sejmu Śląskiego
w stolicy Górnego Śląska, meta zaś znajduje się
przy siemianowickim parku miejskim. Ważnym
elementem towarzyszącym imprezie jest symboliczne złożenie kwiatów i oddanie hołdu Wojciechowi Korfantemu przez władze miejskie Katowic i Siemianowic Śląskich.
Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.biegkorfantego.katowice.pl.
(bp)

| gks|

Jeden procent, a znaczy tak wiele
Przy Bukowej los potrzebujących nie
jest nikomu obojętny. GKS Katowice
w okresie rozliczeniowym zachęca do
przekazywania jednego procenta podatku na rzecz katowickich organizacji
pożytku publicznego.
Rundę wiosenną rozpoczęliśmy od mocnego akcentu skierowanego na wsparcie ważnych katowickich instytucji. Od lat współpracujemy z Domem Aniołów Stróżów, zajmującym się młodymi ludźmi i ich rodzinami będącymi w trudnej sytuacji życiowej. Wspieramy także Hospicjum Cordis i Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka. Inauguracyjny mecz z Arką Gdynia był okazją do tego, aby
zwrócić uwagę na możliwość udzielenia pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują.
W ramach akcji „101 procent GieKSy” nasi

piłkarze wystąpili w okazjonalnych koszulkach.
Na trykotach pierwszego zespołu znalazły się logotypy „1%” – symbolizującego wspólną akcję
– oraz organizacji, które wspieramy. Wyjątkowe
koszulki, w których zagrali Trójkolorowi, zostały
następnie przekazane na licytację, która cieszyła się sporym zainteresowaniem. Dochód z całej
akcji został przekazany potrzebującym instytucjom oraz chorej fance GKS-u Joannie Kozak.
Choć piłka nożna jest nieprzewidywalna,
a wyniki zmieniają się, Trójkolorowa Społeczność pozostaje niezmienna – zawsze będziemy
pochylać się nad sytuacją najbardziej potrzebujących. Naszym dążeniom zawsze będzie przyświecać jeden cel – wywołanie uśmiechu na twarzach tych, do których szczęście nie zawsze się
uśmiecha.
(paweł swarlik)
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|WTA Katowice Open po raz czwarty|

Tenis na światowym poziomie w Spodku i MCK

Światowy tenis znów zawita do Katowic. Oprócz Agnieszki Radwańskiej, turniejowej jedynki, zagrają zwyciężczynie
ostatnich edycji: Anna Karolina Schmiedlova (WTA 30), triumfatorka turnieju w 2015 roku, i Alize Cornet (WTA 39),
która wywalczyła zwycięstwo podczas Katowice Open w 2014 roku. Finałowy mecz o zwycięstwo w grze podwójnej
rozpocznie się w katowickim Spodku w niedzielę 10 kwietnia o godz. 13.00, a mecz gry pojedynczej zostanie rozegrany o godz. 16.00.
fot. org

K

atowice już po raz
czwarty będą gospodarzem
wyjątkowego wydarzenia sportowego: turnieju tenisowego
WTA. W tym roku patronat honorowy nad
Katowice Open objął prezydent RP Andrzej
Duda, a udział zapowiedziały znakomite tenisistki, w tym Agnieszka Radwańska. – Jest
mi niezmiernie miło, że zmagania tenisistek
na światowym poziomie będziemy mogli
zobaczyć w legendarnej hali Spodka, a także w nowym Międzynarodowym Centrum
Kongresowym – powiedział Marcin Krupa,
prezydent Katowic.
Na korcie centralnym Spodka i w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbędą się 74
mecze: 59 meczów singlowych i 15 meczów deblowych. O tytuł WTA Katowice Open 2016 tenisistki będą walczyły w niedzielę 10 kwietnia od
godz. 13.00. – Tak jak w poprzednich latach, podczas tej największej imprezy tenisowej w Polsce,
zawodniczki będą rywalizować piłkami Babolat
na nawierzchni typu hard firmy Play It Global.

Agnieszka Radwańska podczas ubiegłorocznego turnieju

Pula nagród pozostaje na poziomie 250 tys. USD
– informuje Paweł Owczarz, dyrektor turnieju
WTA Katowice Open. – Chcemy, żeby katowickie, tenisowe szaleństwo przyciągnęło do Spodka

szerokie grono kibiców. Nowością w tym roku jest
bilet dla seniora. Bilety można kupić na portalu
KupBilet.pl, w salonach Empik i Zakładach Bukmacherskich STS – dodaje Paweł Owczarz.

W kwietniu w Katowicach pojawi się elita kobiecego tenisa – zawodniczki, które mają na swoim koncie finały na Wielkich Szlemach, m.in.:
Lesia Tsurenko (WTA 34), Timea Babos (WTA
48), Dominika Cibulkova (WTA 66) i Francesca
Schiavone (WTA 94). Wśród tenisistek turnieju
głównego jest Kirsten Flipkens (WTA 71) i Heather Watson (WTA 53). W marcu zawodniczki rozegrały zjawiskowy mecz podczas turnieju
w Monterrey, w którym zwyciężyła Brytyjka.
Oprócz emocjonujących rozgrywek na
kortach organizatorzy zaplanowali równolegle
imprezy towarzyszące dla najmłodszych, m.in.:
Kids Day, który rozpocznie się 2 kwietnia, i Talentiad, a także turnieje dla amatorów, gwiazd
i wózkarzy, które odbędą się w świeżo rozbudowanym ośrodku tenisowym na katowickim Janowie. Tam też pojawi się Agnieszka Radwańska! Poza tym zawodniczki turniejowe tradycyjnie już odwiedzą podopiecznych katowickiego Domu Dziecka oraz najmłodszych pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia
Dziecka.
(org)

| Mistrzostwa świata dywizji I grupy A |

W kwietniu Spodek odleci!
Fani hokeja nie tylko w naszym kraju
odliczają już dni do mistrzostw świata dywizji I grupy A. Turniej zaplecza
elity z udziałem polskiej reprezentacji
odbędzie się między 23 a 29 kwietnia
w Spodku.
O awans Biało-Czerwoni powalczą z Austrią, Słowenią, Włochami, Japonią i Koreą.
Polacy zagrają w Spodku na największym lodowisku w Polsce, które ma wymiary 60 m×30
m. W lutym rozegrano na nim towarzyskie
spotkanie reprezentacji Polski z zagranicznymi gwiazdami ligi (wynik 5:3), na trybunach
zasiadło wówczas 8 tysięcy kibiców. – Katowicka hala ma przewagę nad innymi, nowszymi obiektami, jeśli chodzi o rozmieszczenie
trybun. Nawet z dalszych sektorów bardzo dobrze widać to, co dzieje się na polu gry – ocenia Ryszard Szuster, wiceminister sportu i turystyki, który niedawno wizytował Spodek.
– Cieszymy się, że Katowice będą w tym
roku gospodarzem kolejnej wielkiej imprezy
sportowej po mistrzostwach Europy piłkarzy
ręcznych. Pracujemy już z PZHL-em, by było
to doskonałe widowisko – dodaje prezydent
Katowic Marcin Krupa.

Prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie
zaznacza: – Spodek znajduje swoje miejsce nawet w Hokejowej Galerii Sław w Toronto. Wygrana Polski ze ZSRR w mistrzostwach w 1976
roku uznana została za drugą największą niespodziankę w historii hokeja zaraz po cudzie
w Lake Placid, czyli wygranej amatorskiej drużyny USA podczas igrzysk olimpijskich – mówi
Dawid Chwałka.
Ekipę Jacka Płachty czekają teraz jeszcze
zgrupowanie w Krynicy i Katowicach oraz dwa
towarzyskie mecze (9 i 10 kwietnia na wyjeździe) z Wielką Brytanią oraz 14 kwietnia na tafli lodowiska treningowego Spodka – z Litwą.
Później nastąpi już tylko arcyciekawie zapowiadająca się rywalizacja w ramach czempionatu
w Katowicach. – Mam nadzieję, że powoli znów
polska reprezentacja zmierza do elity. Ostatnie
wyniki napawają dużym optymizmem – dodaje
Ryszard Szuster. – Bardzo chcemy awansować
i spróbować swoich sił w elicie. Dlatego zrobimy wszystko, by być w jak najlepszej formie,
bo każdy zespół powalczy o awans – deklaruje Adam Bagiński, jeden z najbardziej doświadczonych kadrowiczów (150 występów w kadrze
– red.). – Tak jak przed poprzednim turniejem

musimy być świetnie przygotowani, twardo stąpać po ziemi i zakładać, że każdy punkt przybliża nas do celu. Gdy każdy z nas daje sto procent zaangażowania i wiary w siebie, to można
góry przenosić – zapowiada uczestnik już dziewięciu turniejów MŚ.
Prezydent RP Andrzej Duda objął honorowym patronatem kwietniowe mistrzostwa

i przyjął zaproszenie na turniej. Warto dodać,
że rok temu gościł na krakowskim turnieju,
więc można spodziewać się jego wizyty również w Spodku. Tymczasem na Rynku w Katowicach tyka zegar odliczający czas do kwietniowych mistrzostw świata 1A.
(org/red)

|Terminarz Mistrzostw Świata 1A Katowice 2016|
23.04.2016 (sobota)
13.00 Japonia – Słowenia
16.30 Polska – Włochy
20.00 Korea – Austria

27.04.2016 (środa)
13.00 Japonia – Włochy
16.30 Słowenia – Korea
20.00 Polska – Austria

24.04.2016 (niedziela)
13.00 Słowenia – Włochy
16.30 Polska – Korea
20.00 Austria – Japonia

29.04.2016 (piątek)
13.00 Włochy – Korea
16.30 Austria – Słowenia
20.00 Polska – Japonia

26.04.2016 (wtorek)
13.00 Korea – Japonia
16.30 Austria – Włochy
20.00 Polska – Słowenia

Bilety w cenie już od 25 zł są dostępne
na Ebilet.pl oraz w sieci Empik.

