event

W numerze: Rok w Spodku i MCK – rok nowości. Liczby, wydarzenia, plany. / Mocne brzmienia, legendy rocka – pożegnalny koncert Deep Purple, występ Marilyna Mansona. / Katowice coraz mocniejsze
w turystyce biznesowej. / Kongres w przestrzeni MCK i Spodka – pełne wykorzystanie możliwości obiektów. / Światowy szczyt klimatyczny odbędzie się w Katowicach. / Wielkie widowisko muzyczne
– Spodek wypełni muzyka Kilara. / Lodowisko dla każdego i życie na tarasach – MCK i Spodek na co dzień. / Odjazdy – wracają do Spodka!

magazyn

wydarzeń w mck i spodek katowice
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Od samego początku naszą ambicją było dążenie do zwiększenia zainteresowania Spodkiem
i MCK.Przy czym chodziło nie tylko o liczbę, ale
także miks imprez, o zwiększenie zakresu nie tylko spotkań biznesowych i branżowych, ale także
wydarzeń sportowych i muzycznych, a w końcu
znalezienie całkiem nowych formatów szeroko
pojętych imprez rozrywkowych. Wszystkie dane
i statystyki pokazują, że udało się to osiągnąć
– i w Spodku, i w MCK dzieje się naprawdę dużo.
W pierwszym półroczu mieliśmy takie dni, w których na obydwu obiektach, równolegle odbywało
się po 6-7 stosunkowo dużych imprez, zapełniających Spodek i różnorodne sale MCK.

Wojciech Kuśpik,
prezes Polskiego Towarzystwa
Wspierania Przedsiębiorczości, właściciel zarządzającej
Spodkiem i Międzynarodowym
Centrum Kongresowym spółki
PTWP Event Center.

Rok nowości
Kongresy i konferencje, mecze i koncerty, targi i wystawy, a nawet spektakle
teatralne – na przestrzeni ostatniego
roku w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym miało miejsce 248 imprez,
w Spodku zorganizowano ich 127. Firma
PTWP Event Center, która od maja 2016 r.
jest operatorem tych obiektów, zainteresowała odbywającymi się w nich wydarzeniami ponad 700 000 osób. Uczestnicy
wielu imprez przyjeżdżali z całego kraju,
a także z zagranicy, ale Spodek i MCK

stały się również miejscami codziennej
rozrywki dla mieszkańców regionu.
– Założyliśmy, że do Spodka wrócą
koncerty i konsekwentnie to realizujemy.
Widać to np. w powrocie Metalmanii czy
Odjazdów. Z drugiej strony nowe możliwości otworzyły przed organizatorami
koncertów sale MCK – mówi Wojciech Kuśpik. Wielofunkcyjność i funkcjonalność
sal MCK pozwalają PTWP Event Center na
tworzenie nowych formatów imprez, nie
tylko muzycznych. – Patrząc na kalendarz

imprez, zarówno tegoroczny, jak i przyszłoroczny, widzimy, że rzeczywiście
liczba wydarzeń systematycznie wzrasta
– dodaje Wojciech Kuśpik.
PTWP Event Center wyposażyło Międzynarodowe Centrum Kongresowe
w multimedia, meble, środki transportu
i sprzęt o wartości ponad 5 mln zł. W ramach usprawnień zakupiono między innymi dodatkowy system, tymczasowego
podziału sal wielofunkcyjnych. Pomysłów na kolejne ulepszenia jest wiele. 
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Katowice coraz mocniejsze
w turystyce biznesowej
Według raportu podsumowującego rynek turystyki biznesowej w Katowicach rok 2016 był
dla miasta szczególny – liczba uczestników organizowanych w mieście spotkań biznesowych
i konferencji wzrosła niemal o jedną trzecią.

Mówiąc o turystyce biznesowej i przemyśle
spotkań, trudno nie zwrócić uwagi na znaczenie
Międzynarodowego Centrum Kongresowego.
W latach 2012-2014 w organizowanych w Katowicach spotkaniach biznesowych brało udział
odpowiednio 520 tys., 513 tys. i 528 tys. osób.
Była to więc dość stabilna liczba. W marcu 2015
roku rozpoczęło działalność MCK i liczba uczestników spotkań wzrosła do 582,5 tys. Rok później,
kiedy obiekt był wykorzystywany przez cały rok,
liczba przyjeżdżających do Katowic na spotkania
biznesowe skoczyła do 762,5 tys. osób. To trzydziestoprocentowy wzrost rok do roku.
Autorzy raportu podkreślili, że Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach to największa zadaszona powierzchnia konferencyjna
w kraju. W marcu 2016 r. zrealizowano w centrum największe wydarzenie biznesowe w Polsce – międzynarodowe targi gier komputerowych i oprogramowania Intel Extreme Masters

(IEM). W ciągu trzech dni MCK odwiedziło ponad
114 tys. osób. W maju ubiegłego roku odbyła się
kolejna edycja międzynarodowego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w trakcie której odnotowano ponad 8 000 osób.
W ubiegłym roku miasto odwiedziło 762 538
osób, które wzięły udział w 6 317 spotkaniach
biznesowych. Ten rok będzie jeszcze lepszy, co
widać choćby po wynikach Międzynarodowego
Centrum Kongresowego i Spodka. W ubiegłym
roku w wydarzeniach organizowanych w MCK
wzięło udział blisko 350 tys. osób. W pierwszej
połowie tego roku obiekt odwiedziło już ponad
332 tysiące osób. Podobnie wygląda kwestia
Spodka, dla którego te liczby wynoszą odpowiednio ponad 400 tys. i ponad 354 tys. osób.
Dla osób uczestniczących w organizowanych
tu spotkaniach z punktu widzenia atrakcyjności
Katowic jako miejsca spotkań największe znaczenie ma dostępność komunikacyjna. Przede
wszystkim chodzi o dogodny dojazd samochodem
– w zasadzie już w cztery strony świata z Katowic
jedzie się autostradami, co w polskich warunkach
jest rzadkością. Dogodne połączenia komunikacji
zbiorowej także znalazły się wysoko, na trzecim
miejscu listy priorytetów. Te cenią zwłaszcza osoby reprezentujące organizacje non-profit i administrację publiczną. Drugie miejsca w ocenie atrakcyjności zajęła baza konferencyjna.
Kiedy jednak zadano szczegółowe pytanie
o to, co się w Katowicach najbardziej podobało,
23,06 proc. badanych uczestników spotkań biznesowych odpowiedziało: budynek MCK. Kolejna
odpowiedź, wskazująca na dobrą dostępność komunikacyjną, zebrała 17,65 proc.

Uczestnicy konferencji zauważają jednak także rosnącą atrakcyjność samego miasta. W wypadku 14,12 proc. najbardziej podobała się Strefa Kultury, dla 5,88 proc. najatrakcyjniejsze były
rynek i centrum miasta. Niemal takiemu samemu
odsetkowi osób podobał się dworzec PKP, galerie handlowe i obiekty kultury. Atrakcyjność
miasta jest tym ważniejsza, że niemal co czwarty uczestnik konferencji nocował w Katowicach.
Wiele z tych osób zauważa zmiany, jakie zachodzą w mieście. – W ciągu ostatnich 10 lat Katowice zmieniły się nieprawdopodobnie. Nie miały rynku, centrum konferencyjnego, sali koncertowej i nowoczesnych powierzchni biurowych.
Konsekwentnie wprowadzane zmiany są siłą Katowic – zauważył Marcin Nowak, dyrektor zarządzający Cloud Infrastructure Services Eastern
Europe, Capgemini Polska.
Ta rosnąca atrakcyjność miasta przekłada się
także na powroty do Katowic także poza konferencjami. W kuluarowych rozmowach zdarza się
słyszeć, że warto przyjechać na weekend, pospacerować w Strefie Kultury, zwiedzić Muzeum Śląskie czy pójść na koncert do NOSPR. Marcin Krupa, prezydent Katowic, zapowiada dalsze inwestycje w strefie, która „nie jest jeszcze zamknięta”.
Warto inwestować w rozwój i upiększanie miasta. Ponad 24 proc. uczestników spotkań nocowało
w Katowicach, a średnie wydatki w tej grupie wyniosły 534,3 zł, licząc razem z noclegiem. W roku 2012
ta kwota wynosiła 445,8 zł. W wypadku osób, które nie korzystały z noclegu wydatki wzrosły w tym
czasie ze 133,3 zł do 161,8 zł. W sumie w ubiegłym
roku uczestnicy spotkań i konferencji wydali w Katowicach 116,227 mln złotych. 

Spodek:
43 wydarzenia własne
i promocyjne
39 imprez sportowych
23 koncerty
13 eventów rozrywkowych
6 imprez targowych
3 wydarzenia konferencyjne.
Halę odwiedziło w tym czasie
ponad 400 000 osób.

Międzynarodowe Centrum
Kongresowe
70 spotkań i szkoleń
67 kongresów i konferencji
49 imprez własnych
i promocyjnych
40 imprez targowych
18 wydarzeń rozrywkowych
4 imprezy o charakterze
muzycznym i sportowym.
Wzięło w nich udział blisko
350 000 uczestników.

K L A S YC Z N I E , W Y K W I N T N I E ,
Z M YS ŁOWO

A LT U S K AT O W I C E , U L . U N I W E R S Y T E C K A 1 3 ;
W W W .V I AT O S C A N A . P L ;
TEL : 32 6 0 301 91, M O B ILE: 5 12 020 808
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Kongres w przestrzeni
Europejski Kongres Gospodarczy jest nawiększym wydarzeniem organizowanym w MCK i w Spodku przez Grupę PTWP. Trafiona
okazała się koncepcja, program i miejsce wydarzenia. Padły kolejne rekordy, ale co ważniejsze, okazało się, że Kongres ewoluuje,
rozwija się, coraz lepiej wykorzystując możliwości obu obiektów.

– Ponad 140 tys. start-upów, małych i średnich
przedsiębiorstw korzysta z możliwości funduszy
Planu Junckera. Jeśli macie coś, co może być
interesujące, przyjdźcie do nas, wyślijcie nam
e-maila i przekażcie nam, jak wasz projekt może
być finansowany – zachęcał komisarz UE ds. unii
energetycznej Maroš Šefčovič.

– Kongres wprowadził nową jakość w myśleniu
o tym, co można robić w Katowicach – zauważył
Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dzięki temu
dołączyliśmy do superligi europejskich miast.

Wartość merytoryczna debat i spotkań,
prestiż i możliwość nawiązywania czy odnawiania kontaktów – to walory Europejskiego
Kongresu Gospodarczego uznawane przez
gości EEC za najważniejsze.
Jak co roku, tak i w maju 2017, niezawodni okazali się ludzie: goście specjalni, aktywni uczestnicy, partnerzy przedsięwzięcia, dziennikarze relacjonujący wydarzenie,
współorganizatorzy – wszyscy zaangażowani w jego przygotowanie i przebieg.
Tegoroczny Kongres gościł polityków o jasno spolaryzowanych poglądach, przedsiębiorców z firm, które różni niemal wszystko,
osoby z imponującym doświadczeniem i ambitnych młodych ludzi, zdobywających wiedzę ekonomiczną lub startujących w biznesie. Wszyscy oni chcieli zebrać się w jednym
miejscu i umieli ze sobą rozmawiać, akceptując różnice, szukając rozwiązań i tego, co

Europejski Kongres
Gospodarczy
w liczbach:
• Ponad 9 000
uczestników
• 2500 uczestników
European Start-up
Days
• Ponad 800
prelegentów
• 132 sesje

ich łączy. To mobilizująca dawka optymizmu w niespokojnych, pełnych wątpliwości
czasach.
Kongres ewoluuje organizacyjnie – wokół
podstawowej oferty programowej wyrastają
projekty i wydarzenia tworzące „wartość dodaną” – takie jak European Start-up Days, EEC
– Liderzy Przyszłości.
– Europejski Kongres Gospodarczy i druga edycja European Start-up Days to hitowe
wydarzenia – ocenił Marcin Krupa, prezydent Katowic. Dzięki nim można miksować
dojrzały biznes z młodym. Dyskusje wśród
50 panelistów, 300 zaproszonych start-upów to dowód na to, że warto się w to
angażować.
Wobec X edycji Kongresu już teraz formułowane są specjalne oczekiwania. Jak zapowiedział po Kongresie jego inicjator, prezes
Grupy PTWP, Wojciech Kuśpik, w przyszłym

roku nie zabraknie – zgodnie z duchem czasu – organizacyjnych innowacji. Z pewnością
jednak Kongres jako jubilat postawi na utrzymanie poziomu oraz podkreślenie międzynarodowego, europejskiego charakteru debaty.
Na zlecenie organizatora, spółki PTWP,
w dniach 17-28 maja br. firma BCMM – badania marketingowe, zrealizowała badanie poziomu satysfakcji z uczestnictwa w Europejskim Kongresie Gospodarczym oraz w European Start-up Days w Katowicach.
83 proc. słuchaczy oraz 89 proc. panelistów i partnerów jest zadowolonych z uczestnictwa w tegorocznej edycji Europejskiego
Kongresu Gospodarczego. Za wysokim poziomem zadowolenia idzie wysoki wskaźnik deklaracji o uczestnictwie w przyszłorocznym
Kongresie – zainteresowanie kolejną edycją
wyraziło aż 93 proc. słuchaczy, 92 proc. panelistów oraz 78 proc. partnerów.

Galeria postaci i ich wybrane wypowiedzi
odnoszące się do różnych aspektów europejskiej
rzeczywistości stanowią przekrój tematyki,
ale świadczą też o skali, prestiżu, doniosłości
i atrakcyjności Kongresu. Wśród prelegentów
są takie osobistości, jak Mateusz Morawiecki,
wicepremier i minister rozwoju i finansów.

European Start-up Days
Impreza towarzysząca po raz drugi
Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu, przebiegał dokładnie tak,
jak zarysował to znany polski bankowiec: bez pustosłowia, za to z setkami istotnych rozmów, ciekawych monologów, inspirujących prezentacji.
– W naszych korporacjach możemy sobie pozwolić na godzinne spotkanie o niczym. Startupowcy – nie.
I to jest kolosalna różnica! Musimy
się tego nauczyć – dzielił się opinią
Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Nie byłoby Międzynarodowego Centrum
Kongresowego w Katowicach, gdyby nie
Europejski Kongres Gospodarczy – to opinia
właściciela obiektu. Organizatorzy i uczestnicy
Kongresu co roku chwalą przestrzeń MCK za
nieograniczone możliwości kreowania wydarzeń
i relacji. Pod wielkim wbudowanym w otoczenie
dachem jest przestronnie, a jednocześnie łatwo
się tu spotkać – nawet przypadkiem.

wydarzenia / relacje

urolodzy w centrum
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W trakcie Kongresu
można było zapoznać
się z mało inwazyjnymi
technologiami
stosowanymi
w urologii.

Bez wątpienia w dniach 19-21 czerwca 2017 r. Katowice stały się światową stolicą urologii.
Podczas 47. Kongresu Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Międzynarodowe Centrum
Kongresowe gościło najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie, w tym przedstawicieli
czterech najpoważniejszych urologicznych towarzystw na świecie.
W Kongresie Polskiego Towarzystwa Urologicznego wzięło udział ok. 1200 uczestników, wśród
nich polscy i zagraniczni urolodzy, pielęgniarki
urologiczne oraz przedstawiciele firm kreujących rynek związany z urologią. MCK w Katowicach gościł również organizacje pacjentów
urologicznych oraz licznych dziennikarzy największych polskich mediów.
Tegoroczny Kongres obfitował w wiele przełomowych dla PTU wydarzeń. Na program złożyły się m.in. bezpośrednie transmisje operacji
z czołowych ośrodków urologicznych, dyskusje,
panele eksperckie, sesje plakatowe oraz spotkania z pacjentami. Ważnym punktem była sesja
chirurgii na żywo, transmitowana bezpośrednio

z sal operacyjnych Specjalistycznego Szpitala
Miejskiego w Toruniu oraz Katedry i Kliniki Urologii UJ CM w Krakowie.
Kolejnym historycznym dla PTU wydarzeniem
była naukowa fuzja czterech wiodących urologicznych towarzystw na świecie. Zagraniczni
goście bardzo wysoko ocenili merytoryczny program i organizację tegorocznego Kongres PTU,
podkreślając przy tym wyjątkowe walory Międzynarodowego Centrum Kongresowego
Także podczas 47. Kongresu PTU oficjalnie
zaprezentowany został „Poradnik dla pacjentów urologicznych i ich rodzin”. To pierwsze tego
typu wydawnictwo w Polsce i jedno z nielicznych
na świecie.

Głos
Prawników

Rekord na kółkach
W tym roku ProfiAuto Show odwiedziło w sumie 40 tys. gości. Podczas ponad stu dedykowanych szkoleń przeszkolono tysiące
mechaników samochodowych, a 140 wystawców zaprezentowało całkowicie nowe rozwiązania dla branży automotive. Wydarzeniem
targów było także ogłoszenie podjęcia przez ProfiAuto współpracy z producentem Yanosika, jednej z najpopularniejszych aplikacji
wśród polskich kierowców.
– Pokazaliśmy nie tylko kierunek, w którym
zmierza branża motoryzacyjna, ale także
kierunek, w którym chcemy rozwijać nasz
wyjątkowy projekt – ProfiAuto. Obecność na
imprezie była doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami w branży,
spotkania wybitnych fachowców ze świata

motoryzacji, wymiany cennych doświadczeń
oraz nawiązania obiecujących relacji biznesowych – mówi Michał Tochowicz, dyrektor
ds. strategii i rozwoju marki ProfiAuto.
Dla zwiedzających targi, które odbyły się 3-4 czerwca, przygotowano wiele
spektakularnych atrakcji, m.in. konkursy,

stanowiska symulatorów i gier multimedialnych. Można było przejechać się terenowym samochodem po mobilnym torze
off-roadowym o nachyleniu ponad 40 stopni. Niezapomniane były także popisy motocyklistów wyskakujących niemal nad dach
Spodka.

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym
odbywają się spotkania ciekawe i rozwijające, ale także niebywale ważne społecznie. Na
pewno należał do tej kategorii Kongres Prawników Polskich. Impreza odbyła się 20 maja
tego roku, a więc w czasie sporów o przyszły
kształt polskiego sądownictwa, zatem z kongresowej trybuny padło wiele bardzo ważnych
słów. Wśród około półtora tysiąca prawników
uczestniczących w kongresie były największe
nazwiska polskiej palestry, takie jak pierwsza
prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, były sędzia SN prof. Adam Strzembosz,
Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich,
Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady
Radców Prawnych.
Podczas trzech kongresowych paneli rozmawiano m.in. o reformach wymiaru sprawiedliwości, poszanowaniu orzeczeń sądowych,
niezawisłości sędziów, ale także konieczności
wzmocnienia pozycji obywatela przed sądem,
ograniczenia „zbyt rygorystycznych konsekwencji przesadnego formalizmu”, a także zbyt wysokich opłatach sądowych w Polsce i konieczności
wprowadzenia kryterium dochodowego w systemie pomocy dla ubogich, bo jego brak „prowadzi do ograniczenia dostępu do tej pomocy dla
potrzebujących”.
„Postulat dobrej reformy wymiaru sprawiedliwości XXI wieku wymaga podjęcia szerokiej dyskusji w trzech podstawowych obszarach:
– po pierwsze organizacji sądów w taki sposób, aby zapewnić w nich efektywność udzielanej ochrony prawnej, – po drugie uproszczenia
procedur i wprowadzenia instytucji sprzyjających szybkiemu zakończeniu sporów, – po trzecie zagwarantowaniu niezależnego i transparentnego sądownictwa jako warunku koniecznego w niezawisłym orzekaniu przez konkretnego
sędziego” – czytamy w podjętej podczas kongresu uchwale.
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Światowy szczyt klimatyczny
odbędzie się w MCK i spodku
Prawie 20 tys. uczestników szczytu klimatycznego zjedzie z całego świata do Katowic w grudniu przyszłego
roku. 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
(COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) stanie się najważniejszym globalnym
forum poświęconym światowej polityce klimatycznej.

Decyzja o organizacji szczytu klimatycznego COP24
w Polsce w 2018 r. zapadła podczas szczytu klimatycznego COP22 w Marrakeszu. Wybór Katowic jako lokalizacji wydarzenia został ogłoszony 1 czerwca 2017 r.
w Tucznie na konferencji prasowej z udziałem prof. Jana
Szyszko, ministra środowiska, Patricii Espinosy, sekretarz wykonawczej UNFCCC, i Marcina Krupy, prezydenta
Katowic.
Znakomita baza konferencyjna, jaką tworzą połączone obiekty Spodka i Międzynarodowego Centrum
Kongresowego, miała duży wpływ na to, że goszczący
w Polsce już po raz trzeci szczyt klimatyczny tym razem
zostanie zorganizowany w Katowicach. Władze miasta
Katowic zadeklarowały możliwość przyjęcia uczestników COP24 oraz zapewnienie połączeń lotniczych.

Katowicki szczyt może być niezwykle ważnym wydarzeniem nie tylko dla miasta, jako organizatora. Po
zmianie ekipy rządzącej w USA nowy prezydent Donald Trump zapowiedział wycofanie się z porozumień
zawartych na poprzednim szczycie w Paryżu. Powstała więc nowa sytuacja, niosąca zarówno zagrożenia, jak
i szanse. Zagrożenia – bo porozumienia paryskie mogły
być dla naszego kraju argumentem do hamowania wybujałych unijnych klimatycznych ambicji. Szanse – bo
wywrócenie przez USA porozumień paryskich stwarza
możliwość nowego klimatycznego rozdania.
COP24 odbędzie się w dniach 3- 14 grudnia 2018 r. i wezmą
w nim udział delegaci z 200 państw, a także reprezentanci
nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i ekologicznych.
ONZ szacuje liczbę uczestników na ok. 18 tysięcy osób.

Konferencja o zmianach klimatycznych w sercu Śląska to doskonała okazja, by
pokazać w skali globalnej, jak wiele robimy na rzecz ochrony klimatu i jakie sukcesy na tym polu już osiągnęliśmy przez ostatnie kilkanaście lat. Udowodniliśmy,
że Katowice, jako stolica metropolii, mają szereg atutów, by tak dużą imprezę
zorganizować. Dodatkowo Katowice zyskają bezcenną, globalną promocję.
Natomiast najpierw czekają nas spore wyzwania i przygotowania do
wydarzenia, które będzie jednym z największych, jakie odbędą się w naszym mieście. Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem, a w Urzędzie Miasta pracuje już specjalnie powołany zespół. Kolejna wizytacja
przedstawicieli ONZ odbędzie się na początku września, będzie ona dotyczyła tematyki bezpieczeństwa, logistyki oraz promocji szczytu.

Marcin Krupa, prezydent Katowic

Europejski Międzynarodowy zjazd Kardiologów
Kongres MŚP
Trzy dni obrad, ok. 5 tys. uczestników, 400 wykładowców, 120 sesji. Tak, w największym skrócie, organizatorzy zapowiadają obrady
XXI Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który w dniach 21-23 września 2017 r. odbędzie się
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Już po raz siódmy w Katowicach spotkają się
przedstawiciele najważniejszego sektora
polskiej gospodarki – małych i średnich
przedsiębiorstw. Europejski Kongres Małych
i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się
w dniach 18-20 października tego roku
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

W ciągu trzech dni kongresu zaplanowano kilkadziesiąt sesji panelowych dotyczących 20
branż oraz szereg warsztatów i spotkań, w których udział wezmą eksperci z kraju i zagranicy.
– Wypełniliśmy niszę, która istniała w Europie.
Udowadniamy, że refleksja nad tą problematyką
jest potrzebna zarówno w tym kraju, jak i w całej
Europie. W Polsce jest 1,7 mln działających firm,
w tym 3800 dużych przedsiębiorstw. Skala problemów: zautonomizowania, zorganizowania się
tych firm oraz reprezentowania ich stanowisk
przed administracją publiczną i samorządową,
rządem i parlamentem – to główne wyzwania
i zadania, jakie stoją przed kongresem – mówi
Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz przewodniczący Rady
Programowej Kongresu.
Obok sesji i spotkań w ramach kongresu będzie miało miejsce kilka wydarzeń towarzyszących. Będą wśród nich Targi Usług i Produktów
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, VI Forum Regionów Polski i Chorwacji oraz obrady Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Podczas trzech kongresowych dni odbędzie się wiele spotkań B2B dla
przedsiębiorców. W tym roku spodziewane są
liczne delegacje z Chin, Niemiec, Belgii, Białorusi, Iranu oraz wielu innych krajów.

Tradycyjnie już podczas Kongresu PTK zaprezentowane zostaną najnowsze doniesienia ze
świata kardiologii oraz wyzwania dotyczące
leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego. Kongres, jak co roku, będzie stanowił także
wyjątkową okazję, by wysłuchać wykładów
wybitnych ekspertów z kraju i z zagranicy.
Kongres odbywa się w roku bardzo ważnych dla kardiologii jubileuszy, między innymi 40-lecia pierwszego zabiegu angioplastyki wieńcowej (zabieg polegający na
poszerzaniu zwężonych lub udrażnianiu zamkniętych tętnic) oraz 30-lecia interwencyjnego leczenia zawału serca w Polsce.

– W tym roku Kongres odbędzie się, po
raz trzeci, na gościnnej ziemi śląskiej. Mamy
nadzieję, że w przerwie między wykładami znajdzie się również chwila na spacery
po mieście, by odkryć nie tylko przemysłowe oblicze Katowic, ale i docenić kulturalny
rozwój naszego regionu – zapraszają przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – organizatora Kongresu.
Kongres odbędzie się w nowoczesnej
przestrzeni Międzynarodowego Centrum
Kongresowego w Katowicach. – O wyjątkowości MCK stanowi m.in. jego unikatowa
lokalizacja w Strefie Kultury, w sąsiedztwie

sali koncertowej NOSPR, hali Spodka i Muzeum Śląskiego. Te obiekty również zostaną wykorzystane podczas XXI Międzynarodowego Kongresu PTK – zaznacza prof.
Zbigniew Kalarus, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXI Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego.
– Architektura MCK stwarza też możliwość przygotowania sesji typu Hub. To nowość na kongresie PTK. Takie sesje, w formie
krótkich prezentacji i wykładów, odbędą się
w przestronnych ciągach komunikacyjnych
MCK – dodaje prof. Kalarus.

Architektura MCK stwarza też
możliwość przygotowania sesji
typu Hub. Takie sesje, w formie
krótkich prezentacji i wykładów,
odbędą się w przestronnych
ciągach komunikacyjnych centrum.
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Doświadczenie
i innowacje
Kiedy rolę gospodarza w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym przejęła
firma PTWP Event Center, obiekt zyskał nie tylko administratora, ale kompetencje
sprawdzonego, odnoszącego sukcesy organizatora imprez, kongresów i wydarzeń
specjalnych.

– Przejmując zarządzanie Międzynarodowym
Centrum Kongresowym i Spodkiem, postawiliśmy sobie za cel maksymalne wykorzystanie
potencjału obu miejsc. Od początku naszą
ambicją było stałe wzbogacanie oferty organizowanych tu wydarzeń i proponowanie swoistego miksu kategorii, tak aby przyciągnąć
możliwie szerokie grono odbiorców – mówi
Marcin Stolarz, prezes PTWP Event Center,
operatora obiektu.
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, właściciel PTWP Event Center,
od kilkunastu lat z powodzeniem organizuje
różnego rodzaju spotkania biznesowe i branżowe. Flagowym wydarzeniem animowanym
przez Grupę PTWP jest organizowany od 10.
lat w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy. Większość imprez odbywała się jednak w Warszawie.
– Deklarowaliśmy, że kiedy staniemy się
operatorem tych obiektów, to będziemy nie
tylko zapewniali powierzchnię dla organizacji
imprez, ale sami będziemy organizować więcej wydarzeń. Realizujemy to, konsekwentnie zwiększając nie tylko liczbę, ale także
poszerzając wachlarz naszych imprez i różnicując ich formułę – mówi Wojciech Kuśpik,
prezes Polskiego Towarzystwa Wspierania
Przedsiębiorczości, właściciela zarządzającej Spodkiem i Międzynarodowym Centrum
Kongresowym spółki PTWP Event Center.
– Najlepszym przykładem nowego formatu

imprez jest 4DD, czyli 4 Design Days, skierowane do świata designu, architektury i nieruchomości. Mamy tu z jednej strony dyskusje specjalistów między sobą, z drugiej ich
spotkania z odbiorcami, a w końcu elementy
targowe i wystawowe, pozwalające zaprezentować dokonania dużych i mniejszych
firm, pracowni projektowych. Po drugiej
edycji możemy powiedzieć, że to największe
wydarzenie dla tego świata w Polsce, które jest już także zauważane w naszej części
Europy.
Food Show i 4DD to nowy rodzaj imprez,
które łączą część konferencyjną, wystawową
z elementami show, co sprawia, że są atrakcyjne zarówno dla specjalistów, jak i szerokiej publiczności. Wysoka frekwencja wskazuje, że to kierunek zmian oczekiwany przez
mieszkańców. Food Show to nowa impreza,
przeznaczona dla przemysłu spożywczego
i branży HoReCa.
– To już naprawdę show – mamy prezentację produktów żywnościowych, pokazy
przygotowywane przez znanych kucharzy
i właścicieli restauracji – podkreśla Wojciech
Kuśpik.
Ale PTWP to także organizator „klasycznych” kongresów o dużej skali i stopniu logistycznego zaawansowania. Należy do nich
Kongres Wyzwań Zdrowotnych.
– MCK jest idealnym miejscem na przeprowadzanie kongresów medycznych,

czyli wielosektorowej, otwartej debaty na
temat ochrony zdrowia w Polsce. Znakomicie dowodzi tego tempo rozwoju tej imprezy – w drugiej edycji wzięło udział ponad
3000 znaczących gości, a co ważniejsze,

Wyjątkowi goście
Nowe formuły wydarzeń
przyciągają do Spodka
i Międzynarodowego
Centrum Kongresowego
nie tylko ludzi biznesu.
Podczas Food Show
gotował Andrzej
Polan, a podczas 4DD
o m.in. o walorach
architektury MCK
rozmawiali architekci:
Robert Konieczny,
Tomasz Konior i Przemo
Łukasik. Magiczna
architektura MCK
przyciąga fotografów.
Tu realizowano zdjęcia
do kalendarza na rok
2018, wydawanego
w celu wsparcia Domu
Aniołów Stróżów.
W sesjach wzięli udział
m.in. Miuosh i Sonia
Draga.

uczestnicy HCC wracają do nas, organizując własne, bardziej wyspecjalizowane
wydarzenia, których w naszym kalendarzu
jest dużo, a wciąż przybywają nowe – mówi
Wojciech Kuśpik. 
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Percival Schuttenbach

Marilyn Manson

Metal Hammer Festival
Myrkur

Po krótkiej przerwie do Spodka wrócił Metal Hammer Festival. Dotychczas miało miejsce 7 edycji festiwalu, który po
raz pierwszy pojawił się na festiwalowej mapie już w 1995 roku.Na widowni pojawili się zarówno fani, którzy pamiętają
pierwszą edycję, jak i młodzi, których wówczas nie było jeszcze na świecie. Ósma edycja festiwalu to koncerty sław takich
jak Marilyn Manson i młodych artystów – Manuela Gagneux z Zeal & Ardor czy Amalie Bruun z Myrkura.

Paradise Lost

Zeal & Ardor

Metal Hammer
Festival to nie tylko
muzyka. Pojawiło się
wiele dodatkowych
atrakcji – stoiska
niezależnych
wytwórni płytowych,
rockowych ciuchów
i akcesoriów, studia
tatuażu.

mocne brzmienia
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deep purple
odchodzi?
Tegoroczna trasa legendarnego zespołu miała tytuł „The Long Goodbye Tour”, ale wszyscy mają nadzieję, że jeżeli to
pożegnanie to będzie trwało jeszcze przez całe lata. Maestria i doświadczenie pozwalają uwierzyć, że średnia wieku
muzyków dochodzi do 70 lat, ale emocjami i energią wciąż im bliżej do nastolatków. Trzy pokolenia fanów, które
wypełniły Spodek nie bardzo chcą uwierzyć, że tak grający zespół może w ogóle myśleć o emeryturze.

Tego lata do Katowic zawitała grupa Gorillaz w ramach prezentacji
najnowszej płyty „Humanz”. Zespół po raz pierwszy zagrał w Polsce
w tym roku. Trudno powiedzieć, czy to kwestia publiczności czy atmosfery
wyjątkowych wnętrz MCK, ale koncert należał do wybitnie udanych.

Tauron Nowa Muzyka 2017 za nami
W tym roku na 8 scenach wystąpiło 65 artystów, reprezentujących różne gatunki muzyki – od techno, house i alternatywnego popu, przez ambient i nowoczesny soul po futurystyczny jazz. Tysiące miłośników muzyki znakomicie
bawiło się przez 4 festiwalowe dni. Do zobaczenia za rok.
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Eden Brent

Rawa Blues
Kris Barras

Bluesowy festiwal już po raz 37. będzie gościł
w Spodku. Trzy dni ostatniego weekendu
września to występy 5 zagranicznych gwiazd
i wielu bardzo dobrych artystów, nie tylko
z Polski.

Tegoroczne gwiazdy to mieszanka rutyny z młodością. Z jednej strony
uznani artyści z bogatym dorobkiem: Eden Brent oraz Sonny Landreth,
który oprócz sobotniego koncertu w Spodku poprowadzi kliniki gitarowe
w NOSPR. Z drugiej: wschodzące gwiazdy bluesa z Marcusem Kingiem na
czele. Chciałbym zwrócić uwagą na tego chłopaka. Gra niesamowicie na
gitarze i do tego śpiewa z charyzmą Janis Joplin – podkreśla Irek Dudek,
twórca i dyrektor Rawa Blues Festival, który w tym roku zaprezentuje się
w bigbandowym wcieleniu i zapowiada, że ten koncert będzie klamrą spinającą jego dotychczasowe dokonania.
Po dziesięcioletniej przerwie, na Rawie Blues znów zagra artysta z Wielkiej Brytanii, która jest jedną z najmocniejszych i najbardziej prężnych scen
bluesowych w Europie. Będzie to postać nietuzinkowa – Kris Barras, muzyk
i wojownik MMA w jednej osobie.
Po raz drugi w długiej historii festiwalu na scenie Spodka zabrzmi muzyka gospel. Tym razem w wykonaniu Tima Woodsona z zespołem The Heirs
of Harmony. 

Odjazdy
wracają
do Spodka!

Bielszy odcień bieli w Spodku
Co prawda Gary Brooker, lider Procol Harum, twierdzi, że tegoroczna
płyta „Novum” to najlepszy krążek w historii zespołu, ale nie można
sobie wyobrazić koncertu tego zespołu bez hitu „A Whiter Shade Of
Pale” (Bielszy odcień bieli). Patrząc na zdjęcia zespołu, wiemy, że ma

za sobą długą historię, ale słuchając największego przeboju grupy,
trudno uwierzyć, że ma już pół wieku!
Europejska trasa Procol Harum promuje ich najnowszy album,
ale 15 października na koncercie usłyszymy wiele znanych hitów.
Obok „Whiter Shade Of Pale” zabrzmią w Spodku takie utwory jak
„Grand Hotel”, „Conquistador”, „A Salty Dog” czy „Homburg”.

Burzliwa historia festiwalu sięga 1989 roku.
W całej dekadzie lat 90. ubiegłego wieku Odjazdy były jednym z najciekawszych przystanków
na muzycznej mapie Polski. Grały tu największe
krajowe i zagraniczne gwiazdy. Wśród zagranicznych zespołów, która wystąpiły na festiwalu,
były: Rammstein, Bolldhound Gang, Chumbawamba, Therapy? I The Young Gods. Listę polskich
grup, które zagrały w Spodku podczas Odjazdów,
tworzą takie sławy jak: Perfect, Myslovitz, Kult,
IRA, Kaliber 44, O.N.A., Acid Drinkers, Armia czy
Coma. Trudno się dziwić, że zapowiedź powrotu
festiwalu budzi wiele emocji. Organizatorzy podsycają je … nie zdradzając żadnych szczegółów
tegorocznej edycji.
To nie pierwsza próba reaktywowania festiwalu, ale tym razem nie może się nie udać. Nowy
zarządca Spodka, PTWP Event Center, i organizująca Odjazdy agencja More Music Agency mają
już za sobą udaną współpracę przy festiwalu
Tauron Nowa Muzyka, co znakomicie wróży Odjazdom.

wydarzenia / zapowiedzi
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Koncert, widowisko,
wydarzenie,
czyli Kilar w Spodku
To nie będzie zwykły koncert ani obchody jubileuszu czy benefis artysty. We wrześniu
w Spodku czeka nas jedyny w swym rodzaju i koncepcji wielki spektakl muzyczny
– wydarzenie na miarę talentu i dokonań niezapomnianego Wojciecha Kilara.

Tegoroczne urodziny 152. urodziny Katowic
– Miasta Muzyki UNESCO – będą miały swój
finał w zarządzanej przez spółkę PTWP Event
Center Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek.
W miejscu nazywanym ikoną architektury 24
września br. odbędzie się koncert poświęcony
ikonie muzyki – zmarły przed niespełna czterema laty Wojciech Kilar w tym roku skończyłby 85 lat.
Ideą projektu jest przybliżenie słuchaczom
twórczości światowej sławy kompozytora, przez całe życie związanego ze Śląskiem.
Różnorodność repertuaru będzie odbiciem
wszechstronności talentu nie tylko samego
Wojciecha Kilara, ale również zaproszonych
do udziału w wydarzeniu artystów.
– Nikt do tej pory nie pokazał bogactwa
muzyki Wojciecha Kilara w ramach jednego
koncertu w taki sposób – zapowiada reżyser
wydarzenia Krzysztof Materna.
Rzeczywiście, wydarzenie zapowiada się
jako niezwykle i niepowtarzalne. Na dwóch

scenach Spodka zagrają trzy orkiestry
– wszystkie znane i renomowane, pod znakomitymi batutami. W roli solistów wystąpi
baryton, jazzman i światowej klasy pianista.
Mowa o Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Jerzego
Maksymiuka, Aukso – Orkiestrze Kameralnej
Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia oraz
Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Śląskiej
pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka.
Gościem specjalnym koncertu będzie Ingolf
Wunder, światowej sławy pianista, laureat II
nagrody w XVI Międzynarodowym Konkursie
Pianistycznym im. Fryderyka Chopina, oraz
wybitni muzycy: Paweł Trojak, solista śpiewającego barytonem, oraz Kuba Stankiewicz,
pianista jazzowy.
Dwugodzinny spektakl muzyczny rozegra
w skrojonej na miarę wielkiego widowiska,
oprawie wizualnej. Obok najwybitniejszych
utworów muzyki klasycznej, m.in.: fragmentów koncertów fortepianowych, Krzesanego,

Orawy, Siwej Mgły, w repertuarze znajdą się
również dzieła muzyki filmowej, m.in.: marsz
kawalerii z „Kroniki wypadków miłosnych”
w reżyserii Andrzeja Wajdy, czy artystyczne
tańce będące częściami najwybitniejszych
obrazów polskiej kinematografii – mazur
z „Zemsty”, polonez z „Pana Tadeusza” czy
walc z „Ziemi Obiecanej”.
– Wojciech Kilar swoją światową karierę rozpoczął właśnie w Katowicach, tutaj też tworzył przez całe życie. Cieszy nas,
że w Spodku będziemy mogli oddać hołd

kompozytorowi tak wielkiego formatu, prezentując równocześnie ogromny potencjał miasta i regionu. Jestem przekonany,
że utwory mistrza wybrzmią w Katowicach
i w Spodku tak, jak nie brzmiałyby nigdzie
indziej, a ten podwójnie urodzinowy koncert
będzie niezapomnianym przeżyciem – podsumowuje Marcin Stolarz, prezes spółki PTWP
Event Center, zarządcy obiektu.
Bilety na koncert można zakupić poprzez
stronę eventim.pl i w sklepach sieci Empik.


Cała muzyka świata
WOMEX, Targi Muzyki Świata – tak jak MIDEM w Cannes, Jazz Ahead w Bremie – to jedna
z największych europejskich imprez muzycznych daleko wykraczających poza formułę targów.
Katowice będą pierwszym polskim miastem w Polsce goszczącym WOMEX.

Hey świętuje w Katowicach
Spodek znalazł się na jubileuszowej trasie Hey Fayrant Tour. Muzycy świętują 25-lecie
istnienia. Gratką jest powrót do zespołu jego współzałożyciela – Piotra Banacha. Podczas jubileuszowych koncertów Kasia Nosowska i muzycy Hey zagrają swoje największe
przeboje, a jest z czego wybierać, bo w ćwierćwieczu działalności wydali 18 płyt. Koncert
w Spodku, zaplanowany na 8 grudnia, będzie ostatnim, podsumowującym trasę występem, więc spodziewamy się najwyższej dawki emocji i wielu niespodzianek.

Organizowany od ponad 20 lat (ostatnio w Berlinie, Sewilli, Kopenhadze) WOMEX co roku przyciąga fanów muzyki świata, muzyków i przedstawicieli biznesu przemysłów kreatywnych.
WOMEX to konferencja i targi – dedykowane specjalistom. Oczywiste jednak, że towarzyszyć im
będzie żywa muzyka, a impreza będzie otwarta
również dla miłośników dźwięków „pochodzenia
etnicznego”..
Tegoroczne World Music Expo organizowane w dniach 25-29 października w Katowicach,
Mieście Muzyki UNESCO, odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz w sali
koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia w Katowicach.
– Organizatorzy, wybierając Katowice, potwierdzili, że nasze miasto jest jednym z najważniejszych ośrodków muzycznych nie tylko w Polsce, ale i w Europie – podkreślił Marcin Krupa,
prezydent Katowic.
Do miasta przyjadą muzycy i przedstawiciele firm z kilkudziesięciu krajów świata.

W programie wydarzenie uwzględniono m.in.
możliwość aranżowania wspólnych projektów,
szeroko pojęty networking, wykorzystanie różnych kanałów przekazu i prezentacji.
Ciekawie zapowiada się już inauguracja, która,
zgodnie z tradycją, ma formułę koncertu. 25 października w sali koncertowej NOSPR Orkiestra
Kameralna Aukso zagra z najlepszymi zespołami
folkowymi związanymi z regionem: grupą Vołosi,
rodzinną Kapelą Maliszów oraz zespołem Lautari.
Fuzja world music z muzyką poważną zapowiada się atrakcyjnie – Aukso i Vołosi – główni
bohaterowie projektu, zagrają razem nie pierwszy raz. Etno-jazzowe Lautari, inspirowane przez
folklor środkowej i południowej Europy, założone i prowadzony przez Macieja Filipczuka, wyróżnia to, że jego artyści „terminowali” u muzyków ludowych. Na program koncertu złożą się
utwory z repertuaru wszystkich zespołów, zarówno z towarzyszeniem Orkiestry Aukso, jak
i wykonanych indywidualnie.
(Na podst. womex.com. oprac. off)
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od lata do zimy

Życie Na
tarasach
Lodowisko
dla każdego
Podobnie jak w poprzednim sezonie, będzie dostępne dla mieszkańców
regionu lodowisko w Spodku. Będzie więcej godzin, więcej imprez, no
i rozgrywki Polskiej Hokej Ligi.
Flagowym projektem w ramach akcji „Lodowisko dla każdego” pozostają ślizgawki, czyli rekreacyjne zajęcia na lodzie dla całych rodzin, grup przyjaciół
i znajomych ze szkoły lub podwórka oraz dla stałych sympatyków katowickiego lodowiska. Po ubiegłorocznych zmianach w organizacji ślizgawek zwiększyła się dostępność obiektu, możliwość kupienia biletu przez internet. Bardziej
racjonalna stała się liczba osób na lodzie. Prawdziwym hitem okazały się sobotnie sesje „Disco na lodowisku” oraz niedzielne „Poranki dla dzieci”.
W nadchodzącym sezonie zaplanowano jeszcze więcej godzin ślizgawek. „Disco na lodowisku” będzie można odwiedzić w piątkowe wieczory, a nauka dla
najmłodszych dzieci odbędzie się w sobotnie poranki. Na uczestników ślizgawek
czekać będą łyżwy w wypożyczalni oraz szlifiernia. Miłą atmosferę w trakcie jazdy zapewni dobra muzyka i sprawna obsługa obiektu. Pełny harmonogram zajęć
rekreacyjnych dostępny będzie na naszej stronie internetowej www.spodekkatowice.pl/lodowisko oraz fanpage’u Lodowisko Spodek Katowice.
Nie możemy zapomnieć o hokeju na lodzie i udziale Tauron HK GKS w rozgrywkach Polskiej Hokej Ligi. W rywalizacji o mistrzostwo Polski uczestniczyć będzie
m.in. drużyna Tauron HK GKS Katowice. W tym przypadku również możemy mówić o „nowym otwarciu”. W letniej przerwie katowicki zespół przejął kanadyjski
trener Tom Coolen, a w ekipie pojawiło się kilku nowych hokeistów, w tym reprezentanci Polski. Według fachowców, Gieksę stać na to, by być trzecią-czwartą siłą
w rozgrywkach. Ekipa, która może nie raz sprawić niespodziankę z czołowymi zespołami ligi. Trener Coolen po przyjeździe do Katowic był zainteresowany m.in.
zapleczem lodowiska. Podobały mu się zwłaszcza szatnie, które są większe niż
w klubie Buffalo Sabres, gdzie także był w sztabie szkoleniowym.

Łyżwy w liczbach
Ślizgawki zgromadziły 32 tys. uczestników. Podczas 474 godzinnych
sesji wypożyczono 12 000 par łyżew. Odbywało się 20 meczów
ligowych oraz 120 treningów zespołów hokejowych i łyżwiarskich.

Bar sezonowy ze
street foodem
i przestrzeń działań
kulturalnych?
Z widokiem na
zmieniające się
Katowice? Kato
Zwei to wakacyjny
projekt miejskich
aktywistów,
twórców kultowego
baru Kato.

Od maja na tarasach Spodka funkcjonuje lokal z przestrzenią działań kulturalnych i społecznych. Można tu słuchać koncertów, oglądać filmy, piknikować, uczestniczyć w warsztatach i imprezach targowych. Wszystko to z widokiem na miasto.
KATO ZWEI to pomysł Michała Kubieńca i Dominika Tokarskiego, miejskich aktywistów, twórców m.in. baru KATO i Geszeftu.
– W Strefie Kultury widać, jak zmieniają się Katowice, jak miesza się ze sobą stare
i nowe. Czy można wyobrazić sobie lepsze miejsce spotkań przy dobrym jedzeniu, muzyce, na ciekawych warsztatach i imprezach targowych? – zapowiadał u progu lata Michał
Kubieniec.
Kato Zwei to także miejsce ściśle związane z muzyką alternatywną. Odbywają się tu
także sportowe wydarzenia, m.in. akcja „Biegam w Kato”, której uczestnicy łączą sport
z poznawaniem miasta nocą.
– Dbamy o to, żeby Spodek był miejscem pełnym życia, które łączy w sobie wydarzenia specjalne i codzienne aktywności – mówi Marcin Stolarz, prezes PTWP Event Center,
zarządcy obiektu.
Informacje o projekcie można śledzić na facebookowych profilach Spodka: www.facebook.com/halaspodek oraz KATO ZWEI: www.facebook.com/katozwei
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Z korony Spodka roztacza się wspaniała
panorama centrum miasta.

tajemnice Spodka
Dostępną od niedawna atrakcją jest zwiedzanie Spodka. Specjalnie opracowana trasa pozwala spojrzeć na Spodek od strony, której uczestnicy odbywających się tam imprez zwykle nie
widzą. Zwiedzający mają okazję zobaczyć elementy zaplecza,
takie jak przestrzenie, w których chowane są wysuwane sektory, czy scena, a także zejść pod płytę Spodka. Na dach co
prawda się nie wychodzi, ale podziwianie panoramy Katowic
z korony Spodka to także ciekawe przeżycie, zwłaszcza że
przewodnicy potrafią ciekawie opowiadać o tych widokach.
Po Spodku oprowadzają bowiem licencjonowani przewodnicy,
którzy o mieście wiedzą więcej, niż ktokolwiek inny.
Już sam początek zwiedzania jest zaskoczeniem – rozpoczyna się ono w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, z którego do Spodka grupa przechodzi tunelem. Dla wielu uczestników zwiedzania istnienie tunelu jest niespodzianką. Nie
ostatnią zresztą. Kolejną jest istnienie w obiekcie piętnastometrowego basenu.

Niezbędna
metamorfoza
Czarna garderoba, przygotowana specjalnie
dla Marilyna Mansona.

Trzydzieści trzy pracownie architektoniczne
z całej Polski zaproszono do przygotowania
prac w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy toalet publicznych
w Spodku. Modernizacja toalet to jeden z projektów w ramach tzw. Metamorfoz Spodka.
Ikona polskiej architektury wciąż fascynuje ponadczasową koncepcją, ale wymaga unowocześnienia w… istotnych szczegółach. Zmieniają
się bowiem standardy tego typu obiektów oraz
wymagania użytkowników, widzów i gości.
Koncepcje muszą uwzględniać miejsca
przeznaczone do przewijania i opieki nad

Dużym zainteresowaniem cieszą się miejsca zwykle dostępne tylko dla szczególnych gości – sektor VIP z pluszowymi
siedzeniami czy pokoje VIP. Można też zajrzeć do garderoby,
włącznie z tą, którą dla Marilyna Mansona urządzono w całkowicie czarnej tonacji.
Nie bez powodu podkreślamy wyjątkowy charakter tych
wycieczek. Spodek nie jest obiektem muzealnym – wciąż żyje,
są w nim organizowane kolejne imprezy, co powoduje, że czas,
w jakim może być dostępny dla zwiedzających, jest ograniczony. Nie ma więc sztywno wyznaczonych godzin ani nawet dni
zwiedzania: jeżeli jest to możliwe, to zapraszamy na wycieczkę. Zwykle czas potrzebny na zebranie czterdziestoosobowej
grupy jest liczony w godzinach, a nie dniach.
Chcąc zwiedzić Spodek, trzeba się zarejestrować przez internet i zapłacić 5 złotych. Dostaje się za to półtoragodzinną
wycieczkę w niedostępne zwykle miejsca i pamiątkowy bilet
z okolicznościową pieczątką. 

niemowlętami, wydzielone stanowiska do
korzystania z toalet i umywalek przez dzieci
oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych. W czasach (i w realiach),
w których Spodek budowano, do tych kwestii,
jak również do energooszczędności czy łazienkowo-toaletowej estetyki, nie przywiązywano
takiej wagi jak dziś. Projektanci mają zaproponować rozwiązania dla trzech typów węzłów
sanitarnych: toalet w holu głównym, w strefie
VIP oraz w tzw. sali bingo, w której organizowane są bankiety.
– Naszą troską jest, żeby obiekt, którym
zarządzamy od ponad roku, unowocześnić
i uatrakcyjnić, zwłaszcza w obszarach, które wymagają tego najbardziej. Liczni organizatorzy wydarzeń w Spodku zwracali uwagę
na konieczność pilnego podniesienia standardu wykończenia między innymi toalet – mówi

Marcin Stolarz, prezes PTWP Event Center,
zarządcy obiektu.
Organizatorem konkursu, na zamówienie
PTWP Event Center, jest Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice. Laureat
głównej nagrody otrzyma poza premią finansową zaproszenie do udziału w negocjacji
umowy na sporządzenie szczegółowego opracowania pracy konkursowej, w tym dalszych
faz dokumentacji projektowej.
O samych koncepcjach, co na tym etapie
zrozumiałe, wiadomo niewiele. Armaturę
i tzw. biały montaż zapewni Roca Polska –
jeden z partnerów projektu Metamorfozy
Spodka. Toalety w lustra wyposaży drugi
z partnerów – firma MCJ. Zarządca obiektu
jest otwarty na współpracę z innymi podmiotami, które chciałyby znaleźć się w gronie partnerów metamorfoz Spodka.
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PTWP EVENT CENTER Sp.z o.o.
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zaledwie15 minut od centrum Katowic
only 15 minutes from the centre of Katowice
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