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W numerze: W Katowicach warto się spotkać – przekonuje prezydent Marcin Krupa / MCK i Spodek – największe kongresy, specjalistyczne eventy, publiczne ekspozycje / Sektor
zdrowia musi rozmawiać. / Ogranicza nas tylko wyobraźnia – zapewnia szef PTWP Event Center Marcin Stolarz / Powrót mocnych brzmień – Metalmania 2017 / Sportowe
rekordy w Spodku / Extreme Masters – gry na najwyższym poziomie / Targi, spektakle, nagrody, gale, bankiety.

magazyn

Nowy czas, nowa twarz
Przemysł spotkań rozwija się dynamicznie w całym kraju;
to także jeden z priorytetów rozwojowych Katowic.
Atutem miasta jest unikatowy obiekt o praktycznie
nieograniczonym spektrum zastosowań.

Katowice i cały Śląsk szybko zmieniają swoje oblicze. Tradycyjnie
kojarzone z regionem i aglomeracją
gałęzie przemysłu i branże gospodarki pozostają ważne, ale nie decydują już o przyszłości, a w ekonomicznym krajobrazie województwa
nie odgrywają już roli absolutnie
dominującej.
Systematycznie rośnie tu natomiast rola zaawansowanych
usług, branż opartych na wiedzy
i wysokich technologiach, czemu sprzyja bogate zaplecze edukacyjne i kadrowe. To dostęp do
www.spodekkatowice.pl

wydarzeń w mck i spodek katowice

pracowników o wysokich, często
unikatowych kwalifikacjach, decyduje coraz częściej o decyzjach
inwestorów – a w konsekwencji
o szansach rozwojowych miast
i regionu.
Ważnym czynnikiem tych zmian
jest infrastruktura – komunikacyjna, ale także ta służąca rozwojowi przemysłu spotkań, czasu

wolnego, kultury, rekreacji i sportu. Niewątpliwym atutem miasta
stała się tzw. Strefa Kultury – nowoczesna przestrzeń publiczna
dedykowana szeroko pojętej aktywności kulturalnej z obiektami,
które stały się ikonami nowoczesnej architektury.
Należy do nich znany w całym
kraju Spodek połączony w wielofunkcyjną
przestrzenną
całość z Międzynarodowym Centrum Kongresowym. To wyjątkowy obiekt przeznaczony przede
wszystkim do organizowania kongresów i sympozjów oraz imprez
wystawienniczo-targowych.
Na kolejnych stronach wydawnictwa prezentujemy najważniejsze
aspekty działalności w obu obiektach, możliwości ich wykorzystania dla różnego rodzaju projektów
i przedsięwzięć, skalę i różnorodność zorganizowanych tu ostatnio
imprez; rozmawiamy z gospodarzami, organizatorami i uczestnikami
wydarzeń.

Nowoczesna motoryzacja,
logistyka, medycyna, usługi
dla biznesu, informatyka
tworzą alternatywę i zmieniają
wizerunek przemysłowego
regionu i jego stolicy.
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w strefie dialogu

W Katowicach warto
się spotkać
Jesteśmy miastem przemysłu spotkań, otwartym na nowe
realizacje. Turystyka biznesowa stała się istotną dźwignią rozwoju
miasta, oddziałuje na różne sfery życia gospodarczego i społecznego
oraz jest istotnym elementem promocji Katowic zarówno na
rynkach krajowych, jak i międzynarodowych – mówi Marcin Krupa,
prezydent Katowic.

Jakie miejsce zajmuje
przemysł spotkań w planach
rozwoju Katowic?
Katowice są stolicą powstającej
metropolii. W skład ogromnego
zurbanizowanego obszaru, którego są sercem, wchodzi kilkanaście
miast liczących razem niespełna
2,5 miliona mieszkańców. To miasto
prawdziwie europejskie, w którym
nowoczesność twórczo nawiązuje i przenika się z tradycją. Chcemy rozwijać turystykę biznesową
w Katowicach. Bez wątpienia takie
wydarzenie, jak Europejski Kongres
Gospodarczy, pomaga nam promować nasz region i miasto. Dotarliśmy do takiego miejsca, kiedy możemy mówić, że jesteśmy miastem
przemysłu spotkań, otwartym na
nowe realizacje. Turystyka biznesowa stała się istotną dźwignią rozwoju miasta, oddziałuje na różne sfery
życia gospodarczego i społecznego
oraz jest istotnym elementem promocji Katowic zarówno na rynkach
krajowych, jak i międzynarodowych. O jej dynamicznym rozwoju
świadczą m.in. dane statystyczne.
Według raportu „Rynek turystyki
biznesowej w Katowicach w 2016 r.”
w ubiegłym roku przyjechało do
nas aż 762 tys. gości na wydarzenia
konferencyjne i targowe. To aż o 180
tys. osób więcej niż w 2015 r., co
oznacza 31 proc. wzrost. To dowód
na to, że sprawdza się nasza konsekwentnie realizowana strategia
ukierunkowana na rozwój turystyki
biznesowej, ściąganie nowych imprez biznesowych oraz rozwijanie
tych, które już przyciągnęliśmy.
W tym roku w Katowicach odbędzie się prestiżowy WOMEX, czyli
Targi Muzyki Świata, jesteśmy także
najpoważniejszym kandydatem do
organizacji Szczytu Klimatycznego

ONZ w 2018 r. Dziś, gdy inwestorzy
przyjeżdżają do Katowic, mówimy
o potencjale naukowym, gospodarczym i infrastrukturalnym całej
metropolii. To właśnie tutaj, w katowickim Spodku i MCK odbyła się
największa impreza w Polsce – Intel
Extreme Master, który w roku 2016
zgromadził 113 tys. uczestników,
natomiast w tegorocznej edycji
wzięło udział ponad 170 tys. osób.

Jakie są atuty Katowic, jako
miejsca organizowania
kongresów i sympozjów?
Co już zrobiono w kwestii
dostosowania miasta
do takiej funkcji, a jakie
procesy jeszcze nas czekają?
Mamy wyjątkowy obiekt Spodka,
który z Międzynarodowym Centrum
Kongresowym tworzy wyjątkową
zarówno pod względem architektonicznym, jak i funkcjonalnym
powierzchnię, największą w Polsce. MCK to wielofunkcyjny obiekt,
który jest doskonałym miejscem
dla przedsięwzięć o charakterze
zjazdów, konferencji, seminariów,
imprez kulturalno-społecznych czy
projektów
wystawienniczo-targowych. W sąsiedztwie znajduje
się gmach NOSPR, który oferuje
dostęp do jednej z najlepszych sal
koncertowych na świecie. Razem
z Muzeum Śląskim i Międzynarodowym Centrum Kongresowym,
te trzy obiekty są symbolami dokonującej się na naszych oczach
przemiany Katowic i sprawiają, iż
miasto Katowice staje się światowej
rangi metropolią. Z miasta przemysłu ciężkiego zmienia się w miasto
„przemysłu spotkań”. Katowice to
silna marka w oczach inwestorów
i stale pracujemy nad tym, by było

ich co raz więcej. Szereg działań
takich jak dostęp do wykwalifikowanej kadry, zrównoważona komunikacja, system wsparcia inwestycji
to obszary, które wciąż udoskonalamy. Stawiamy także na stały rozwój
oferty czasu wolnego, by zaoferować także ciekawą alternatywę na
czas po konferencji. Coraz częściej
wydarzenia organizowane w Katowicach trwają dwa dni i dłużej liczba takich spotkań w 2016 roku
w stosunku do roku poprzedniego
była większa o 179 spotkań, czyli
odnotowano wzrost rok do roku się
o 15,6 proc.

Jaki będzie wpływ tej branży
na charakter i gospodarcze
oblicze miasta, a także na
rynek pracy, możliwości
rozwojowe i dochody miasta?
Za każdym razem podkreślamy,
że tysiące gości w Katowicach to
realne zyski dla miasta i naszych
mieszkańców. Rozwija się zaplecze
hotelowe i konferencyjne, zarabiają firmy cateringowe, restauratorzy, taksówkarze, czy lokalni
sklepikarze. Przeciętnie uczestnik

Katowice stają się światowej rangi
metropolią. Z miasta przemysłu
ciężkiego zmieniają się w miasto
„przemysłu spotkań”. Katowice to
silna marka w oczach inwestorów
i stale pracujemy nad tym, by
było ich co raz więcej.

konferencji korzystający z noclegu
„zostawia” w Katowicach 534 zł,
a nie korzystający 161 zł. Co ważne, wiele osób, które przyjeżdżają
do Katowic w celach biznesowych
– chętnie tu wraca, by np. z całą
rodziną iść na koncert Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w jednej z najlepszych
sal koncertowych świata, czy też
wybrać się na jeden z katowickich
festiwali znanych w całej Europie.
To doskonała promocja Katowic.
Efektem tego rozwoju są liczne
wyróżnienia otrzymane w ostatnich
latach. Wśród tych prestiżowych
można wymienić Miasto Kreatywne
UNESCO w dziedzinie muzyki – Miasto Muzyki (2016), 2. miejsce Katowic w kategorii realizacja strategii
przyciągania zagranicznych inwestycji bezpośrednich – Ranking FDI
Magazine „Financial Times” (2017),
3. miejsce Katowic w Rankingu Bogactwo Samorządów miesięcznika
„Wspólnota” w kategorii: zamożność per capita, (2016), 2. miejsce
Katowic w Rankingu Innowacyjnych
Samorządów dziennika „Rzeczpospolita” w kategorii miasta na
prawach powiatu (2016) czy Tytuł
Najlepszego Produktu Turystycznego dla Katowickiej Strefy Kultury w konkursie Polskiej Organizacji
Turystycznej (2015). Dodatkowo
Katowice dysponują ponad 400
tys. metrów kwadratowych powierzchni biurowej, która wciąż się
powiększa. Według raportu Colliers
International Poland na temat nieruchomości komercyjnych, Katowice zajmują 5. miejsce (m. in. przed
Poznaniem). Działania te stwarzają
naturalny klimat dla przedsiębiorców, którzy chętnie otwierają swoje
biura w Katowicach – tym samym
tworząc nowe miejsca pracy. 
rozmawiał Piotr Myszor
www.mckkatowice.pl
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Kongres
w przestrzeni
Dziesięć tysięcy ludzi odwiedza Europejski Kongres Gospodarczy, a podczas 4 Design Days
przez Międzynarodowe Centrum Konferencyjne przewinęło się 25 tys. osób. Otwarcie MCK
stworzyło nowe perspektywy rozwoju potencjału Katowic jako miasta spotkań i kongresów.
Oferowane przez Centrum i Spodek możliwości przestrzenne, aranżacyjne i logistyczne
pozwalają na organizację imprez, na których mogą spotykać się profesjonaliści, ale także
zainteresowane osoby spoza grona specjalistów.

MCK i Spodek sprawdzają się jako miejsce organizowania dużych wydarzeń biznesowych połączonych z elementami
ekspozycji. To kongresy kierowane do
specjalistów poszczególnych branż z elementem otwarcia na udział osób spoza
kręgu fachowców.
Grupa PTWP specjalizuje się od lat
w organizacji tego typu spotkań, a ich formuła ewoluuje – nie tylko ze względu na
nowe oczekiwania uczestników, lecz również z uwagi na oferowane przez Centrum
i Spodek możliwości przestrzenne, aranżacyjne, logistyczne. Przykłady? Spójrzmy
tylko na tegoroczne projekty...
Dość powiedzieć, że w drugiej edycji 4
Design Days wzięło udział blisko... 25 tys.
osób. Było to największe w tej części Europy wydarzenie poświęcone wzornictwu
i architekturze, ale także rynkowi mieszkaniowemu i nieruchomościom. Na święto
architektury i dizajnu w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym
złożyły się wykłady, dyskusje, prezentacje, gale rozdania nagród, wystawy oraz
oryginalnie zaaranżowane stoiska ponad
250 wystawców.
W trakcie czterodniowej imprezy ikony
światowego i polskiego dizajnu, architekci
i projektanci, przedstawiciele producentów i firm usługowych oraz deweloperzy
dyskutowali o tym, co inspiruje i kreuje aktualne i przyszłe trendy.
Różne oblicza polskiej gastronomii,
nowe trendy na rynku żywności i kulinariów, innowacyjne koncepty i coraz bardziej
świadomi konsumenci – podczas pierwszej
edycji Food Show odbyło się blisko 20 debat branżowych z udziałem ponad stu prelegentów. Podczas dwóch dni otwartych
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
odwiedziło ponad 1500 profesjonalistów
oraz ponad 5000 amatorów dobrej kuchni. Tej nowości w kalendarzu imprez organizowanych przez PTWP towarzyszyły
www.spodekkatowice.pl

wystawy, prezentacje produktów żywnościowych i degustacje, pokazy gotowania,
warsztaty kulinarne, spotkania z mistrzami
kuchni i blogerami kulinarnymi.
Na tegoroczny Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress)
złożyło się ponad 50 sesji sesji poświęconych różnym aspektom polityki zdrowotnej i medycyny z udziałem 250 prelegentów. HCC zgromadziło lekarzy
i przedstawicieli sektora zdrowia, polityki,
samorządów i mediów.
Kongres Wyzwań Zdrowotnych był adresowany również do mieszkańców regionu. Pod hasłem „Medycyna jest dla ludzi”
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbył się cykl otwartych dla publiczności wykładów specjalistów z wybranych
dziedzin medycyny, Spotkania Medyczne
im. Krystyny Bochenek, udzielano darmowych porad medycznych, wyświetlano
filmy o tematyce prozdrowotnej.

25 000
osób wzięło udział
w tegorocznej edycji
4 Design Days

100 000
spotkań
biznesowych odbywa
się podczas trzech
dni Europejskiego
Kongresu
Gospodarczego

– Europejski Kongres Gospodarczy zmienia się przede wszystkim jakościowo, a to powoduje wzrost zainteresowania przede wszystkim ze
strony biznesu. W tegorocznej edycji ma wziąć udział około ośmiu tysięcy uczestników, a liczba sesji i wydarzeń grubo przekracza sto.
Przy tej skali, przy prestiżowym charakterze przedsięwzięcia, przy
jego merytorycznej różnorodności i skomplikowaniu organizacyjnym
jego lokalizacja w przestrzeniach MCK i Spodka wydaje się sprawą kluczową dla powodzenia projektu. Obiekty te stwarzają możliwości aranżowania poszczególnych wydarzeń tak, by mogła w nich wziąć udział
duża liczba gości, pozwalają na liczne interakcje, zachęcają do spotkań,
dialogu i aktywności.
W ubiegłym roku do programu Kongresu doszła inicjatywa start-upowa, czyli duże wydarzenie pod nazwą European Start-up Days odbywające się w całości w Spodku, ale – co ważne – otwarte dla gości Kongresu. Wzięło w nim udział ponad dwa tysiące młodych przedsiębiorców,
którzy mieli okazję spotkać się z dużym biznesem. W tym roku spodziewamy się, że będzie ich 2,5 tysiąca. Kolejne dwa tysiące gości i współpracowników Kongresu to studenci biorący udział w projekcie Młodzi
Liderzy EEC.
W tegorocznym Kongresie weźmie udział bardzo mocna reprezentacja przede wszystkim biznesu, ale także administracji i sfery polityki.
Udział zapowiedziało ponad 20 ministrów i wiceministrów gospodarczych resortów polskiego rządu. Spodziewamy się też gości z wielu
stron świata. Będą przedstawiciele Komisji Europejskiej i Parlamentu
Europejskiego. Będzie wśród nich wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, kilku ważnych urzędników Komisji Europejskiej, europosłowie
z różnych krajów, działający w komisjach ważnych z punktu widzenia
Polski.
Atutem wyróżniającym Kongres jest podkreślana przez uczestników
wyjątkowa atmosfera. Sprzyja ona wymianie poglądów i wiedzy, stwarza doskonałe warunki dla powstawania ciekawych projektów, jest impulsem dla nowych biznesów. Uczestnicy EEC odbywają średnio od kilku do kilkunastu spotkań biznesowych, więc ich liczbę można oszacować w trakcie trzech kongresowych dni łącznie nawet na ok. 100 tys.

Wojciech Kuśpik,
inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego,
prezes Grupy PTWP
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Targi numer jeden
Od ponad trzech dziesięcioleci w Katowicach organizowane są targi techniki górniczej i hutniczej, kiedyś znane
jako Simmex. Obecnie odbywają się pod nazwą Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego
i Hutniczego Katowice.

Górnicze targi w Spodku, wzbogacone o ofertę
dla energetyki i hutnictwa, to największa tego
typu impreza w Europie.
– I trzecia co do wielkości impreza na świecie
skierowana dla tego segmentu przemysłu. Jeżeli
chodzi o Europę, jesteśmy numerem jeden – potwierdza Marek Brzenczek, prezes spółki Polska
Technika Górnicza, organizatora targów.
W targowej ofercie znajdują się maszyny i urządzenia oraz usługi górnicze. Są stoiska
z propozycjami dla przedsiębiorstw energetycznych i hutniczych. Ostatnia edycja targów była
dla tych organizowanych co dwa lata targów
przełomowa, w dużej mierze dzięki oddaniu do
dyspozycji wystawców także nowych powierzchni w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.
W roku 2015 ekspozycję odwiedziło ponad 25
tys. profesjonalistów, w tym misje gospodarcze
m.in. z Ukrainy, Wietnamu, Chin, Niemiec, Kolumbii, Chile i Wielkiej Brytanii. Bardzo licznie
reprezentowane były kierownictwa kopalń, centrów wydobywczych oraz spółek węglowych.
Otwarcie MCK na potrzeby przemysłu pozwoliło powiększyć powierzchnię wystawienniczą
targów o 8 tys. mkw. W sumie organizatorzy wykorzystali powierzchnie o wielkości 25 tys. mkw.
Pojawiło się na nich 482 wystawców z ponad 20
krajów świata, a więc o 40 proc. więcej niż dwa
lata wcześniej.
W roku 2013 Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Katowice zajmowały ponad 20 tys. metrów
kwadratowych powierzchni ekspozycyjnej
w Spodku i wokół niego. Wzięło w nich udział
ponad 400 wystawców z Polski, Niemiec,
Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji, Białorusi,
Ukrainy, Finlandii, Holandii, Belgii i Republiki
Południowej Afryki. Indie, Iran, Turcję, Ghanę
reprezentowały misje gospodarcze.
Targi w roku 2015 były szczególne także pod
innym względem – po raz pierwszy swoją ofertę
przedstawili wystawcy z Chin.
– To wydarzenie bez precedensu, ponieważ
Chińczycy chętnie przyjeżdżają na targi oglądać,
a tym razem przyjechali jako wystawcy z konkretną ofertą – podkreśla Brzenczek.
Najbliższa edycja Międzynarodowych Targów
Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice odbędzie się w dniach 29 sierpnia – 1 września 2017 roku. - Tym razem jednak,
z uwagi na odbywające się niemal w tym samym
czasie Mistrzostwa Europy Mężczyzn w Piłce
Siatkowej, z terenów targowych wyłączony będzie Spodek – mówi Agata Zielińska, wiceprezes
PTG.
Targom będą towarzyszyły międzynarodowe
konferencje i sympozja, w których udział zapowiedzieli przedstawiciele Komisji Europejskiej,
polskiego rządu, Międzynarodowej Agencji Energii, Światowego Kongresu Górniczego i europejskiej nauki.

25 000 mkw

Powierzchni zajęła
targowa ekspozycja
w roku 2015

482

wystawców z ponad

20

krajów świata
uczestniczyło w tych
targach

www.mckkatowice.pl
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samo zdrowie

Medycyna.
Potrzeby rodzą specjalizacje
Przemysłowy charakter Śląska od lat stawia przed tutejszą służbą zdrowia wyzwania większe, niż w innych częściach kraju
i stymuluje jej rozwój. Medycyna jako regionalny priorytet wymaga dialogu i wymiany doświadczeń.

O Międzynarodowym
Centrum Kongresowym
w Katowicach powiedzieli

O wyjątkowości Międzynarodowego Centrum
Kongresowego 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, który zgromadzi ok. 5 tys. gości. 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:

Prof. Zbigniew Kalarus,
przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego XXI
Międzynarodowego Kongresu
Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego

Na zdjęciu
prof. Andrzej
Urbanik,
prezes Polskiego
Lekarskiego
Towarzystwa
Radiologicznego

W regionie powstało co najmniej kilka istotnych klinik i szpitali wyspecjalizowanych w świadczeniu specjalistycznych usług medycznych, szczególnie w zakresie kardiologii, onkologii, ortopedii, traumatologii, leczeniu
oparzeń. Spowodowało to także rozwój prac badawczych i powstanie instytutów zajmujących się inżynierią medyczną i biotechnologiami. Sektor
medyczny będzie się nadal dynamicznie rozwijał, bo został jedną z tzw. inteligentnych specjalizacji regionu, co oznacza, że władze regionalne będą
wspierały tę branżę. Potrzeba wymiany doświadczeń i nowych idei będzie
miała coraz większe znaczenie.
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach okazało się znakomitym miejscem dla wymiany doświadczeń wysokiej klasy specjalistów
z całego świata, ale także spotkań z pacjentami. W trakcie kongresów, konferencji, warsztatów i seminariów centrum gości medycznych profesjonalistów. Zdążyło już stać się miejscem wielu prestiżowych wydarzeń dla
środowiska medycznego i szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia –
polityków, samorządowców, menedżerów, dostawców współpracujących,
placówkami medycznymi, ekspertów. Odbywają się tu również ogólnodostępne imprezy, które promują profilaktykę, zdrowy styl życia oraz umożliwiają wszystkim chętnym skorzystanie z badań i konsultacji lekarskich.
Goście spotkań doceniają zarówno niezwykle dogodne usytuowanie
obiektu w ścisłym centrum miasta, co ułatwia dostęp oraz funkcjonalne
oraz estetyczne walory obiektu. Podkreślają oni, że tak wielofunkcyjny i nowoczesny obiekt stawia Katowice w gronie najlepszych organizatorów imprez w Europie.

Prof. Krzysztof Strojek,
konsultant krajowy w dziedzinie
diabetologii
Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach
szybko okazało się znakomitym
miejscem prestiżowych
wydarzeń skierowanych do
środowiska medycznego.

Wybrane wydarzenia dotyczące medycyny i systemu opieki
zdrowotnej, które odbyły się w MCK:
•
•
•
•
•
•

XVIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji
Echokardiografii
45. Zjazd Psychiatrów Polskich
XLVI Kongres Polskiego Towarzystwa
Urologicznego
XXI Zjazd Zjazd Polskiego
Towarzystwa Endokrynologicznego
11. Sympozjum Polskiego Klubu
Koloproktologii
22. Międzynarodowy Kongres OSOZ

www.spodekkatowice.pl

•
•
•

•
•
•

MCK to obiekt absolutnie porównywalny z innymi centrami kongresowymi za granicą, a ze
względu na swoją nowoczesność i komfort nawet je przewyższający.

IX Międzynarodowy Kongres
Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
41. Ogólnopolskie Dni Endoskopowe
Konferencja „Zdrowie publiczne
– edukacja i profilaktyka, czyli
zapobieganie chorobom ma przyszłość”
Rodzinne Targi Zdrowia
Kongres Wyzwań Zdrowotnych
(Health Challenges Congress – HCC)
Śląski Dzień Zdrowia

Duża przestrzeń dostępna dla gości i jej przyjazna aranżacja wyróżniają Międzynarodowe
Centrum Kongresowe w Katowicach spośród podobnych obiektów. Położenie w samym centrum
miasta, w odległości 15-minutowego spaceru od
dworca kolejowego, bardzo blisko hoteli, jest
kolejnym atutem tego obiektu.

Dr Marek Balicki,
kierownik Wolskiego Centrum
Zdrowia Psychicznego
w Warszawie, były minister
zdrowia

Przed nami kolejne wydarzenia
dedykowane sektorowi ochrony
zdrowia:
•
•
•

XLVII Kongres Polskiego Towarzystwa
Urologicznego (19-21 czerwca 2017)
34. Zjazd Polskiego Towarzystwa
Pediatrycznego (14-16 września 2017)
XXI Międzynarodowy Kongres Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego (21-23
września 2017)

MCK zostało tak zaprojektowane, że wydaje się
dawać wprost nieograniczone możliwości wykorzystania na potrzeby konferencji, także medycznych. Już sama dostępność różnorodnych
rozwiązań technicznych i aranżacyjnych może
posłużyć za inspirację dla organizatorów konferencji jeszcze na etapie ich przygotowań.

Jacek Krajewski,
prezes Federacji Związków
Pracodawców Ochrony Zdrowia
Porozumienie Zielonogórskie
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Tauron Nowa Muzyka
to więcej niż granie
Do startu tegorocznej 12. edycji Tauron Nowa Muzyka Katowice pozostało zaledwie kilka tygodni.
Śląski festiwal to czołowe wydarzenie muzyczne w Polsce, co roku intrygujące programem
artystycznym i poziomem organizacji.

Na terenie dawnej kopalni w Katowicach, zamienionej w Strefę Kultury, co roku prezentują
się najciekawsi debiutanci i najwięksi klasycy
współczesnej elektroniki, ale także artyści jazzowi, rockowi i hiphopowi. Wśród zapraszanych
gości znajdują się również przedstawiciele muzyki współczesnej i awangardy. Tauron Nowa
Muzyka Katowcie przyciąga artystów z całego
świata, by umieścić ich w lokalnym kontekście.
Między 6-9 lipca 2017 roku w katowickiej
Strefie Kultury stanie aż 8 scen, na których zagrają m.in. Róisín Murphy, The Cinematic Orchestra, SOHN, RY X, Gang Gang Dance, Gold Panda,
Hercules & Love Affair, Clark Luke Vibert, William Basinski i kilkudziesięciu innych artystów.
Dedykowane sceny przygotują m.in. najbardziej
prestiżowe inicjatywy w świecie muzyki elektronicznej - Red Bull Music Academy i T-Mobile
Electronic Beats.
Impreza na stałe weszła do polskiego kalendarza festiwali, z roku na rok wzbogacając w doskonałym stylu sezon letni. Dzięki kombinacji
futurystycznych dźwięków i postindustrialnych
lokacji, Tauron Nowa Muzyka Katowice zdobył
lojalną publiczność i stał się czterodniowym
świętem muzyki. Z roku na rok rośnie także frekwencja, osiągając regularnie kilkanaście tysięcy fanów. Festiwal cieszy się ugruntowaną pozycją na rynku, a Tauron Nowa Muzyka Katowice
to marka będąca synonimem najwyższej jakości,
rozpoznawanej i docenianej także poza granicami Polski. Trzykrotnie otrzymywał nagrodę European Festival Awards dla najlepszego małego
festiwalu w Europie.
Historia Nowej Muzyki rozpoczęła się w 2006
roku w Katowicach, kiedy grupa przyjaciół związanych z klubem Hipnoza zdecydowała się zorganizować własny festiwal. Podczas pierwszej

edycji imprezy, organizowanej wówczas w nieczynnym szybie kopalni Wilson, wystąpili DJ
Krush, Swayzak i Cristian Vogel. Dwie następne edycje odbyły się w Cieszynie. Od 2009 roku
festiwal powrócił na stałe do Katowic. Najpierw
były to tereny nieczynnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice“, a w latach 2012-2013 Dolina Trzech Stawów. Od 2014 roku przestrzeń
festiwalu to katowicka Strefa Kultury, która powstała na zrewitalizowanych terenach KWK „Katowice” w dzielnicy Bogucice. To nowa, kulturalna wizytówka serca Śląska, która latem zamienia
się w pulsującą dźwiękiem przestrzeń festiwalową, z bogatym zapleczem gastronomicznym
i handlowym. Nowy, zaskakujący układ urbanistyczny tego zakątka miasta tworzą m.in. nowoczesna siedziba Muzeum Śląskiego i imponujący
gmach NOSPR (Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia) oraz fascynująca sylwetka
Międzynarodowego Centrum Kongresowego.
Właśnie w budynku MCK staje co roku główna
scena festiwalu, a nowatorski obiekt znakomicie sprawdza się w roli festiwalowej przestrzeni.
Tauron Nowa Muzyka Katowice, mimo koncentracji na brzmieniach niemal nieobecnych
w mediach, z roku na rok mobilizuje coraz szerszą publiczność z Polski i Europy. Poszerzanie
stylistyki muzycznej, przy zachowaniu elektronicznego „kręgosłupa“, okazało się receptą na
długofalowy sukces. To właśnie tu po raz pierwszy w Polsce wystąpili Autechre, DJ Krush, Prefuse 73, Jamie Lidell, Amon Tobin, Flying Lotus, Battles, Bonobo, Fever Ray i wielu innych.
Zbliżająca się 12. edycja z pewnością potwierdzi
miejsce festiwalu w czołówce europejskich imprez muzycznych. Więcej informacji o Tauron
Nowa Muzyka Katowice na stronie festiwalnowamuzyka.pl.

Tauron Nowa Muzyka
to nie tylko koncerty.
W strefie „Śląskie.
TU odpoczywamy”
można było np.
nauczyć się tworzyć
kwiatowe kompozycje
lub zaprojektować
własny t-shirt, plecak
czy torbę TU ze śląskim
nadrukiem.

fot. Radosław Kaźmierczak

www.mckkatowice.pl
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metalmania 2017
Chcieliśmy zrobić imprezę, którą śmiało można byłoby porównać z najlepszymi europejskimi festiwalami metalowymi
i jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że festiwal ten spotkał się z tak dobrym odbiorem w całym środowisku metalowym –
mówi Mariola Dziubińska, prezes Metal Mind Productions.

- Jak wrażenia po Metalmanii,
czy powrót legendarnego festiwalu
przyniósł satysfakcję?
Zarówno fani, jak i media podkreślają, że festiwal
należał do udanych, a nawet bardzo udanych,
a skoro ludzie, dla których reaktywowaliśmy ten
festiwal są zadowoleni, również i my, jako organizator, czujemy z tego powodu ogromną satysfakcję. Naszą ideą od początku była reaktywacja tej
imprezy w formule jak najbardziej atrakcyjnej dla
fanów metalu, z jednej strony w zgodzie z tradycją
festiwalu, a z drugiej - nowoczesnego, bez kompleksów chcieliśmy zrobić imprezę, którą śmiało
można byłoby porównać z najlepszymi europejskimi festiwalami metalowymi i jesteśmy niezmiernie
szczęśliwi, że festiwal ten spotkał się z tak dobrym
odbiorem w całym środowisku metalowym.
- W tym roku poza 2 scenami
i urozmaiconym line-up’em na
festiwalowiczów czekały stoika
z gadżetami, studio tatuażu, wystawy
prac Zbyszka Bielaka i Agi Krysiuk.
Czy planujecie Państwo podtrzymać taką
konwencję podczas kolejnych edycji?
Bardzo cieszymy się, że formuła, którą przyjęliśmy, spotkała się z tak dobrym odbiorem. Fenomenalne wystawy Zbyszka, Agi, a także Kary
Rokity i przyjęta konwencja udowodniły, że fani
metalu są bardzo otwarci na wszelkie propozycje i co więcej, bardzo chętnie korzystają z tych
atrakcji, a co za tym idzie, pokazały, że wybrana
przez nas droga jest tą właściwą. Będziemy się
starali nie tylko podtrzymać ten trend, ale i sprawić, by w kolejnej odsłonie festiwalu impreza ta
była jeszcze bardziej atrakcyjna dla fanów, nie
tylko z powodu swojego line-upu.
- Jak zmienia się rynek muzyczny
związany z ciężkimi brzmieniami, czy
fani mają inne oczekiwania niż kilka,
kilkanaście lat temu?
Od czasów ostatniej edycji festiwalu, co miało
miejsce w 2008 roku, rynek muzyczny zmienił
się diametralnie. Zespoły metalowe, które kiedyś występowały dla kilkutysięcznej publiczności, obecnie grają w Polsce w klubach na 1000
– 2000 osób, kalendarz wydarzeń muzycznych
wygląda też już zupełnie inaczej, jeszcze 10 lat
temu 3 – 4 dobre koncerty można było zobaczyć
na przestrzeni pół roku, obecnie tyle wydarzeń
dzieje się zaledwie w ciągu miesiąca. Nie ma
obecnie w Polsce żadnego festiwalu metalowego
na podobną skalę, a cały czas przez ostatnie dziewięć lat powtarzało się pytanie, kiedy wróci Metalmania. Fani mieli swoje wyobrażenia na temat
składu, które zostały zweryfikowane przez różne
czynniki. Organizacja takiego festiwalu była więc
prawdziwym wyzwaniem pod każdym względem, poczynając od zabukowania odpowiednich
www.spodekkatowice.pl

artystów w tak niefestiwalowym okresie jak
kwiecień, po kwestie stricte logistyczne.
- Metalmania to nie jedyne wydarzenie
dedykowane fanom mocnych brzmień
w Spodku. Co czeka jeszcze fanów
w tym roku?
Już 24 maja w Spodku wystąpi Deep Purple. Zespół zaprezentuje materiał z nowego krążka „inFinite” i tym samym powie swoim fanom „do widzenia”. Trasą „The Long Goodbye Tour” muzycy
żegnają się ze sceną, więc będziemy ich w Polsce
podziwiać ostatni już raz. Ich ostatnie występy
(dzień wcześniej formacja wystąpi w łódzkiej
Atlas Arenie) z pewnością będą wielkim i wzruszającym wydarzeniem!
Natomiast w lipcu czeka nas kolejne wielkie
wydarzenie, 21 lipca w Spodku odbędzie się kolejna, ósma już edycja Metal Hammer Festivalu.
Headlinerem festiwalu będzie jeden z najbardziej
charyzmatycznych i kontrowersyjnych artystów
sceny muzycznej - Marilyn Manson, a oprócz
Mansona wystąpi także m.in. Paradise Lost oraz
jeden z najciekawszych debiutów tej dekady
- Zeal& Ardor oraz Myrkur. 

Podczas tegorocznej
Metalmanii
poza 2 scenami
i urozmaiconym
line-up’em na
festiwalowiczów
czekały stoiska
z gadżetami, studio
tatuażu, wystawy
prac Zbyszka Bielaka
i Agi Krysiuk.

Nie ma obecnie
w Polsce żadnego
festiwalu metalowego
na podobną skalę,
a cały czas przez
ostatnie dziewięć
lat powtarzało się
pytanie kiedy wróci
Metalmania.
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Intel® Extreme Masters (IEM) to najdłużej prowadzony cykl rozgrywek
e-sportu. Trwa już 11 sezonów i jest
rozgrywany na kilku światowych
arenach, wśród których Katowice
wywalczyły już sobie niezwykle silną
pozycję. – Intel Extreme Masters Katowice rozbił wszystkie oczekiwania
pod względem rekordów frekwencji
i oglądalności – powiedział Frank
Soqui, dyrektor generalny Virtual
Reality and Gaming Group w firmie
Intel. W tym roku po raz pierwszy
IEM zostało rozdzielone na dwa
weekendy.

Katowice to jedna
z pięciu aren na
świecie, na których
rozgrywane są
zawody cyklu Intel
Extreme Masters.

Katowickie rekordy
e-sportu
Od kilku lat Katowice są jednym z pięciu miast świata, w których regularnie odbywają się rozgrywki,
Intel Extreme Masters. Jest też miejscem, gdzie przeprowadza się finały cyklu i bije rekordy rozgrywek.
Na żywo i w Internecie IEM śledzą fani ze 180 krajów.

Nie mogę uwierzyć, że impreza w Katowicach ma
już pięć lat, a za każdym razem jest większa i bardziej zadziwiająca – powiedział Michal Blicharz,
wiceprezes działu Pro Gaming w ESL. Na pewno
znaczną rolę odgrywa oddanie do użytku organizatorom nie tylko Spodka, ale od 2015 roku także
Międzynarodowego Centrum Kongresowego, co
stworzyło zupełnie nowe możliwości. Z roku na
rok znajdujemy nowe sposoby na wykorzystanie
obiektów.
W roku 2016 w ciągu trzech dni przewinęło się
przez turniejowe obiekty ponad 113 tysięcy widzów.
To o 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Prawdziwie rekordowy był jednak ten rok. Liczby widzów wzrosła
do ponad 173 tysięcy, a więc niemal o połowę!
W roku 2015 obliczono, że obsługa i zawodnicy
zajęli ponad tysiąc miejsc w hotelach, rezerwując w nich w sumie ponad 10 tysięcy noclegów.
W strefie prasowej i biznesowej wypito ponad 38
tysięcy napojów! W roku 2016 samej obsługi było
tu już ponad 1300 osób. 
www.mckkatowice.pl

wielkie gry
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W katowickiej
edycji Intel Extreme
Masters biorą udział
najlepsze zespoły
z całego świata.

W tym roku pula
nagród w Katowicach
wyniosła łącznie
650 000 dolarów.

Przez Spodek
i Międzynarodowe
Centrum Kongresowe
przewinęło się w tym
roku 173 000 widzów.

www.spodekkatowice.pl

Choć na pierwszy rzut oka rozgrywane na komputerach zawody mogą wydawać się dość statyczne,
to uruchamiają taki sam zakres emocji widzów, co
największe imprezy sportowe – od zachwytu i euforii po rozpacz. Te zawody obserwowane są jednak nie tylko przez publiczność na widowni.
Tegoroczne Intel Extreme Masters w Katowicach
było także turniejem, który zgromadził największą
widownię w Internecie. Widzów było o jedną trzecią więcej niż rok wcześniej – 46 milionów! Transmisje prowadzone w 19 językach oglądano przez
25,7 miliona godzin. To ponad trzynastoprocentowy wzrost.
Gwałtownie rośnie liczba widzów wykorzystujących wirtualną rzeczywistość – 340tys. odbiorców turnieju w Katowicach to o 161,54 proc. więcej
niż oglądało w ten sposób ubiegłoroczny turniej
w Oakland.
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Spodek był przez lata ikoną Katowic,
obecnie też ma obok Międzynarodowe
Centrum Kongresowe, które od razu
stało się kolejną wizytówką miasta.
Czy sąsiedztwo tych dwóch obiektów
ma tylko znaczenie wizualne, czy także
funkcjonalne?

Ogranicza nas
tylko wyobraźnia
Kompleks, jakim stał się Spodek w połączeniu z MCK, daje nam niespotykane w skali całego kraju możliwości.
Każdy z tych obiektów osobno może być miejscem dla koncertów, wydarzeń sportowych, kulturalnych, biznesowych, a także
targów. W połączeniu pozwalają zorganizować niemal każde wydarzenie
– mówi Marcin Stolarz, prezes PTWP Event Center.

Na rynku brakuje
dużych obiektów
z dużym audytorium
i towarzyszącymi
licznymi salami
konferencyjnymi.
My nie dość,
że mamy duże
audytorium, którego
pojemność można
regulować, to jeszcze
w ramach jednego
obiektu mamy do
dyspozycji kilka
innych rodzajów
powierzchni,
pozwalających
na organizowanie
bardzo różnorodnych
w swoim charakterze
imprez.

– Spodek od dawna był ikoną imprez sportowych
i kulturalnych w Katowicach. Otwarte w 2015 roku
Międzynarodowe Centrum Kongresowe błyskawicznie stało się wzorcem dla organizacji kongresów, konferencji i imprez targowych, ale znakomicie
sprawdza się także jako arena imprez sportowych,
koncertów, spektakli teatralnych, a nawet… studniówek. Wielofunkcyjność to nasz cel i nasz atut,
z którego wiele osób nie zdaje sobie jeszcze sprawy.
Na rynku brakuje dużych obiektów z dużym
audytorium i towarzyszącymi licznymi salami
konferencyjnymi. My nie dość, że mamy duże
audytorium, którego pojemność można regulować, to jeszcze w ramach jednego obiektu mamy
do dyspozycji kilka innych rodzajów powierzchni, pozwalających na organizowanie niezwykle różnorodnych w swoim charakterze imprez.
Obydwa obiekty są połączone tunelem. Daje to
możliwość rozpoczęcia np. Kongresu w dużym
audytorium Spodka, a potem kontynuowania
tematycznych spotkań w wielu osobnych salach
na terenie MCK. Dodatkowo klienci cenią sobie
ciekawą stylistykę i wykończenie obiektów odbiegające od tradycyjnych hal targowych. Ten
wyjątkowy design pozwala na wykorzystanie
przestronnych i reprezentacyjnych halli na przyprowadzenie pokazów mody, występów muzycznych, zabaw z DJ i eleganckich bankietów.

Koncerty to raczej domena Spodka.
Dlaczego nie miałyby być organizowane
także w MCK?
– Organizatorzy koncertów coraz częściej patrzą
w stronę Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Myślą przede wszystkim o Spodku, ale tam
jest płyta na tysiąc osób i 8-9 tysięcy miejsc siedzących, tymczasem w MCK na hali wielofunkcyjnej mieści się ok. 6 tys. osób na stojąco, a można
tę salę podzielić na trzy mniejsze i zorganizować
kameralne koncerty klubowe jak ostatnio ElektroKlub. To znacznie zwiększa wachlarz możliwych do
zorganizowania imprez.
Atutem okazuje się także dobra akustyka tej
sali, co sprawdzili i potwierdzili organizatorzy festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Sala wielofunkcyjna, obok możliwości zbudowania dużej sceny, daje
także możliwość zawieszenia sprzętu pod sufitem,
zapewnienia artystom i obsłudze komfortowego zaplecza. Podkreślanym przez organizatorów
i uczestników imprez walorem jest także unikalny
charakter wnętrza, co jest ważne w czasach, kiedy
organizatorzy i artyści szukają nowych, nietuzinkowych miejsc na swoje występy. Tauron Nowa Muzyka przetarł szlak, ale w ramach różnych wydarzeń
grali tu także Feel, DeMono, Maryla Rodowicz.

Jakim imprezom towarzyszą koncerty
i sety DJ-ów?
– Najczęściej imprezom o charakterze spotkań
integracyjnych, które w MCK bardzo dobrze się
udają. Centrum pozwala przeprowadzić formalne
spotkanie w dużej sali, a potem bankiet, koncert czy
spotkanie z DJ-em. Sala wielofunkcyjna czy płyta
Spodka mogą być miejscem spotkania tysiąca osób
przy okrągłych stołach, albo występu na 6 tys.
osób. Z drugiej strony, możemy wykorzystywać
także lodowisko, na którym można przeprowadzić
mecz hokejowy, rozgrywki carlingu czy zabawę
na ślizgawce. Mamy także do dyspozycji basen
www.mckkatowice.pl
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w strefie dialogu

z saunami, salę gimnastyczną i siłownię. Możemy
więc korzystając z tych zasobów, pomóc w ułożeniu
ciekawego programu.
Tak szerokie możliwości pozwoliły nam zresztą
także na zaproponowanie kompleksowych rozwiązań klubom sportowym. Kadry hokeistów zarówno
mężczyzn, jak i kobiet zorganizowały u nas zgrupowania. W jednym obiekcie mieli do dyspozycji lodowisko, basen, siłownię, salę gimnastyczną i hotel.

od MAJa 2016 do MAJa 2017

w Spodku odbyło się 127 wydarzeń
Wzięło w nich udział 409 542 osób

Na razie Spodek to przede wszystkim
siatkówka …
– Spodek oczywiście jest mekką tego sportu i tak
będzie nadal. W tym roku Mistrzostwa Europy Mężczyzn, Liga Światowa, mecze GKS Katowice czy mecz
z cyklu Aleja Gwiazd. Chcemy nawet rozwinąć ten
temat, oddając boisko w Spodku do dyspozycji amatorów siatkówki. W ramach akcji „Zagraj w Spodku”
po rozgrywkach profesjonalistów na 2 dni pozostawimy do dyspozycji pełne boisko w Spodku. Można
je będzie wynająć i rozegrać pod okiem profesjonalnego sędziego mecz z przyjaciółmi, współpracownikami…. Jak widać dla nas ważne jest także otwarcie
tych obiektów na mieszkańców i odwiedzających
Katowice.

Nieco mniej oczywistymi gośćmi MCK
są spektakle teatralne. Czy obiekt się do
tego nadaje?
– Znakomicie – mieliśmy trzy udane wieczory
w sali audytoryjnej, która ma kulisy i zaplecze
z garderobą. Spektakle przygotowane przez
Krzysztofa Maternę i grupę warszawskich aktorów zostały bardzo dobrze odebrane przez publiczność. Kolejny, kabaret „Pożar w Burdelu”
jest znacznie większym przedsięwzięciem i zostanie pokazany na sali wielofunkcyjnej.

Jaka będzie przyszłość obiektu – uda
się zorganizować w roku kilkadziesiąt
wielkich imprez angażujących cały jego
potencjał?
– Ten rok przyniesie nam kilka imprez, które wykorzystują cały MCK i Spodek. Między innymi
Intel Masters, Kongres Kardiologów, Europejski
Kongres Gospodarczy, Womax – muzyczne Expo,
targi górnicze. Jednak nie musimy ograniczać się
tylko do wielkich imprez. Charakter Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego sprzyja
także organizacji mniejszych imprez. Jesteśmy na
to przygotowani funkcjonalnie i organizacyjnie.
Zdarzyło nam się mieć w tym samym czasie, równolegle w obu obiektach siedem różnych imprez.
Trzeba było skoordynować logistykę, komunikację
wewnętrzną, strefy parkingowe, kwestię umeblowania i wyposażenia. Problemem nie jest także organizowanie imprez następujących nawet dzień po
dniu. Mieliśmy już w Spodku taki pięciodniowy maraton w marcu 2017 r., wymagający w ciągu jednej
nocy zlikwidowania jednej imprezy i posprzątania
po niej, a potem przygotowania kolejnej, z budową
sceny.
Sprawność operacyjna to zasługa naszego zespołu, ale i naszych partnerów. Mamy wyspecjalizowanych partnerów zabezpieczających takie
usługi jak sprzątanie, ochrona, budowa stoisk,
rozprowadzenie prądu, spedycja, systemy tłumaczeniowe, opieka medyczna czy strażacka, mamy
własny sprzęt AV i IT, który jesteśmy w stanie także wynająć. Oferując najem powierzchni, możemy
od razu zapewnić kompleksową obsługę imprezy,
a nawet doradzić pewne rozwiązania dotyczące
atrakcji, jakimi dysponujemy. Kompleksowa obsługa klienta to kolejny filar naszej działalności.
rozmawiał Piotr Myszor
www.spodekkatowice.pl
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wydarzeń
sportowych

23

koncerty
muzyczne

13

wydarzeń
rozrywkowych
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imprezy
własne

od MAJa 2016 do MAJa 2017

W MCK ODBYŁO SIĘ 248 WYDARZEŃ
Wzięło w nich udział 347 445 osób

67

kongresów
i konferencji

40

wydarzeń
targowych

70

spotkań
i szkoleń

18

wydarzeń
rozrywkowych
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event

okiem kibica

Rekordy
na siatce
Po zdobyciu przez polskich zawodników
tytułu mistrzów świata (2014),
Spodek nazwano „Mekką siatkówki”.
W minionym sezonie do siatkarskiej
świątyni zawitały rozgrywki Plusligi
i już w nim pozostaną.

W nadchodzącym sezonie w Spodku zaplanowano dwa razy więcej spotkań o ligowe punkty. Zanim ruszy liga odbędą się ćwierćfinały
Mistrzostw Europy. Ale mecze siatkówki nie
od dziś ściągają do Spodka tysiące sympatyków. To właśnie w tym legendarnym miejscu
reprezentacja Polski po wygranej nad Brazylią
zdobyła tytuł najlepszej drużyny globu.
Sukcesów naszych siatkarzy było oczywiście więcej, ale co ważne, do każdego z nich
swoją cegiełkę dołożyli kibice, tworząc

Siatkówka ma wiernych kibiców.
W 2001 roku, gdy w katowickiej hali
rozgrywano eliminacje i finał LŚ, na
trybunach zasiadło prawie 50 tys. kibiców
został pobity rekord frekwencji na widowni
w rozgrywkach Ligi Światowej w Siatkówce
Mężczyzn.

niezapomniane widowiska. W ubiegłym roku
na arenie Spodka zadebiutował GKS Katowice.
Już pierwszy mecz (Effector Kielce) okazał
się dla wszystkich miłym zaskoczeniem, bowiem w Spodku pojawiło się 2 tysiące widzów.
Kolejne dwa spotkania (BBTS Bielsko-Biała,
Trefl Gdańsk) to frekwencja na poziomie 3 tysięcy, a derby z Jastrzębskim Węglem pobiło
rekordy. Konfrontację dwóch śląskich zespołów obejrzało 5 tysięcy osób!
Siatkarskie święto przyniosło wiele radości wszystkim uczestnikom. Najmłodsi korzystali ze strefy zabaw, nieco starsi mogli
wziąć udział w licznych konkursach, a wszyscy dopingowali siatkarzy, którzy stworzyli
znakomite widowisko. Ku radości licznej grupy kibiców z Jastrzębia, goście wygrali 3:2.
Siatkarze GKS-u zakończyli sezon meczem
z Politechniką Warszawską (3:1) i przegranym
„złotym setem”, którego stawką było 9. miejsce w rozgrywkach.
– To była bardzo dobra decyzja, że graliśmy
w Spodku. Jestem bardzo zadowolony z tego
co osiągnęliśmy w tym sezonie – powiedział
trener GKS-u Piotr Gruszka po ostatnim

meczu. – W świat poszła informacja, że w Katowicach jest zapotrzebowanie na siatkówkę nie tylko w wydaniu reprezentacyjnym,
ale także ligowym. Czymś wyjątkowym była
konfrontacja z Jastrzębiem, kiedy frekwencja była chyba jedną z największych w całych
rozgrywkach Plusligi. Śląskie derby okazały
się znakomitym magnesem dla widzów, a atmosfera na trybunach była znakomita – dodał
Gruszka.
Dziś już wiemy, że siatkarze GKS-u chcą
grać w Spodku częściej. Wstępnie zarezerwowano 10 terminów, w tym konfrontacje z najlepszymi zespołami Plusligi. Początek nowego sezonu zaplanowano na październik.
Wcześniej w Spodku odbędą się mecze grupowe oraz ćwierćfinałowe mistrzostw Europy
(25-31 sierpnia). W Katowicach zagrają: Francja, Belgia, Holandia i Turcja. Polska reprezentacja wystąpi w Spodku w ramach rozgrywek
Ligi Światowej przeciwko Rosji (15 czerwca
o godz. 20:25) oraz w towarzyskim meczu
gwiazd – w ramach oficjalnego pożegnania
Krzysztofa Ignaczaka – 20 maja przeciwnikiem biało-czerwonych będzie Iran.

Nie tylko siatka
Spodek to od lat miejsce wielkich
wydarzeń sportowych rangi
mistrzostw świata, m.in. w piłce
siatkowej mężczyzn, w hokeju
na lodzie, piłce ręcznej kobiet,
kulturystyce, podnoszeniu
ciężarów, akrobatyce sportowej,
rozgrywkach finałowych Ligi
Światowej w piłce siatkowej
mężczyzn, a także mistrzostwach
Europy m.in.: w zapasach, lekkoatletyce, piłce ręcznej mężczyzn
oraz koszykówce kobiet.

W pogoni za krążkiem

Hokej – sezon bez niespodzianek
Lodowisko Spodka było w minionym sezonie areną meczów
polskiej ekstraklasy w hokeju na
lodzie. Na inaugurację rozgrywek - 27 września ub.r. – zespół
GKS-u pokonał ekipę z Torunia
5:2. Słowa pochwały należą się

drużynie z Katowic także za sensacyjną wygraną z mistrzem Polski
– Comarch Cracovią (3:1). W trakcie sezonu hokeiści GKS-u grali
jednak ze zmiennym szczęściem,
a ostatecznie po rundzie zasadniczej zajęli 8 miejsce. W pierwszej

rundzie fazy play-off katowiczanie
zmierzyli się z najlepszym GKS-em
Tychy. W tym przypadku nie było
niespodzianki, i po czterech porażkach zakończył sezon, z nadzieją
na lepszy wynik w kolejnych rozgrywkach.

Lodowisko w Spodku to również
stałe miejsce treningów i meczów
ligowych. W sezonie rozegrano
22 mecze oraz przeprowadzono
ponad 120 treningów zespołu
hokejowego Tauron KH GKS Katowice. Na tafli trenowały także
grupy dzieci i młodzieży, seniorskie zespoły amatorów oraz ekipa
łyżwiarstwa figurowego z klubu
UKS SPIN Katowice.
www.mckkatowice.pl
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ciało i duch

Na łyżwy
do Spodka
Za nami pierwszy sezon ślizgawek na lodowisku
Spodka. Nowa formuła korzystania z lodowiska, w tym:
zmieniona aranżacja obiektu oraz bilety on-line,
okazały się strzałem w dziesiątkę.

Liczby mówią same za siebie: 474 godzinne sesje, blisko 32
tysiące sprzedanych biletów, 12 tysięcy wypożyczonych par
łyżew – lodowisko w Spodku cieszy się dużym zainteresowaniem. Odwiedzający docenili w minionym sezonie nową formułę organizacji ślizgawek; zwłaszcza zajęcia dla dzieci oraz
wieczorne dyskoteki na łyżwach, które cieszyły się ogromną
popularnością.
Propozycja aktywnego spędzenia czasu na lodowisku
w Spodku została... ciepło przyjęta przez mieszkańców Katowic i regionu. Lodowisko było dostępne od października 2016
do marca 2017 roku. Zadbano o zaplecze gastronomiczne, nad
bezpieczeństwem łyżwiarzy czuwały służby ochrony i ratownicy medyczni, a całość działań koordynował event manager.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się sesje sobotnio-niedzielne pod hasłem „Disco na lodowisku” oraz „Poranki dla dzieci”. Sprawdziła się również formuła elektronicznych
biletów kupowanych przez internet i zapisanych w smartfonie.
– Pierwszy sezon ślizgawkowy za nami. Cieszy nas, że nowa
formuła organizacji ślizgawek spotkała się z tak dobrym przyjęciem. Dziękujemy wszystkim odwiedzającym oraz pracownikom, którzy dbali o profesjonalną organizację rekreacyjnej
i rodzinnej jazdy na łyżwach. Już dzisiaj zapraszamy na lodowisko w kolejnym sezonie. Tymczasem, skoro wiosna w pełni
– w planach mamy kontynuację akcji „MCK i Spodek na lato”.
Mała hala Spodka najpewniej również znajdzie w jej ramach
swoje zastosowanie – podsumowuje Marcin Stolarz, prezes
PTWP Event Center, zarządca obiektu. Lodowisko w Spodku
będzie ponownie dostępne dla amatorów łyżew już od października.

Jak być fit?
Basen, sauna, siłownia, czemu nie? Jogging, fitness, aqua aerobik? To tylko kilka sposobów
na utrzymanie formy i sylwetki. Operator MCK&Spodek wychodzi naprzeciw tym, który
chcą być fit.

Wystarczy zrobić pierwszy krok. Czyli zajrzeć na stronę www.spodekkatowice.pl, gdzie zamieszczone są wszystkie informacje dotyczące tzw. codziennych aktywności i wybrać coś dla
siebie. Od kilku miesięcy basen w kompleksie Spodka jest miejscem nauki pływania dla niemowlaków i przedszkolaków. Na pierwszych lekcjach zorganizowanych przez szkółkę Posejdon
było zaledwie kilku uczestników, dziś na zajęcia regularnie uczęszcza 80 dzieci, w tym kilkumiesięczne maluchy.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów w soboty i niedziele, zgodnie z harmonogramem godzinowym. Systematycznie odbywa się również aquaaerobik. W każdy poniedziałek i środę, w godz. 1800-2000 basen zarezerwowany jest dla uczestniczek tychże
ćwiczeń (maksymalnie 15 osób w jednej sesji). Organizatorzy czekają na kolejnych chętnych.
Na pływalni coraz liczniej pojawiają się klienci indywidualni. W ramach biletu każdy użytkownik, oprócz korzystania z niecki, może zażywać suchej i mokrej „kąpieli” w saunie, a także odpocząć na podgrzewanych leżankach rehabilitacyjnych.
W kompleksie rekreacyjnym Spodka są również siłownia i sala gimnastyczna. Ta pierwsza
wyposażona w podstawowe urządzenia do ćwiczeń; w sali można organizować turnieje, konkursy, zawody sportowe oraz mecze koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki i halowej piłki nożnej.
Od września do maja (od poniedziałku do piątku) sala gimnastyczna objęta jest niemal pełną
(95 proc.) rezerwacją. Szkoły, kluby sportowe i stowarzyszenia prowadzą lekcje wychowania fizycznego oraz treningi grupowe i indywidualne. W soboty i niedziele salę można wynajmować
zarówno na jedną, jak i na kilka godzin do celów rekreacyjnych.

W tym sezonie na lodowisku w Spodku
odbyły się:
Ciepła woda i niewielka
głębokość sprzyjają
zajęciom nauki pływania.

www.spodekkatowice.pl

•

Mistrzostwa 4 Narodów w Łyżwiarstwie Figurowym –
grudzień 2016
• Euro Ice Hockey Challenge – luty 2017
• Zgrupowanie kadry hokejowej seniorów – kwiecień 2017
• Zgrupowanie kadry hokejowej seniorek – październik 2016
i marzec 2017
Przylegające do hali Spodka lodowisko było pierwszym budynkiem z kompleksu, oddanym do użytku w roku 1969 r. – na
dwa lata przed premierą obiektu głównego. Płyta lodowiska
ma wymiar 30 m x 59 m, powierzchnia użytkowa – 5054 m2,
a wysokość – 11 m. Pojemność widowni to 1182 miejsc.
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światła rampy
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teraz teatr
Międzynarodowe Centrum Kongresowe ma funkcje i możliwości,
które są oczywiste, ale różnorodność powierzchni i wszechstronne
wyposażenie dają mu także niespodziewane możliwości.

Mieszcząca 600 osób sala audytoryjna
jest znakomicie wyposażona – każde miejsce dysponuje rozkładanym stolikiem,
gniazdkiem elektrycznym, mikrofonem
i systemem do głosowania. To doskonała przestrzeń do organizacji różnego typu
kongresów, konferencji i paneli dyskusyjnych. Okazało się, że znakomicie sprawdza
się również jako sala teatralna, ponieważ
jest w niej scena o wymiarach 8 m na 16
m oraz zaplecze z garderobami i niezależnym wejściem na scenę. Dodatkowo sala
ma własne foyer na dwóch poziomach, co
świetnie się sprawdza zwłaszcza podczas
spektakli w kilku aktach podzielonych
przerwami.
Pierwsze spektakle w sali audytoryjnej
MCK przedstawił Krzysztof Materna. Mieliśmy okazję oglądać trzy jego spektakle
pozostające w repertuarze warszawskich
teatrów IMKA oraz Polonia.
Na pierwszy ogień poszedł „Henryk
Sienkiewicz. Gratest Hits”, czyli zbiór skeczy inspirowanych twórczością Sienkiewicza, ale w przewrotnym ujęciu Materny
i zupełnie nie koturnowym wykonaniem
znakomitych aktorów, m.in. Tomaszem
Karolakiem, Olgą Bołądź, Hanną Konarowską i Cezarym Kosińskim.

Drugim spektaklem był „Słownik ptaszków polskich” przygotowany na podstawie opowiadania Jakuba Morawskiego.
Obserwacje mutacji języka polskiego posłużyły do rozważań czy język polski jest
w dalszym ciągu narzędziem naszej komunikacji, czy może rozbija naszą językową
tożsamość? Czy chcemy się słuchać nawzajem, skoro się nie rozumiemy? W obsadzie m.in. Dorota – Doda Rabczewska.
„Dobry wieczór państwu” to głównie
monolog czekającego w garderobie na
swój kolejny występ konferansjera, który zwierza się publiczności z praw i reguł
ogólnych, rządzących polskimi mediami
i polską tzw. rozrywką. Krzysztofowi Maternie na scenie partneruje Olga Bołądź,
której rola jest może drugoplanowa, ale
na pewno nie drugorzędna.
Cechą wspólną wszystkich trzech
spektakli jest humor Krzysztofa Materny, który potrafi nawet spektakle będące
na scenie od kilku lat znakomicie odnieść
do najnowszych wydarzeń politycznych,
społecznych czy kulturalnych. Oglądając
spektakle, które od kilku lat przyciągają
pełne sale widzów, mieliśmy wrażenie, że
to teksty napisane wczoraj, pod wpływem
aktualnych zdarzeń. 

Na zdjęciach,
od góry spektakle:
Dobry wieczór
Państwu,
Słownik ptaszków
polskich,
Henryk Sienkiewicz.
Greatest hits

Krzysztof Materna
Z wielką radością zaprezentowałem swoje spektakle w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a sądząc po reakcjach publiczności,
radość była obopólna. Uważam, że propagowanie tego miejsca jako
obiektu wielofunkcyjnego, z podkreśleniem dużej przestrzeni dla
wydarzeń kulturalnych jest fantastyczną inicjatywą. Mam nadzieję
spotkać się z publicznością MCK jeszcze wielokrotnie, a szczególnie
polecam październikowe widowisko ,,Fabryka Patriotów” w wykonaniu
słynnej grupy Pożar w Burdelu. Właśnie jesteśmy po premierze na
warszawskim Torwarze, który oszalał. Mam nadzieję, że szaleć będzie
również publiczność w Katowicach.

Pożar w burdelu
Pięć lat działalności i ponad 30 „odcinków” sagi mówiącej o mieszkańcach Warszawy z satyrycznego punktu widzenia, porównywanego do Kabaretu Olgi Lipińskiej. „Pożar w Burdelu” to połączenie teatru i kabaretu. Został założony i jest pisany oraz prowadzony przez dramatopisarza i reżysera
Michała Walczaka wraz z historykiem Maciejem Łubieńskim. W najnowszym
odcinku przedstawiono serce polskiego nacjobiznesu – Fabrykę Patriotów.
Fabryka ruszyła w końcu kwietnia, a do Katowic zajedzie 4 października.
Na spotkaniu z BurdelTatą, profesorem Maksem Hardkorem i polskim superbohaterem Suwerenem nie może Was zabraknąć.
www.mckkatowice.pl
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poza konwencją

BANKIETY

- Zorganizuj bankiet, który zrobi wrażenie na Twoich gościach.
Pięknie podświetlone przestrzenie MCK zaaranżujemy według
Twoich potrzeb. Chciałbyś zorganizować przyjęcie na płycie
Spodka? Nie ma problemu!
kontakt@mckspodek.pl

INTEGRACJA

- Czy wiesz, że posiadamy bogatą ofertę integracyjną? Zawody
sportowe z udziałem mistrzów, wspólne mecze siatkówki
w Spodku, warsztaty kreatywności, nowoczesne gry szkoleniowe, zajęcia teambuildingowe… z chęcią przygotujemy
ofertę specjalnie dla Ciebie.
kontakt@mckspodek.pl

BILETY

Jeżeli Twoja firma jest zainteresowana zakupem biletów grupowych na
wydarzenia w MCK i Spodku, napisz do nas już dzisiaj na
biletygrupowe@mckspodek.pl

event
magazyn

wydarzeń w mck i spodek katowice

EVENTY

- Targi połączone z wystąpieniami; kongresy z wieczornymi koncertami; konferencje zakończone eleganckim bankietem; prezentacje
produktów dla wybranych gości; firmowe jubileusze i uroczystości;
kilkanaście spotkań w tym samym czasie - przestrzenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spodka dają ogromne
możliwości.

Wydawnictwo promujące

Teksty i redakcja: Piotr Myszor,

Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Oskar Filipowicz,

i Halę Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach

Wojciech Krzystanek
Zdjęcia: archiwum PTWP (Michał Oleksy,

Wydawca: Grupa PTWP

Andrzej Wawok), materiały prasowe

Plac Sławika i Antalla 1
Skład i okładka: Studio PTWP

40-163 Katowice
tel. 32 209 13 03
PTWP EVENT CENTER Sp.z o.o.

Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, kontakt@mckkatowice.pl
www.mckkatowice.pl, www.spodekkatowice.pl
Kontakt handlowy: 780 105 953, 780 105 963, 660 473 668
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z dziejów ikony

UFO wylądowało
w Katowicach
Kiedy powstawał w latach 60., budził wielkie kontrowersje – był drogi,
dziwaczny i podobno niebezpieczny! Tajemniczo zmienił miejsce... zanim powstał.
Dziś nikt nie wyobraża sobie Katowic bez Spodka.

W końcu lat 50. ubiegłego wieku
władze województwa katowickiego postanowiły zbudować halę
widowiskowo-sportową. Miała stanąć w Wojewódzkim Parku Kultury
i Wypoczynku, a potem w miejscu,
gdzie obecnie biegnie ulica Stęślickiego. W dzielnicy Koszutka, przy
planowanym tam wówczas rondzie,
miała powstać opera. Rozstrzygnięto już nawet konkurs architektoniczny. Generał Jerzy Ziętek,
ówczesny wojewoda, uznał jednak,
że tak interesujący obiekt chce mieć
blisko centrum miasta. W miejscu
teatru wylądował Spodek.
Do dziś jest wyjątkową konstrukcją o nowatorskim wyglądzie, ale to
nie tylko kwestia wyobraźni projektantów. Praktyczne znaczenie ma
mniejsza podstawa, powierzchnia
kontaktu z gruntem redukująca ryzyko uszkodzenia przez – tak, zgadliście – szkody górnicze.
Budowa pochłonęła 850 ton stali
zbrojeniowej zatopionych w 12 tys.
m sześciennych betonu, a do tego
3,2 tys. ton stali konstrukcyjnej. Budowanie na terenach zagrożonych

szkodami górniczymi kosztowało o 30 proc. więcej. W sumie wyszło 800 mln ówczesnych złotych.
Uczciwie trzeba jednak przyznać, że
część z tych pieniędzy mogła zostać
odzyskana – kiedy koparki zaczęły
kopać doły pod fundamenty, okazało się, że tuż pod ziemią jest węgiel. Wybrano kilkaset ton surowca.
Rozpoczęcie budowy nie zakończyło jednak sporów o przyszłość
hali. Część architektów i naukowców
uważała, że budynek będzie nie tylko brzydki, ale i niebezpieczny – jego
niecodzienna konstrukcja nie wytrzyma naporu tysięcy siedzących w nim
ludzi i zawali się.
Jeden z profesorów Politechniki Warszawskiej na 800 stronach udowodnił
poprawność wyliczeń projektantów.
Mimo to na front walki z ewentualnymi błędami konstruktorów wysłano...
ponad 2000 żołnierzy. Umieszczono
ich na widowni, a potem nakazano tupać i podskakiwać, klaskać i wrzeszczeć,
a nawet siadać po kilka osób na jednym
siedzisku. Gdy żołnierze „atakowali” widownię, Zespół Dynamiki Budowli Politechniki Śląskiej sprawdzał i mierzył

reakcje konstrukcji hali. Spodek przetrwał
ten test, a potem przechodził go jeszcze
wiele razy, kiedy wypełniały go tłumy rozemocjonowanych kibiców czy rytmicznie pulsujące rzesze słuchaczy bluesa
i metalu.
Wojsko jeszcze raz hałasowało przy Spodku, kiedy go uroczyście
otwierano. Fetę połączono z obchodami 50-rocznicy trzeciego powstania śląskiego, które uczczono między
innymi dwudziestokrotnym salutem
armatnim.
W kolejnych latach w Spodku
grzmiało wielu rockowych artystów. Wystąpili tu m.in. Sting,
Jean Michel Jarre, Chris Rea, Cliff
Richard, Joe Cocker, Tina Turner,
Brian Adams, Elton John, Vanessa
Mae, Deep Purple, Metallica, The
Cure, Genesis, Robert Plant i Jimmy
Page, Black Sabbath, Saxon, Mike
Oldfield, The Kelly Family, Rammstein, Iron Maiden, Robbie Wiliams, Depeche Mode, Korn, Slipknot. Spodek przetrwał.
Nie rozsadziły go nawet emocje, jakie wzbudzały w tysiącach
kibiców historyczne zwycięstwa

Projekt Spodka nie
został zrealizowany
w całości. Nie
powstał „Spodek
mniejszy”
i odwrócony do góry
dnem, w którym
miał się mieścić
kompleks trzech
basenów.

30 000

aluminiowych łusek
zdobi elewację
Spodka

polskich sportowców – od meczu
hokejowego z ZSRR w 1976 roku,
kiedy Polacy po raz pierwszy w historii pokonali Sborną, aż po zdobycie mistrzostwa świata w siatkówce
w roku 2014.
Projekt Spodka nie został jednak
zrealizowany w całości. Obok hali
miał powstać drugi, mniejszy budynek, w którym miał się mieścić
kompleks trzech basenów. Miał to
być „Spodek mniejszy” i tym razem
odwrócony do góry dnem. Osobny
kompleks basenów nie powstał, ale
zbudowano kilkunastometrowy basen obok sali gimnastycznej.
Wizualnie Spodek wciąż pozostaje intrygujący i nowoczesny, ale
funkcjonalnie nieco się postarzał.
W XXI wieku przeszedł więc gruntowny remont, w ramach którego
m.in. jego dach odchudzono o… 70
ton! Z elewacji Spodka zdjęto wówczas także 100 ton azbestowych
płytek, które zastąpiło 30 tysięcy aluminiowych łusek. Dziś na lifting czeka m.in. antresola. Zmiany
będą jednak niewielkie. Ikony się nie
zmienia. 
www.mckkatowice.pl

