Mija rok od powstania Galerii Miejskiej M(pi)K. To w³aœnie tutaj
goœcili znani artyœci, projektanci, muzycy. Galeria by³a miejscem licznych wystaw, warsztatów, spotkañ z ciekawymi osobami.
W ci¹gu roku miejsce to odwiedzi³o prawie 5 tysiêcy osób. Jak to
zwykle bywa przy tego typu okazjach, czas na pewne podsumowania.

Sałatki po królewsku
dokończenie ze str. 1
Sam
lokal
wystrojem
nawi¹zuje do epoki oœwiecenia, w której ¿y³ i panowa³
patron szko³y, do której bar
nale¿y - król Stanis³aw August Poniatowski.
- Z³o¿y siê na to wiele
elementów: sztukateria, kopie obrazów
Marcello Bacciarellego, pojawi siê równie¿ portret samego
króla. Poza tym specjalnie
dobrane oœwietlenie, czerwone poduszki i muzyka
klasyczna sprawi¹, ¿e
bêdzie tu przytulnie i przyjemnie – zachêca Krystian
Szatka, dyrektor ZSE-U.

Co wa¿ne, by zjeœæ, nie
trzeba bêdzie przychodziæ
do lokalu:
- Nastawiamy siê na dobrze
rozumiany catering – wszyscy ci, którzy bêd¹ chcieli
w trakcie lunchu w swojej
firmie skonsumowaæ
zdrow¹ sa³atkê, bêd¹
mieli tak¹ mo¿liwoœæ.
Wystarczy wczeœniej
zadzwoniæ i z³o¿yæ
zamówienie. Mamy
swój samochód dostawczy, który od
marca bêdzie siê
porusza³ po ulicach miasta
– informuje Krystian Szatka.

- Galeria Empik to takie
Pani dziecko. Jak by Pani
tego rocznego malucha
oceni³a?
- Daje sobie radê, potrafi ju¿
chodziæ i czasem nawet trochê
g³oœno zawo³a, co jak na roczne dziecko jest ewenementem. Przez rok dzia³alnoœci
uda³o nam siê zaprosiæ do
Galerii kilka znanych nazwisk.
Gdybyœmy chcieli rozpatrywaæ
to w kontekœcie np. designu,
moglibyœmy powiedzieæ, ¿e
w M(pi)K-u pokazywaliœmy
absolutn¹ polsk¹ czo³ówkê,
najwybitniejszych projektantów, takich jak
Oskar Zienta - jeden z
najwa¿niejszych polskich projektantów, Mocho Design,
Protein Design, kolektywy
projektowe i po prostu bardzo uznane firmy nie tylko w
Polsce i Europie, ale ju¿ na
œwiecie. Myœlê wiêc, ¿e to dobry pocz¹tek.

- W momencie powstawania Galerii, pojawia³y
siê g³osy, „po co nam
kolejne takie miejsce w mieœcie”... Czy
po roku mo¿emy ju¿
odpowiedzieæ po co?
Do Krakowa przyje¿d¿a siê,
bo tam jest tych galerii
tak wiele, ¿e jednego dnia
nie da siê ich wszystkich
zobaczyæ. To galerie, knajpki, kina studyjne powoduj¹,
¿e ludzie chc¹ odwiedzaæ

dan¹ przestrzeñ, ¿e s¹ w niej
miejsca interesuj¹ce, które
podnosz¹ ich œwiadomoœæ
kulturaln¹, daj¹ piêkne doznania. Im wiêcej tego typu
miejsc, tym lepiej. Galerie
s¹ bardzo potrzebne i trzymam kciuki za wszystkich
tych, którzy bêd¹
chcieli
kolejne galerie
w
Gliwicach
otworzyæ. Tym
bardziej,
¿e
jak pokazuje
ART NOC, ludzie chodz¹,
szukaj¹
i
interesuj¹
siê tym. Od
pocz¹tku budujemy grupê
naszych odbiorców, i taka grupa,
która bez wzglêdu na temat
wystawy przychodzi i ogl¹da,
jest.

- Czy nadal Galeria
bêdzie stawiaæ na design?
Faktycznie design cieszy siê
najwiêksz¹
popularnoœci¹.
To jest coœ na granicy sztuki
i u¿ytkowoœci, coœ, co jest
ludziom bli¿sze, co mog¹
prze³o¿yæ na swoje w³asne,
domowe
zapotrzebowanie.
Poza tym design jest modny.
W Gliwicach ruszy³ kierunek
studiów - ,,Wzornictwo” (na
GWSP – przyp. red.), wiêc jest
takie zapotrzebowanie. Jest
jeszcze tyle ró¿nych obszarów,
którymi design siê zajmuje, a
których nie pokazaliœmy. Na

pewno w tym roku planujemy
jeszcze dwie wystawy projektowe, wzornicze.

- A co poza designem?
Wiem, ¿e w drugim roku
dzia³alnoœci oczekuje siê od
nas, ¿e poka¿emy jeszcze
coœ innego, nowszego. Planujemy
m.in.
wystawê
po³¹czon¹ z warsztatami bi¿uterii z
br¹zu, czego jeszcze nikt w Gliwicach
nie robi³. Bêdziemy
na pewno wychodziæ
z Galerii w przestrzeñ
publiczn¹, bo ³atwiej
jest wci¹gn¹æ widza,
gdy Galeria jest na
poziomie p³yty Rynku.
Ten nowy cykl zaczynamy 19
lutego od spotkania z And¹
Rottenberg.
Galerie buduj¹ swoj¹ markê
przez bardzo wiele lat, tego
nie da siê zrobiæ w ci¹gu
jednego roku. Wracaj¹c do
pierwszego pytania, dziecko dobrze siê rozwija, chodzi, mówi, teraz tylko trzeba
je wys³aæ do odpowiedniej
szko³y i edukowaæ, ¿eby
by³o coraz m¹drzejsze, lepsze, bardziej b³yskotliwe.
Chcielibyœmy bardzo, ¿eby
Galeria zaczê³a funkcjonowaæ
nie tylko w œwiadomoœci gliwiczan ale równie¿ poza naszym miastem.
Nina Drzewiecka,
Katarzyna Klimek.

Wtedy po raz pierwszy
bêdzie mo¿na spróbowaæ
przygotowanych
przez
uczniów specja³ów.
- W imieniu spo³ecznoœci
szkolnej i moim w³asnym
serdecznie
zapraszam
wszystkich mieszkañców
do odwiedzania baru i do
skorzystania z naszej oferty
– zachêca Krystian Szatka.

Otwarcie baru
sa³atkowego
nast¹pi 9 marca
w ramach XIV Gliwickiego Salonu
Edukacyjnego. Na
pocz¹tek, pose³

W barze przygotowano miejsca dla 16 osób, a w ciep³e
dni przed lokalem pojawi¹
siê stoliki i parasole, które
utworz¹ tzw. ogródek letni.

O pierwszym roku dzia³alnoœci Galerii rozmawiamy z jej szefow¹,
Katarzyn¹ Jajszczok.

Jan KaŸmierczak
wyg³osi w Ratuszu
wyk³ad,
a nastêpnie bar
„U Króla Stasia”,
zostanie uroczyœcie
otwarty.

Gliwicki „Król Staœ” jest
pierwszym w Polsce szkolnym obiektem tego typu.
Ca³a inwestycja kosztowa³a
ponad 700 tys. z³.

Bojowy
prototyp
z Gliwic
Gliwicki OBRUM sp.
z o.o. rozpocz¹³ w
styczniu „ciêcie blachy”, z której powstaæ
ma prototyp polskiego, uniwersalnego,
g¹sienicowego pojazdu
bojowego XXI wieku.
OBRUM sp. z o.o.
(Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Urz¹dzeñ Mechanicznych) pracuje nad
ca³¹ platform¹ bojow¹,
która bêdzie mia³a wiele zastosowañ. Na specjalnie
przygotowanym
podwoziu bêdzie mo¿na
zamontowaæ nie tylko
wie¿ê strzelnicz¹, ale te¿
zestaw radiolokacyjny czy
medyczny. Dziêki temu
czo³g bêdzie móg³ w razie
koniecznoœci zmieniæ siê
w pojazd saperski, wóz
sanitarny albo zestaw
przeciwlotniczy.
Nowy pojazd ma o
w³asnych si³ach wjechaæ
na ekspozycjê MSPO
2010 w Kielcach (6-9
wrzeœnia).
Jak informuje serwis czolgi.info: Kwota oddana do
dyspozycji oœrodka poprzez projekt celowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego to 17,1
mln z³. Program, zgodnie
z którym powstaje lekki
czo³g, jest realizowany od
roku 2008.
Zdaniem
specjalistów,
zainteresowanie gliwickim
prototypem roœnie zarówno w ministerstwie, jak i
w polskiej armii. (flu)

W Oplu dostaną
podwyżki
Wed³ug zwi¹zkowców to najlepsze
rozwi¹zanie,
jakie
mo¿na by³o wypracowaæ. Po
zesz³orocznych
problemach
fabryka liczy w tym roku na
du¿¹ sprzeda¿ nowego modelu
Opla.
Gliwicki zak³ad maj¹ tak¿e
omin¹æ masowe zwolnienia
za³ogi.

Zwi¹zkowcy z gliwickiego Opla wynegocjowali
wzrost wynagrodzeñ,
przynajmniej na ten rok.
Pensjê wzrosn¹ œrednio o
oko³o 3 procent. Pracownicy
otrzymaj¹ tak¿e jednorazow¹
premiê za wprowadzenie do
produkcji Opla Astry IV.
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