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PROGRAM W OBIEKCIE
OSIEDLE NIKISZOWIEC
ul. Rymarska 4
40-425 Katowice
www:
email: nikiszowiec@silesia.travel
tel: +48 32 255 14 80

DLACZEGO NIKISZ JEST TAKI NIEZWYKŁY – SPACER
09.06.2017 18:00 - 18:45

Zapraszamy do udziału w czterech wycieczkach, pokazujących Nikiszowiec z rożnych
perspektyw, które łączy to, że będą prowadzone przez ludzi bardzo mocno związanych z
Nikiszowcem - przez swoją pracę lub miejsce zamieszkania. Każda z nich będzie pokazywała
niezwykłość Nikiszowca nie tylko pod względem architektonicznym, ale także ze względu na
to, co dla rozumienia Nikiszowca - i innych osiedli patronackich - jest kluczowe, czyli relacje
między człowiekiem i pracą, czyli maszyną, dopełnione o czas wolny. Różne perspektywy,
także historyczne, pozwolą na zobaczenie jak te relacje zmieniały się. A zbliżające się
nieuchronnie zamknięcie Kopalni czyni takie ujęcie niezwykle aktualnym. Spacer
"Maglowane Historie Nikiszowca" będzie poszerzony o wejście do Muzeum, w celu
zobaczenia ekspozycji tamtejszych maszyń (nie będzie to jednak zwiedzanie Muzeum).
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla pasjonatów techniki, dla wszystkich

MASZYNA ARTYSTYCZNA CZYLI MOBILNY WARSZTAT SITODRUKU
09.06.2017 18:00 - 20:00

Maszyna artystyczna – sitodruk. Będzie to mobilny warsztat sitodruku, czyli pokaz pracy
maszyny kopiującej. Warsztat prowadzić będą wolontariusze i pracownicy Stowarzyszenia.
Przygotowane zostaną dwa wzory odnoszące się do lokalnych nikiszowieckich symboli
industrialnych: Szybu Pułaski oraz motywu budynku z mozaiką z róż. Warsztat sitodurku
czynny będzie od 18:00 do 20:00 przed Centrum Zimbardo. Każdy będzie mógł odbić motyw
na przyniesionym przez siebie materiale. Alternatywnie będzie można na miejscu nabyć
gotowe artykuły z wzorami (koszulki, torby itp.)

Lokalizacja wydarzenia: przed budynkiem Centrum Zimbardo, Pl. Wyzwolenia 5.
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OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

POKAZ ZDJĘĆ – CODZIENNY RYTM ŻYCIA W NIKISZOWCU
09.06.2017 18:00 - 21:00

Ważnym dla nas i społeczności Nikiszowca wydarzeniem będzie pokaz multimedialny zdjęć
Mistrza Krzysztofa Niesporka, zmarłego niedawno fotografa, którego zakład był jedną z ikon
Nikiszowca. Odbędzie się on w dawnym atelier Mistrza Niesporka, a udostępnienie na
codzień zamkniętego pomieszczenia umożliwi zwiedzającym zobaczenie miejsca, w którym
powstawały przez kilkadziesiąt lat zdjęcia legendarnej rodziny fotografów. Na wystawę
składać się będą fotografie wykonane przez K. Niesporka od 2000r., taki bowiem zbiór jest
obecnie już zdigitalizowany przez rodzinę fotografa i udostępniony do wykorzystania. Co
ważne wystawa zrealizowana będzie w dawnym atelier Mistrza w przewiązce nad ulicą
Janowską. Dziś lokal ten jest opuszczony, czeka na remont. Być może będzie to ostatnia
okazja , aby zobaczyć to miejsce w swoim obecnym „surowym” kształcie, pamiętającym
jednak czasy świetności. Fotografie będą prezentowane w formie multimedialnej. Pracownia
Mistrza Niesporka to także okazja do spojrzenia z innej perspektywy na współczesny
Nikiszowiec – z okien atelier rozpościera się niezwykły widok na rynek. Dodatkowo
mulitmedialna wystawa prezentować będzie także zdjęcia udostępnione przez mieszkańców
osiedla, na których zostali uchwyceni w różnych momentach, kształtujących rytm ich życia, a
także fotografie przedstawiające maszyny i obiekty przemysłowe związane z Nikiszowcem.
Fotografie te zostaną przez nas wybrane razem z mieszkańcami – seniorami.
Wyeksponowanie znaczenia fotografii to także odniesienie się do maszyny i pracy
artystycznej, ktore także tworzyły część Nikiszowca. Przechodzenie z epoki industrialnej do
postindustrailnej jest bardzo często przekształcaniem pracy i miejsc z nią związanych na
funkcje artystyczne właśnie. Pokaz ten będzie harmonizował z wystawą zdjęć Marka Lochera,
przedstawiającą KWK Wieczorek, która będzie dostępna podczas Industriady w budynku
Muzeum Historii Katowic w Nikiszowcu.

Lokalizacja wydrzenia: dawna Pracownia Fotograficzna Krzysztofa Niesporka, Pl. Wyzwolenia
9
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

INSTRUKCJA OBSŁUGI REWITALIZACJI (PO NIKISZOWIECKU) – SPACER
09.06.2017 18:45 - 19:30

Zapraszamy do udziału w czterech wycieczkach, pokazujących Nikiszowiec z rożnych
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perspektyw, które łączy to, że będą prowadzone przez ludzi bardzo mocno związanych z
Nikiszowcem - przez swoją pracę lub miejsce zamieszkania. Każda z nich będzie pokazywała
niezwykłość Nikiszowca nie tylko pod względem architektonicznym, ale także ze względu na
to, co dla rozumienia Nikiszowca - i innych osiedli patronackich - jest kluczowe, czyli relacje
między człowiekiem i pracą, czyli maszyną, dopełnione o czas wolny. Różne perspektywy,
także historyczne, pozwolą na zobaczenie jak te relacje zmieniały się. A zbliżające się
nieuchronnie zamknięcie Kopalni czyni takie ujęcie niezwykle aktualnym. Spacer
"Maglowane Historie Nikiszowca" będzie poszerzony o wejście do Muzeum, w celu
zobaczenia ekspozycji tamtejszych maszyń (nie będzie to jednak zwiedzanie Muzeum).
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla pasjonatów techniki, dla wszystkich

GDZIE BIJE DZWON – WIECZORNE WEJŚCIA NA WIEŻĘ KOŚCIOŁA ŚW. ANNY
09.06.2017 19:00 - 19:30

Wieża kościoła św. Anny, jednego z njabardziej charakterystycznych budynków Nikiszowca,
jest na codzień niedostępna dla zwiedzających. Dlatego możliwość wejścia na wieżę to wielka
atrakcja - zarówno dla turystów, jak i dla lokalnej społeczności. Z wieży rozpościera się
wspaniały widok na Nikiszowiec i okolicę. Spojrzenie na osiedle z wieży kościelnej wpisuje się
w myśl przewodnią tegoż rozruchu - Nikiszowiec z innej perspektywy.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla pasjonatów techniki, dla wszystkich

GDZIE BIJE DZWON – WIECZORNE WEJŚCIA NA WIEŻĘ KOŚCIOŁA ŚW. ANNY
09.06.2017 19:30 - 20:00

Wieża kościoła św. Anny, jednego z njabardziej charakterystycznych budynków Nikiszowca,
jest na codzień niedostępna dla zwiedzających. Dlatego możliwość wejścia na wieżę to wielka
atrakcja - zarówno dla turystów, jak i dla lokalnej społeczności. Z wieży rozpościera się
wspaniały widok na Nikiszowiec i okolicę. Spojrzenie na osiedle z wieży kościelnej wpisuje się
w myśl przewodnią tegoż rozruchu - Nikiszowiec z innej perspektywy.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla pasjonatów techniki, dla wszystkich

MAGLOWANE HISTORIE NIKISZOWCA – SPACER
09.06.2017 19:45 - 20:30

Zapraszamy do udziału w czterech wycieczkach, pokazujących Nikiszowiec z rożnych
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perspektyw, które łączy to, że będą prowadzone przez ludzi bardzo mocno związanych z
Nikiszowcem - przez swoją pracę lub miejsce zamieszkania. Każda z nich będzie pokazywała
niezwykłość Nikiszowca nie tylko pod względem architektonicznym, ale także ze względu na
to, co dla rozumienia Nikiszowca - i innych osiedli patronackich - jest kluczowe, czyli relacje
między człowiekiem i pracą, czyli maszyną, dopełnione o czas wolny. Różne perspektywy,
także historyczne, pozwolą na zobaczenie jak te relacje zmieniały się. A zbliżające się
nieuchronnie zamknięcie Kopalni czyni takie ujęcie niezwykle aktualnym. Spacer
"Maglowane Historie Nikiszowca" będzie poszerzony o wejście do Muzeum, w celu
zobaczenia ekspozycji tamtejszych maszyń (nie będzie to jednak zwiedzanie Muzeum).
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla pasjonatów techniki, dla wszystkich

GDZIE BIJE DZWON – WIECZORNE WEJŚCIA NA WIEŻĘ KOŚCIOŁA ŚW. ANNY
09.06.2017 20:00 - 20:30

Wieża kościoła św. Anny, jednego z njabardziej charakterystycznych budynków Nikiszowca,
jest na codzień niedostępna dla zwiedzających. Dlatego możliwość wejścia na wieżę to wielka
atrakcja - zarówno dla turystów, jak i dla lokalnej społeczności. Z wieży rozpościera się
wspaniały widok na Nikiszowiec i okolicę. Spojrzenie na osiedle z wieży kościelnej wpisuje się
w myśl przewodnią tegoż rozruchu - Nikiszowiec z innej perspektywy.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla pasjonatów techniki, dla wszystkich

MACIEJ MUTWIL I SYNAPSIS – KONCERT
09.06.2017 20:15 - 21:00

Zapraszamy na koncert muzyki industrialnej, który odbędzie się w Centrum Zimbardo.
Wykonawcami będą: mieszkający Maciej Mutwil – w Nikiszowcu muzyk, fotograf i grafik
inspirujący się przestrzeniami i dźwiękami industrialnymi, członek Grupy Fotograficznej
Karbon. Zaprezentuje autorski film o Kopalni Wieczorek z muzyką na żywo. Drugim
wykonawcą będzie Synapsis będący unikalnym projektem, łączącym industrial, noise i dark
ambient, które oparte są głównie na mechanicznych samplach zaczerpniętych wprost z
przestrzeni fabryk i hut. Koncertom towarzyszyć będzie wystawa fotografii przemysłu i
dziedzictwa postindustrialnego Grupy Karbon.
Lokalizacja wydarzenia: Centrum Zimbardo, Pl. Wyzwolenia 5

OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
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+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla pasjonatów techniki, dla wszystkich

GDZIE BIJE DZWON – WIECZORNE WEJŚCIA NA WIEŻĘ KOŚCIOŁA ŚW. ANNY
09.06.2017 20:30 - 21:00

Wieża kościoła św. Anny, jednego z njabardziej charakterystycznych budynków Nikiszowca,
jest na codzień niedostępna dla zwiedzających. Dlatego możliwość wejścia na wieżę to wielka
atrakcja - zarówno dla turystów, jak i dla lokalnej społeczności. Z wieży rozpościera się
wspaniały widok na Nikiszowiec i okolicę. Spojrzenie na osiedle z wieży kościelnej wpisuje się
w myśl przewodnią tegoż rozruchu - Nikiszowiec z innej perspektywy.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla pasjonatów techniki, dla wszystkich

GÓRNICZYM SZLAKIEM PO WIECZORNYM NIKISZOWCU – SPACER
09.06.2017 20:45 - 21:30

Zapraszamy do udziału w czterech wycieczkach, pokazujących Nikiszowiec z rożnych
perspektyw, które łączy to, że będą prowadzone przez ludzi bardzo mocno związanych z
Nikiszowcem - przez swoją pracę lub miejsce zamieszkania. Każda z nich będzie pokazywała
niezwykłość Nikiszowca nie tylko pod względem architektonicznym, ale także ze względu na
to, co dla rozumienia Nikiszowca - i innych osiedli patronackich - jest kluczowe, czyli relacje
między człowiekiem i pracą, czyli maszyną, dopełnione o czas wolny. Różne perspektywy,
także historyczne, pozwolą na zobaczenie jak te relacje zmieniały się. A zbliżające się
nieuchronnie zamknięcie Kopalni czyni takie ujęcie niezwykle aktualnym. Spacer
"Maglowane Historie Nikiszowca" będzie poszerzony o wejście do Muzeum, w celu
zobaczenia ekspozycji tamtejszych maszyń (nie będzie to jednak zwiedzanie Muzeum).
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla pasjonatów techniki, dla wszystkich

MINIMUM MAXIMUM ZESPOŁU KRAFTWERK – PLENEROWE ODTWORZENIE
KONCERTU
09.06.2017 22:00 - 23:59

Odtworzenie koncertu Minimum Maximum zespołu Kraftwerk: Finałem Rozruchu Industriady
w Nikiszowcu będzie późnowieczorne odtworzenie koncertu Minimum Maximum z 2005r.
niemieckiej ikony muzyki elektronicznej KRAFTWERK. Kraftwerk to prekursor wielu stylów
muzycznych, m.in. industrialu. Muzyka zespołu związana jest z poszukiwaniem relacji
pomiędzy maszyną a człowiekiem, pokazuje wpływ jaki maszyny i urządzenia mają na
konkretną jednostkę jak i całe społeczeństwa. Zespół rzadko koncertuje, jego koncerty mają
charakter multimedialnych bardzo dobrze zaplanowanych widowisk, które znakomicie
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wpisują się w krajobraz Nikiszowca. Koncert pokażemy w plenerze na dużym ekranie (ok. 50
m2) w przestrzeni industrialnej na styku osiedla i kopalni. Taki wybór miejsca ma służyć także
uwypukleniu relacji między człowiekiem i maszyną - relacji kluczowej dla rozumienia
Nikiszowca i genezy jego powstania.

OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla dorosłych, dla pasjonatów techniki, dla wszystkich

MINI NIKISZOWIEC – WARSZTATY BUDOWANIA MAKIETY OSIEDLA
10.06.2017 12:00 - 16:00

Bijemy rekord! Jaki? Budujemy mini wersję Nikiszowca. Do dyspozycji każdego
budowniczego będą specjalne kartony, farby oraz inne akcesoria. Czekamy na Was!
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

Z BEZPIECZEŃSTWEM BĄDŹ NA TY, BĄDŹ STRAŻNIKIEM TAK JA MY
10.06.2017 12:00 - 18:00

Do nauki bezpieczeństwa w ruchu drogowym posłuży najmłodszym, specjalny plac zabaw.
Straż Miejska jest umundurowaną formacją samorządową powołaną przez radę gminy; do
ochrony porządku publicznego na terenie gminy.ochrony spokoju i porządku w miejscach
publicznych,czuwania nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, kontrolą publicznego
transportu zbiorowego, współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia
i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych
oraz innych miejscowych zagrożeń, zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub
innego podobnego zdarzenia, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności
publicznej, współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas
zgromadzeń i imprez publicznych, doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień
lub miejsca ich zamieszkania, informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach
zagrożeń, konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości
pieniężnych dla potrzeb gminy.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla rodzin z dziećmi

WOKÓŁ MISTRZÓW GRUPY JANOWSKIEJ – WYSTAWA W MUZEUM
10.06.2017 12:00 - 20:00
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Prezentacja prac artystów nieprofesjonalnych tworzących w ramach Grupy Janowskiej, która
od 1946 roku zrzeszała malarzy amatorów – pracowników kopalni „Wieczorek. Sławę zdobyli
zarówno indywidualnie, jak i jako Grupa. Za najwybitniejszego przedstawiciela Grupy uznano
Teofila Ociepkę. Jego wystawy organizowano w galeriach całej Europy. Także pozostali
malarze: Paweł Wróbel, Ewald Gawlik, Erwin Sówka, oraz pozostali artyści , byli
nieprzeciętnymi twórcami, o silnie oryginalnych cechach i niespotykanej wrażliwości
połączonej ze zmysłem obserwacji otaczającego ich świata. Działania Grupy Janowskiej
zainspirowały Lecha Majewskiego – twórcę poetyckiego filmu „Angelus”. Na wystawie
prezentowane są prace ze zbiorów Muzeum Historii Katowic .
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

U NOS W DOMA NA NIKISZU. WE WNĘTRZU NIKISZOWIECKIEGO MIESZKANIA
– WYSTAWA W MUZEUM
10.06.2017 12:00 - 20:00

Ekspozycja prezentowana jest w przestrzeni dawnego budynku pralni i magla, w
zaadaptowanych na potrzeby wystawy trzech pomieszczeniach, urządzonych jako kuchnia, I
izba i II izba. Wszystkie meble, sprzęty, przedmioty codziennego użytku, naczynia czy bibeloty
i dewocjonalia znajdujące się na wystawie to rzeczy, które można było w latach
trzydziestych–sześćdziesiątych XX wieku znaleźć niemal w każdym robotniczym mieszkaniu
na Górnym Śląsku. Wystawa jest próbą odtworzenia warunków, w jakich mieszkały rodziny
górników zatrudnionych w kopalni „Giesche”, później „Wieczorek”. Została przygotowana
przy wykorzystaniu eksponatów ze zbiorów Działu Etnologii Miasta Muzeum Historii Katowic
oraz darów, przez lata przekazywanych przez mieszkańców Nikiszowca istniejącej tu „Galerii
Magiel”.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

WODA I MYDŁO NAJLEPSZE BIELIDŁO. W PRALNI I MAGLU NA NIKISZOWCU –
WYSTAWA W MUZEUM
10.06.2017 12:00 - 20:00

Na dzisiejszej ulicy Rymarskiej w Nikiszowcu znajdowała się pralnia, z której korzystali
wszyscy mieszkańcy osiedla. Na parterze wysokiego budynku o dużych oknach mieściły się
murowane koryta z kranami. Tutaj kobiety przynosiły kosze z brudnymi ubraniami i bielizną.
W gorącej wodzie, płynącej z kopalnianej ciepłowni, prały i gotowały bieliznę w specjalnych
kotłach. Mokre rzeczy suszyły na strychach domów, w których mieszkały lub w dostępnej na
piętrze budynku, suszarni. Na miejscu można było także skorzystać z elektrycznych maszyn
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maglowniczych. Po pracowitym dniu spędzonym w pralni i maglu kobiety wracały do domu z
koszami czystej bielizny. Na wystawie przedstawiono cały cykl pracy, jaką musiały wykonać
kobiety, rozpoczynając od przyniesienia ciężkiego kosza do pralni, poprzez pranie na tarach,
suszenie, maglowanie i kończąc na misternym ułożeniu pachnących, wygładzonych tkaninowiniętych w czysty maglownik - w wiklinowym koszu.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

PODZIEMIE NIKISZOWCA-NASZO GRUBA!.FOTOGRAFIA MARKA LOCHERA –
WYSTAWA W MUZEUM
10.06.2017 12:00 - 20:00

Wystawa powstała w roku likwidacji kopalni „Wieczorek”, gdy od marca br. szyby Nickiesch –
Poniatowski i Wschodni przeszły pod zarząd innej firmy. Składa się na nią cykl 35 fotografii (
fotogramów) dokumentujących ostatnie lata pracy kopalni Wieczorek . Autorem prac jest
fotografik Marek Locher.
Dwie dodatkowe plansze zawierają krótką historię 190 lat istnienia kopalni Giesche –
Wieczorek oraz biogram autora. Wystawie planszowej będzie towarzyszyć prezentacja
multimedialna , na którą złożą się fotografie zabudowy przemysłowej, oddziałów
powierzchni i dołowych kopalni, jak również portrety członków załogi. Marek
Locher-zafascynowany jest kopalniami od dzieciństwa. Jego fotografie znajdują się m.in. w
książce M. Szejnert „Czarny ogród” oraz w najnowszym wydawnictwie: „Rozbark –
Nikiszowiec: Na Wspólnym Szlaku”.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

PROJEKT „MAZE OF FABRICS”- „W LABIRYNCIE STAREJ PRALNI”- WYSTAWA
10.06.2017 12:00 - 20:00

Prezentowany w Nikiszowcu projekt polega na stworzeniu serii transparentnych tkanin
malowanych lub barwionych za pomocą technik charakterystycznych dla każdej z autorek i
ich zestawieniu ze sobą w przestrzeni. Realizacja stanowi próbę odzwierciedlenia ich wrażeń,
doświadczeń związanych ze Śląskiem, także poprzez nawiązanie do historii, tradycji, mycia,
prania. Tkanina, materialność stała się głównym przedmiotem rozważań artystek nad jej
możliwościami i specyfiką w ujęciu fizycznym jak i ideowym. Sposób rozmieszczenia tkanin
początkowo przywoływać miał formę labiryntu, aby zmusić widza do wejścia w głąb
instalacji, umożliwiając bardziej aktywne doświadczanie. Prace ujawniają połączenie sztuki
tradycyjnej z nowoczesną.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
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+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

INDUSTREFA CZYLI INDUSTRIALNY PLAC DOŚWIADCZEŃ
10.06.2017 12:00 - 20:00

Industrefa to stworzona specjalnie na potrzeby Industriady atrakcja składająca się z
kilkunastu stanowisk. Zadania na stanowiskach łączą naukę i wciągającą zabawę dla dzieci,
młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Każde ze stanowisk uczy podstawowych praw
mechaniki i fizyki, opanowania umiejętności technicznych, koordynacji, logicznego myślenia i
współpracy. Będzie m.in. budowa rurociągów, konstrukcyjne memo, transportowanie
ręcznymi dźwigami, magnetyczny kanał, wydobywanie przedmiotów z zakręconych
przewodów i strzelanie z wodnej katapulty!
Industrefa to autorski projekt Silesia Events inspirowany Szlakiem Zabytków Techniki, z
którym Dorota Janas i jej zespół związani są już od 10 lat. Agencja znana jest z organizacji
oryginalnych gier miejskich. Od 2009 zajmuje się dostarczaniem dedykowanych rozwiązań
event marketingowych dla firm, samorządów i branży turystycznej.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

POROZMAWIAJ Z DRZEWEM O WŁASNYM OTOCZENIU – STOISKO NAUKOWE
10.06.2017 12:00 - 20:00

Na stoisku naukowym nie tylko dowiemy się wielu nowych, ciekawych faktów o niektórych
państwach ale zapoznamy się w jaki sposób można wykorzystać dendrochronologię w
badaniu środowiska poprzez: wskazanie bezpiecznych lokalizacji zabudowań na terenach
górskich oraz wykrywania zanieczyszczeń powietrza poprzez analizę sekwencji słojów w
próbach pobranych z drzew. Dendrochronologia jest metodą datowania przyrostów rocznych
drzew. Jest też wykorzystywana do datowania starych drewnianych obiektów ale także do
bioindykacji środowiska np. rekonstrukcji zanieczyszczenia powietrza, występowania lawin,
spływów gruzowych i innych procesów środowiskowych. W ramach swojej działalności
studenci zajmują się badaniami dendrochronologicznymi, meteorologicznymi i
propagowaniem wiedzy geograficznej. Ponadto członkowie prężnie działają w
międzynarodowej organizacji zrzeszającej geografów (EGEA)Studenckie Koło Naukowe
Geografów działające przy Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu,
zaprasza.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

NIE BĄDŹ MASZYNĄ, ZADBAJ O SIEBIE – PORADY FIZJOTERAPEUTYCZNE
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GWSH
10.06.2017 12:00 - 20:00

Na potrzebę corocznego wydarzenia Industriada Górnośląska Wyższą Szkoła Handlowa
przygotowała stoisko z poradami fizjoterapeutycznymi. Na miejscu będzie możliwość
skorzystania z profesjonalnego doradztwa w zakresie leczenia bólu towarzyszącego zmianom
zwyrodnieniowym stawów, dyskopatii, nerwobóli oraz możliwość poznania tajników
profilaktyki fizjoterapeutycznej – począwszy od prawidłowej pozycji pracy np. przy
komputerze po masaże łagodzące ból kręgosłupa czy karku. Górnośląska Wyższa Szkoła
Handlowa im. Wojciecha Korfantego to czołowa Akademicka Uczelnia niepubliczna w
województwie śląskim, posiadająca swoje Wydziały w Katowicach, Żorach, Tychach i Bielsku
Białej oraz Zagraniczne Wydziały w Wiedniu i Ostrawie. Uznana przez prestiżowy Ranking
Szkół Wyższych Perspektywy 2016 za najlepszą uczelnię niepubliczną w województwie
śląskim. GWSH kształci obecnie na 13 kierunkach studiów, w tym m.in. na Fizjoterapii,
Pielęgniarstwie oraz Kosmetologii.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

112 NUMER, KTÓRY RATUJE ŻYCIE
10.06.2017 12:00 - 20:00

Centrum Powiadamiania Ratunkowego obsługuje zgłoszenia alarmowe wpływające na
numer 112 w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. Ważną rolę w obsłudze zgłoszeń
odgrywa umiejętność instruktażu pierwszej pomocy przedmedycznej. W wielu przypadkach
aby uratować życie niezbędna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, dlatego
zachęcamy do nauki pierwszej pomocy poprzez praktyczne zajęcia.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

PLENER MALARSKI ORAZ WYSTAWA OBRAZÓW GRUPY JANOWSKIEJ
10.06.2017 12:00 - 20:00

W Grupie Janowskiej tworzyli i nadal tworzą nietuzinkowi pasjonaci o niebywałej motywacji i
zacięciu do malarstwa i innych form tej sztuki, miłujący swoją pasję, którzy widzą piękno
swojej małej i dużej ojczyzny i chcą je przenieść na płótno swoich obrazów. Ta scheda
przeszłości zachowała się do dnia dzisiejszego i niewątpliwie stała się dla Grupy Janowskiej
ważna i potrzebna skoro towarzyszy jej już 71 lat. Obecnie Grupa Janowska zrzesza piętnastu
malarzy oraz dwóch członków honorowych. Siedzibą Grupy Janowskiej jest MDK
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Szopienice-Giszowiec w Katowicach, ul.Hallera 28.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

ECHA PROHIBICJI – ZWIEDZANIE RESTAURACJI
10.06.2017 12:00 - 20:00

Zwiedzaniu będą towarzyszyć charakterystyczne dla minionej epoki lat 20-tych dźwięki.
Przechodząc przez salę restauracyjną usłyszymy koncert zespołu jazzowego. Udając się do
baru podsłuchamy burzliwej rozmowy barmana z jednym z Gości, a w kuchni doświadczymy
gwaru i hałasu codziennej pracy kucharzy. Dodatkowo przed wejściem do restauracji będą
czekać makiety ze zdjęciami vintage na tle, których będzie można zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcia. Głodnym sensacji i najnowszych newsów wręczymy premierowy numer gazety
„ŚLĄSKA PROHIBICJA”.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

HISTORIA JEDNEGO BUDYNKU – WYSTAWA
10.06.2017 12:00 - 20:00

Zapraszamy do obejrzenia specjalnej wystawy poświęconej historii kamienicy, w której już
wkrótce otwarta zostanie restauracja „Śląska Prohibicja”.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

TEROZ GÓRNIK ŚPIEWO! – WARSZTATY MUZYCZNE
10.06.2017 13:00 - 14:30

Warsztaty muzyczne – nauka tradycyjnych pieśni i piosenek górniczych pod kierunkiem Beaty
Lewandowskiej - etnomuzykolożki, zbieraczki i fascynatki pieśni tradycyjnych.Śpiew i muzyka
były w tradycji śląskiej jednym ze sposobów spędzania czasu wolnego,czasu po pracy.Całe
rodziny śpiewały w chórach,towarzystwach śpiewaczych,a także muzykowały i śpiewały we
własnych domach.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

HIT! APETYT NA SZOLKĘ – WARSZTAT CERAMICZNY Z BOGDANEM KOSAKIEM
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10.06.2017 13:00 - 15:00

Szolka – mały przedmiot, a jak dużo mówi o historii takich miejsc jak Nikiszowiec. To naczynie
powszechnie znane i rozpoznawalne na Śląsku. Czy na pewno? W jej historii istotną rolę
odegrały maszyny – dzięki rozwojowi przemysłu towary jak porcelana i kawa, wcześniej
zarezerwowane dla najbogatszych, stały się dostępne dla wielu. Uczestnicy warsztatu wezmą
udział w procesie technologicznym i zrobią własną szolkę. Warsztat poprowadzi Bogdan
Kosak – projektant i producent ceramiki szlachetnej, wieloletni kierownik modelarni w
Porcelanie Śląskiej, prowadzi własną pracownię, jest też związany jako technolog z ASP w
Katowicach. Warsztat współorganizuje Zamek Cieszyn.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla pasjonatów techniki

TROPEM IKON DIZAJNU – QUEST
10.06.2017 13:00 - 19:00

Uczestnicy gry mają za zadanie odwiedzić przynajmniej jedno z wybranych miejsc Szlaku. Są
to: Stara Fabryka w Bielsku-Białej, Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia – Muzeum Saturn
w Czeladzi, Familoki – Zabytkowe Osiedle w Czerwionce-Leszczynach, Muzeum Techniki
Sanitarnej w Gliwicach, Osiedle Nikiszowiec w Katowicach, Muzeum Prasy Śląskiej w
Pszczynie, Park Tradycji w Siemianowicach Śląskich, Stary Młyn – Muzeum Dawnych
Rzemiosł w Żarkach oraz dodatkowo Zamek Cieszyn. Na miejscu trzeba znaleźć strefę
przygotowaną przez Zamek Cieszyn i wyruszyć w symboliczną podróż śladami ikon dizajnu,
by poprzez przedmioty codziennego użytku poznać historię wzornictwa w regionie,
czerpiącego z XIX-wiecznych tradycji przemysłowych. Wystarczy wykonać na miejscu proste
zadanie i zyskać szansę wygrania jednej z… ikon dizajnu. Więcej szczegółów: na stronach
internetowych obieków i Zamku Cieszyn.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

HIT! TEO, ŚLĄSKI DINOZAUR – SPEKTAKL WRAZ Z TANECZNYMI HARCAMI
GRUPY LUFCIK NA KORBKĘ
10.06.2017 14:00 - 15:00

Lufcik na Korbkę, kolektyw teatralny specjalizujący się w opowiadaniu śląskich bajek po
polsku, w dodatku w sposób niebanalny i zabawny. Tańczą, śpiewają, żonglują.
Teo to teropod, taki dinozaur. Ale wcale nie groźny i drapieżny. Raczej miły, śmieszny i
odrobinę zagubiony. W sobie tylko wiadomy sposób przespał fakt, że dinozaury wyginęły i
teraz czuje się bardzo samotny. Czy muzyczny Smok Smoczysław i Strzyga Aga pomogą mu
zrozumieć kim jest i odnaleźć przyjaciół? Z pomocą publiczności na pewno się uda!
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Aktorzy w przedstawieniu wykorzystują różne techniki teatralne – od żywego planu,
pantomimy, po pacynki, elementy kuglarskie i musicalowe, żonglerkę i balet, przekazując w
zabawny sposób istotne treści z morałem. Mali i duzi poznają także śląską legendę o
Strzydze, piosenkę i taniec dinozaurów oraz dowiedzą się dlaczego Smoczysław jest taki
muzykalny. „Teo, śląski dinozaur” dotyka spraw przyjaźni, akceptacji inności i przedstawia
zalety płynące ze współpracy. Oraz tańca!
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

MASZYNY DO GLINY I Z GLINY MASZYNY – WARSZTATY
10.06.2017 14:00 - 15:30

Razem z uczestnikami warsztatów tym razem cofniemy się do epoki pary. Przy użyciu
znajdujących sie w pracowni urządzeń mechanicznych wykonamy gliniane moduły z których
następnie zbudujemy zaprojektowany przez nas model maszyny parowej. Wyruszcie z nami
do krainy pary i wyobraźni!
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

GÓRNIK MO PTOKA I INNE SZAJBY – WARSZTATY
10.06.2017 14:00 - 16:00

Na warsztatach uczestnicy przyjrzą się bliżej m.in. „szajbie” malowania, poznają artystów
malarzy, którzy byli górnikami i pomimo sprawnego władania młotem, nieźle radzili sobie
także z pędzlem w ręku. Oprócz malarzy, górnicy przejawiali także talent pisarski, spod ich
pióra wychodziły wiersze i piosenki.
Wcielą się w rolę odbiorcy i artysty, przejdą niełatwą drogę od zamysłu po gotową pracę.
Doświadczą emocji, jakie towarzyszyły górnikom podczas tworzenia.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla rodzin z dziećmi

HIT! APETYT NA SZOLKĘ – WARSZTAT CERAMICZNY Z BOGDANEM KOSAKIEM
10.06.2017 15:00 - 17:00

Szolka – mały przedmiot, a jak dużo mówi o historii takich miejsc jak Nikiszowiec. To naczynie
powszechnie znane i rozpoznawalne na Śląsku. Czy na pewno? W jej historii istotną rolę
odegrały maszyny – dzięki rozwojowi przemysłu towary jak porcelana i kawa, wcześniej
zarezerwowane dla najbogatszych, stały się dostępne dla wielu. Uczestnicy warsztatu wezmą
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udział w procesie technologicznym i zrobią własną szolkę. Warsztat poprowadzi Bogdan
Kosak – projektant i producent ceramiki szlachetnej, wieloletni kierownik modelarni w
Porcelanie Śląskiej, prowadzi własną pracownię, jest też związany jako technolog z ASP w
Katowicach. Warsztat współorganizuje Zamek Cieszyn.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla pasjonatów techniki

MASZYNIAKI – ROBOCIAKI - KREATYWNE WARSZTATY PLASTYCZNE
10.06.2017 15:00 - 19:00

W ruch pójdą płyty piankowe, gazety, śrubki, sprężynki, naklejki, taśmy, zegarkowe
mechanizmy, elementy mechaniczne, farby, mazaki. Za ich pomocą i różnych innych mediów
będziemy tworzyc industrialne obrazy, kolaże.Będziemy formowac, wycinac, kleic,
instalowac, malowac, konstruowac industrialne Maszyniaki - Robociaki.
Przyjdź, uruchom wyobraźnię i pochwal się światu jaki z Ciebie krokodyl kreatywności.
Powstałe na warsztatach prace są własnością twórcy. Warsztaty mają charakter otwarty a
poprowadzi je Kałuszka Anna, absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w
Cieszynie.
Na co dzień prowadzi Pracownie, która powstała z pragnienia urzeczywistnienia jej
wyobraźni. To właśnie w Pracowni działa wielowymiarowo: od lepienia w glinie, przez
budowanie i rysowanie komiksowych historii z grupą Nylon Beuthen aż po dziecięcy świat
Pociecha Pociechy. W ramach Kiermaszu Twórczej Reanimacji Odpadów bierze udział w
różnych przetwórczych akcjach. Szeroko pojęty design jest jej pasją i tą pasją dzieli się na co
dzień prowadząc warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Od czasu do czasu, gdy świat robi się zbyt poważny, przywdziewa strój Super Gęsi.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla rodzin z dziećmi

MEGA GWIAZDY Z MIEJSKICH PRZEDSZKOLI
10.06.2017 15:15 - 16:00

Trzy miejskie placówki przedszkolne (MP32, MP62, MP63) znajdujące się w najbliższym
sąsiedztwie Nikiszowca prezentują się w programie artystycznym na scenie.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

GDY MASZYNA SIĘ NUDZI, TO BRUDZI I – ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA –
POKAZ
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10.06.2017 16:00 - 16:30

„Gdy maszyna się nudzi,to brudzi I“-ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA – to pokaz
interaktywny dla dzieci,pozwalający zrozumieć im, że przemysł to nie tylko maszyny,które
ułatwiają życie człowiekowi, ale także maszyny,które niszczą środowisko w jakim człowiek
żyje. Pokaz przygotowany przez DOŚWIADCZALNIĘ.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla rodzin z dziećmi

MASZYNY DO GLINY I Z GLINY MASZYNY – WARSZTATY
10.06.2017 16:00 - 17:30

Razem z uczestnikami warsztatów tym razem cofniemy się do epoki pary. Przy użyciu
znajdujących sie w pracowni urządzeń mechanicznych wykonamy gliniane moduły z których
następnie zbudujemy zaprojektowany przez nas model maszyny parowej. Wyruszcie z nami
do krainy pary i wyobraźni!
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

O SKARBNIKU Z GŁĘBOKIEJ KOPALNI – PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE
10.06.2017 16:00 - 18:00

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia przedstawienia teatralnego pt. O Skarbniku z głębokiej
kopalni, które oparte jest na motywach opowiadań o Skarbniku – strażniku kopalń. Biedny
górnik Zeflik codziennie wyrusza do pracy w kopalni. Pewnego razu w ślad za nim rusza
dzielna i dobra Karolinka. Dziewczyna w kopalnianych chodnikach spotyka tajemniczego
Skarbnika. Tymczasem o podziemnych skarbach dowiaduje się próżna i chciwa Baronowa...
Przedstawienie ukazuje wartość codziennej ciężkiej pracy oraz przekonuje, że prawdziwe
piękno tkwi we wnętrzu człowieka.
Po przedstawieniu zapraszamy na dalszy ciąg programu!
Do zabawy zaprosi doskonale wszystkim znany Wiewiór z filmu dla dzieci. Przewidujemy
wesołe zabawy, wiele ruchu, teatralne tańce z rekwizytami, zabawy łączące całą rodzinę,
konkursy i wiele innych niespodzianek! Teatr Bajkowe Skarbki Śląska ze Zwonowic (koło
Rybnika) zajmuje się szeroko pojętą edukacją teatralną a główną działalnością jest
wystawianie przedstawień teatralnych dla dzieci. Prowadzi również warsztaty teatralne oraz
animacje. Najważniejsze jest zadowolenie i uśmiech na twarzach najmłodszych widzów.
Teatr Bajkowe Skarbki Śląska trafia w gust młodego widza.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich
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GDY MASZYNA SIĘ NUDZI,TO BRUDZI II – EFEKT CIEPLARNIANY – POKAZ
10.06.2017 17:00 - 17:30

„Gdy maszyna się nudzi,to brudzi II“-EFEKT CIEPLARNIANY- pokaz interaktywny pozwalający
zrozumieć najmłodszym jak na nasz klimat wpływa przemysł. W trakcie wykonywania
eksperymentów z widowni wybierani są ochotnicy, którzy pomagają instruktorowi, lub
samodzielnie przeprowadzają doświadczenia. Dzięki nim młodzi pasjonaci fizyki i chemi
dowiadują się ,że rozwój przemysłu zmienia nasz świat nie tylko pozytywnie – prowadzenie
DOŚWIADCZALNIA.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla rodzin z dziećmi

OPROWADZANIE WYCIECZEK PRZEZ SENIORA Z NIKISZOWCA
10.06.2017 17:00 - 18:30

Oprowadzającym będzie Zdzisław Majerczyk - emerytowany górnik (30 lat przepracował na
KWK Wieczorek), mieszkaniec Nikiszowca, członek Grupy Janowskiej, zapalony mors, cyklista
(członek Zespołu ds. polityki rowerowej miasta Katowice) i rolkarz. Gra na harmonijce ustnej
tak, że grywał ze Skrzekiem i Urbaniakiem a na dżemach chętnie improwizuje. Działa w
Stowarzyszeniu Razem dla Nikiszowca. W latach poprzednich prowadził już wycieczki po
Nikiszowcu z dużym powodzeniem więc teraz powtórzy swój sukces.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

DUŚ,DUŚ,DUŚ GOŁĄBECZKI – WARSZTATY
10.06.2017 17:00 - 19:00

Hodowla gołębi na Śląsku ma długą tradycję. Utrudzeni ciężką pracą w kopalniach i hutach
mężczyźni szukali ucieczki i odpoczynku po szychcie. Gołębie były synonimem wolności. Pasja
ta przechodziła z pokolenia na pokolenie. Mężczyźni spędzali całe godziny przy gołębniku
trenując i obserwując ptaki. Podczas zajęć dzieci będą mogły wykonać własne stado gołębi
pocztowych i dowiedzieć się, jak ich dziadkowie i pradziadkowie spędzali czas wolny po
pracy. Prowadzenie-Łukasz Szostkiewicz.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla rodzin z dziećmi

HIT! APETYT NA SZOLKĘ – WARSZTAT CERAMICZNY Z BOGDANEM KOSAKIEM
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10.06.2017 17:00 - 19:00

Szolka – mały przedmiot, a jak dużo mówi o historii takich miejsc jak Nikiszowiec. To naczynie
powszechnie znane i rozpoznawalne na Śląsku. Czy na pewno? W jej historii istotną rolę
odegrały maszyny – dzięki rozwojowi przemysłu towary jak porcelana i kawa, wcześniej
zarezerwowane dla najbogatszych, stały się dostępne dla wielu. Uczestnicy warsztatu wezmą
udział w procesie technologicznym i zrobią własną szolkę. Warsztat poprowadzi Bogdan
Kosak – projektant i producent ceramiki szlachetnej, wieloletni kierownik modelarni w
Porcelanie Śląskiej, prowadzi własną pracownię, jest też związany jako technolog z ASP w
Katowicach. Warsztat współorganizuje Zamek Cieszyn.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla pasjonatów techniki

THE FEEL HARMONIC: VOCALS, BASS & DRUMS
10.06.2017 17:30 - 18:00

Grupa wokalistów, którzy udowadniają, że nie potrzeba wiele, aby czerpać radość z
muzykowania. Propagują śpiew a capella ale też z fortepianem czy orkiestrą. 10. czerwca
wystąpią w towarzystwie sekcji rytmicznej: na kontrabasie zagra Roman Huzior a na perkusji
Małgorzata Miriam-Szymecka. The Feel Harmonic tworzą wokaliści należący do Chóru
Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach: Natalia
Łukaszewicz-Charabin, Katarzyna Muller-Wantuła, Agnieszka Zawierucha, Adam Seiffert i
Janusz Fabisiak. https://www.facebook.com/TheFeelHarmonic/?fref=ts
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

MASZYNY DO GLINY I Z GLINY MASZYNY – WARSZTATY
10.06.2017 18:00 - 19:30

Razem z uczestnikami warsztatów tym razem cofniemy się do epoki pary. Przy użyciu
znajdujących sie w pracowni urządzeń mechanicznych wykonamy gliniane moduły z których
następnie zbudujemy zaprojektowany przez nas model maszyny parowej. Wyruszcie z nami
do krainy pary i wyobraźni!
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

JEDNODNIOWY TEATR INDUSTRIADOWY – WARSZTATY TEATRALNE
10.06.2017 18:00 - 20:00
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Warsztaty teatralne dla dorosłych i dzieci, prowadzone przez Annę Meiser- pedagoga i
dyplomowanego reżysera przedstawień dziecięcych i młodzieżowych. Górnicy i ich rodziny
bardzo często spełniali swe marzenia o sztuce biorąc udział w amatorskich sztukach
teatralnych i występując na deskach teatrów ludowych.Podczas Industriady odbędzie się
premierowe próba czytana sztuki w gwarze śląskiej „O tym jak Uthemann i Zillmanny Nikisz
wymyślali“.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

BAŚNIOWE TAŃCE W MIEŚCIE – ZABAWA TANECZNA
10.06.2017 18:00 - 20:00

Na rynku Osiedla Nikiszowiec zostanie zorganizowana jednodniowa przestrzeń
koncertowo-taneczna. W ramach przedsięwzięcia zostaną przygotowane warsztaty
etnograficzno-taneczne, co pozwoli na swobodną zabawę bez względu na posiadane
umiejętności oraz koncert muzyki tradycyjnej ze szczególnym uwzględnieniem pieśni
ludowych i balladowych z regionu Śląska. Akcja nawiązuje do tradycji obecnych na Śląsku i
roli pieśni w kształtowaniu kultury i przechowywaniu informacji o historii i tradycjach
ludowych. Pieśń stanowiła również element wymiany wartości kulturalnych między Polakami
i innymi narodami zamieszkującymi tereny historycznego śląska, co obszernie dokumentują
zbiory śląskich pieśni ludowych. Podczas imprezy wystąpią KAPELA BAŁAMUTKI i MŁODYCH
KONKUBINAT, którzy poprowadzą zabawę taneczną opartą na kulturze tradycyjnej.
Wydarzenie „Baśniowe tańce w mieście” realizowane jest w ramach projektu Biblioteki
Śląskiej „Pola widzenia książki” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

OPROWADZANIE WYCIECZEK PRZEZ SENIORA Z NIKISZOWCA
10.06.2017 19:00 - 20:30

Oprowadzającym będzie Zdzisław Majerczyk - emerytowany górnik (30 lat przepracował na
KWK Wieczorek), mieszkaniec Nikiszowca, członek Grupy Janowskiej, zapalony mors, cyklista
(członek Zespołu ds. polityki rowerowej miasta Katowice) i rolkarz. Gra na harmonijce ustnej
tak, że grywał ze Skrzekiem i Urbaniakiem a na dżemach chętnie improwizuje. Działa w
Stowarzyszeniu Razem dla Nikiszowca. W latach poprzednich prowadził już wycieczki po
Nikiszowcu z dużym powodzeniem więc teraz powtórzy swój sukces.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
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+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

DRZEWO A GADA – KABARET
10.06.2017 20:00 - 21:00

Od ponad 5 lat udaje się promować i pokazywać na scenie wyjątkowy jedyny w swoim
rodzaju integracyjny kabaret Drzewo A Gada, który ma na swoim koncie sporo sukcesów. Ich
ideą jest przede wszystkim szeroko rozumiana integracja środowiska muzyczno-teatralnego z
wszelkiego rodzaju niepełnosprawnością, łamanie stereotypów, barier i blokad mentalnych
wśród społeczeństwa, tworzenie i realizacja sztuki na wysokim poziomie, tworzenie
ciekawych, nietuzinkowych projektów artystycznych, wprowadzenie na polskie i
międzynarodowe sceny artystów z niepełnosprawnością. Drzewo A Gada stał się fenomenem
na skalę całego kraju. Na swoim koncie ma setki występów, projekty społeczno-edukacyjne,
wydany album muzyczny z utworami autorskiej piosenki kabaretowej, zwycięstwo na
festiwalu kabaretowym Ryjek w 2010 r. Powstało wiele reportaży i filmów dokumentalnych o
dorobku Drzewo A Gada, m.in. reportaż pt. Drewniany autorstwa Izoldy Czmok-Nowak
zwyciężył na festiwalu reportaży w 2012 r. W roku 2014 Drzewo A Gada został umieszczony
w szeregu największych polskich kabaretów w pozycji książkowej pt. Historia Polskiego
Kabaretu autorstwa Izoldy Kie.
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

FIFIDROKI – KONCERT
10.06.2017 21:00 - 22:00

Muzyka zespołu nawiązuje do tradycji folkowych Śląska ale nie jest nią ograniczona. Zbyt
folkowi dla alternatywy i zbyt alternatywni dla sceny folkowej. Zbyt punkowi na festiwal
pieśni ludowej i zbyt ludowi dla Jarocina. Pozagatunkowi, bo liczy się energia. Do tego
elektryczni i elektroniczni. Muzyka siedmioosobowego składu Fifidroków ma swoje źródła w
śląskich kominach, beskidzkich polach, ukraińskich wsiach, żydowskich kibucach i zakazanych
dzielnicach śląskich miast. Ich muzyka jest równie agresywna i brudna co balladowa i
baśniowa. „Stań na rynku w Katowicach, Bielsku czy Sosnowcu i spójrz przed siebie. Oto
fifidrokowy heimat. Wszystko co nasze. Mikro kosmos. Mikro ojczyzna.”
OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla szukających rozrywki, dla wszystkich

GRUPA ARTYSTYCZNA OKB: POKAZ TAŃCA Z OGNIEM, STOWARZYSZENIE
MOCNI RAZEM
10.06.2017 22:00 - 22:20
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Na rynku Osiedla Nikiszowiec zostanie zaprezentowane połączenie tańca z ogniem co daje
możliwość ekspresji kulturalnej ludziom w każdym wieku. Wystąpi Grupa Artystyczna OKB,
czyli część Stowarzyszenia "Mocni Razem". Tworzą ją młodzi ludzie w wieku 16-20 lat.
Obecnie trzynaścioro z nich bierze udział w projekcie "Rozpal dzielnice" dofinansowanym z
budżetu Urzędu Miasta Katowice w ramach programu Inicjatywy Kulturalne 2017. W trakcie
pracy warsztatowej uczestnicy projektu uczą się technik tańca z ogniem, autoprezentacji i
ruchu scenicznego. Finałem warsztatów jest 6 improwizowanych pokazów ogniowych na
terenie miasta Katowice. Pierwszy z nich już 20. maja o 22:00 w Parku Zadole w Ligocie.
Kolejne; 3. czerwca na Osiedlu Witosa oraz 10. czerwca podczas Industriady na Nikiszowcu.
Projekt i występy odbywają się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice. Szczegóły
https://www.facebook.com/grupaokb/

OSIEDLE NIKISZOWIEC | ul. Rymarska 4 | 40-425 Katowice | email: nikiszowiec@silesia.travel | tel:
+48 32 255 14 80 | Dla kogo: dla wszystkich

