
PLAN WYCIECZKI W DNIU 08.06.2019  

WRAZ Z GOŚĆMI Z UKRAINY  

(POECI VII MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO) 

 

10:00 – 12:30 Zakupy w Biedronce i Auchan 

 

OBIAD 

13:00 Przystanek. Bar mleczny PSS Społem : Armii Krajowej 63, 41-530 Chorzów 

 

Osiedle Nikiszowiec 

Katowice, ul. Rymarska 4 

32 353 95 59 wew. 5 / 725 150 081 

 

14:30 – 15:30 Z doma na gruba – zwiedzanie z przewodnikiem 

15:30 – 16:30 Spektakl dziejący się w przestrzeni nikiszowieckiego placu. Autorskie 

dzieło, nawiązujące do widowiska pt. „Wesele Na Górnym Śląsku” wg Stanisława 

Ligonia. Przygotowane i zrealizowane zostanie przez Teatr Gry i Ludzie. Interaktywne 

muzyczno-teatralne przedstawienie tradycyjnego śląskiego wesela z jego 

charakterystycznymi elementami tj. oczepiny, wizyta u fotografa, przyjęcie itd. 

Umiejscowienie widowiska w naturalnej, żywej przestrzeni mieszkalnej Nikiszowca 

doda autentyczności samemu wydarzeniu i pozwoli chociaż na chwilę wczuć się  

w klimat dawnego świętującego Nikiszowca. W ramach warsztatów w Muzeum Historii 

Katowic wykonywane będą specjalne „zaproszenia na wesele”, z którymi widzowie 

będą mogli trafić na plac i zobaczyć widowisko weselne. 
 

Galeria Szyb Wilson 

Katowice, ul. Oswobodzenia 1 

32 730 32 20 

 

17:00 – 18:00 Art Naif Festiwal jest jedynym w Polsce, a zarazem największym  

w Europie wydarzeniem promującym nurt sztuki naiwnej na skalę międzynarodową. 

Od 2008 roku co roku Galerię Szyb Wilson na dwa wakacyjne miesiące wypełnia pełna 

barw i optymizmu sztuka artystów z całego świata, którą ogląda blisko 30 000 

zwiedzających by móc. W zeszłorocznej edycji udział wzięło ponad 300 artystów z 45 

krajów prezentując niemalże 1500 prac malarskich, rzeźbiarskich i innych.  

Art Naif Festiwal to nie tylko wystawa sztuki, ale również warsztaty plastyczne dla 

dzieci, koncerty, Art Jarmark. Tegoroczna edycja festiwalu poświęcona będzie sztuce 

i kulturze Kolumbii oraz innych krajów Ameryki Południowej. 



 

Muzeum Śląskie 

Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1 

32 213 08 11 

 

20:00 – 21:00 Zaproś mnie do walca – koncert w wykonaniu muzyków NOSPR 
Nie ma balu bez muzyki, a muzyki bez orkiestry. Utwory dla nas już klasyczne  
dla innych były kiedyś muzyką taneczną. Towarzyszyły zabawom, czasem też 
pierwszym porywom serc. Muzykę balową, głównie dziewiętnastowieczne walce i 
polki, przypomni koncert w wykonaniu orkiestry kameralnej złożonej z muzyków 
NOSPR. Będzie okazja do posłuchania popularnych melodii z epoki, w tym do dziś 
przebojowych utworów rodziny Straussów. 
 

21:30 – 22:30 Indunauci – industrialni podróżnicy wędrujący od kraju do kraju, od 

wyspy do wyspy, od fabryki do fabryki. Schodząc na ląd przeszukują archiwa, 

biblioteki, stare kopalnie i opuszczone huty, odwiedzają przemysłowe katedry i 

industrialne pałace. Na targowiskach skupują części urządzeń, których przeznaczenia 

nikt nie jest już w stanie odgadnąć. Ale przede wszystkim utrzymują w ruchu energię. 

Tworzy ją światło ostatnich płomieni dogasających pieców, iskry krzesane przez 

kuźnie, elektryczne ładunki z przetwornic, nasycone energią ludzkie wspomnienia. Ta 

tajemnicza materia napędza Indunautilusa i jego załogę. Tym razem misją Indunautów 

będzie wykorzystanie jej do aktywacji wielkiej, muzyczno-optycznej maszynerii wieży 

wyciągowej szybu Warszawa II na terenie Muzeum Śląskiego. Bo to czas, kiedy 

wszyscy, nawet załoga Indunautilusa, mogą świętować. INDUSTRIADA – święto 

wszystkich, których od 10 lat łączą przemysłowe historie. Zapraszamy na bal! 

Informacje dodatkowe 

Kompozytor – Maciej Obara Dyrygent – Nikola Kołodziejczyk Wykonanie: Maciej 

Obara, zespół Pasimito, Orkiestra Dęta Silenzio z Woli Scenografia, maszyny: 

PiotrTetlak Koncept: Tomasz Szabelski, Adam Kowalski 


