
 

 

Odrzańska Noc Świętojańska w Katowicach 
21 czerwca – Śląski Wianek dla Odry 

WSTĘP WOLNY! 
 
PROGRAM:  
 
*** 
19 czerwca 17.00 – 19.00 Odrzańskie SocjoKato - otwarte spotkania 
wydarzenie towarzyszące Odrzańskiej Nocy Świętojańskiej organizowane w ramach 
cyklicznych spotkań SocjoKato współtworzonych przez Polskie Towarzystwo 
Socjologiczne (oddział Katowicki) oraz Regionalny Instytut Kultury w Katowicach 
Miejsce: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (ulica Teatralna 4), parter po 
prawej stronie 
 
„Droga wodna - droga społeczna" o rzekach i rodzinach, o prawie do wody, o wodzie 
pitnej i jej zasobach, o projektowanym rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce.  
Moderacja: dr Aleksander Wolski, Dziekan Wydziału Zamiejscowego GWSH. 
*** 
 
21 czerwca 2019 / 14.00 – 21.00  
 
14.00 – 19.00 Kranówka Katowicka „Szluknij sie z kokotka”  
Będziemy zachęcać do picia kranówki. 
Miejsce: na rynku stanie dystrybutor Katowickich Wodociągów S.A. i każdy zostanie 
poczęstowany kranówką 
 
14:00 – 16:00 Śląskie wianki. Warsztaty nie tylko dla panien.  
Podczas warsztatów dowiemy się, jakie wianki nosiły śląskie panny. Wspólnie 
wykonamy wielką galandę – nojgryfniejszy śląski wianek, w której każda 
uczestniczka będzie mogła się sfotografować. Warsztat z wykorzystaniem 
oryginalnych koralików, cekinów, krepiny, wstążek i różnych świecidełek.  
Prowadzenie: Danuta Cholewa, Małgorzata Pietrzak, Regionalny Instytut Kultury w 
Katowicach 
Miejsce: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (Teatralna 4), I piętro, ilość miejsc 
ograniczona.  
 
14.00 – 16.00 Świętojańska Henna Wegańska 
Niesamowite motywy świętojańskie, wodne i kwiatowe mogą pojawić się na twoich 
dłoniach! Wpadnij na piękną, naturalną i wegańską hennę, którą namalujemy coś 
pięknego. Wzór zostanie na skórze na 1-2. tygodnie. 
Prowadzenie: Loske 
Miejsce: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (Teatralna 4), I piętro, ilość miejsc 
ograniczona.  
 
 
 
 



 

 

15:00 – 15.45 Świętojańska Joga Wody  
16.00 – 16.45 Świętojańska Joga Wody  
Radosna praktyka asasn i oddechu nad wodą. Bardzo krótka jogowa przypowieść o 
źródłach kobiecej siły. 
Prowadzenie: Katarzyna Szota-Eksner, Szkoła Jogi Yogasana, Her-story.pl 
Miejsce: Rynek, Katowice, przy fontannie, ilość miejsc ograniczona.  
-> w razie deszczu: Sali lustrzana (baletowa) w Malarni, ul. Teatralna 2a. Organizator 
zapewnia 20 mat. 
 
16:30 –19:30 Odrzański Piątek z Wikipedią. 
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach w każdy trzeci piątek miesiąca zaprasza do 
wspólnego redagowania i edytowania Wikipedii. Tym razem spotkanie poświęcone 
będzie hasłom związanym z  kulturowym dziedzictwem Odry.  
Prowadzenie: Ewa Caban, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach 
Miejsce: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (Teatralna 4), I piętro 
 
17:00 – 19:00 Sztrykujemy wianki.  
Warsztaty plecenia wianków z autorką książki „Robótki na paluszkach”. Nasze dłonie 
to najdoskonalsze narzędzia. Nawet jeśli nie używamy drutów czy szydełek, możemy 
pleść na palcach. Zrobimy wianki i inne ozdoby z wykorzystaniem materiałów z 
recyklingu. 
Prowadzenie: Barbara Palewicz, Sztrykowanie na Ekranie 
Miejsce: Rynek, Katowice , przy fontannie, ilość miejsc ograniczona.  
-> w razie deszczu: Sali lustrzana (baletowa) w Malarni, ul. Teatralna 2a.  
 
17.00 – 19.00 Odrarium, czyli wytwory dla dzieci i dorosłych inspirowane przyrodą 
Odry.  
Warsztaty rysowania kredą ryb i roślin występujących w Odrze i jej dorzeczu z 
użyciem szablonów i artystycznych pomysłów z kolorowanki dla dzieci poświęconej 
Odrze i Kanałowi Gliwickiemu.  
Prowadzenie: Wytwory Joanna Star i Janek Janowski. 
Miejsce: Rynek, Katowice, przy fontannie.  
-> w razie deszczu: Sali lustrzana (baletowa) w Malarni, ul. Teatralna 2a  
Organizator zapewnia kredę, szablony.   
 
18.00 – 19.30 Świętojański Klub Książki Kobiecej.  
Spotkanie z „poetkami znad Odry” Martą Podgórnik i Iloną Witkowską. 
Podczas spotkania porozmawiamy o poezji tworzonej przez dwie wybitne autorki 
związane z Gliwicami i Wrocławiem. Będziemy odnosić się do rzeki jako metafory, 
nośnika znaczeń i literackiego flow.  Przy tej okazji wspomnimy dobrze znaną w 
Bytomiu z kobiecego aktywizmu działaczkę i pisarkę - Melanię Parczewską- 
piewczynię rzeki, a także jej książkę z 1901 roku pt.: „Nad brzegami Odry”. 
Prowadzące: Kolektyw Klub Książki Kobiecej z Gliwic 
Miejsce: podwórko nad rzeką przy ul. Teatralnej (wejście do „Malarni”).  
-> w razie deszczu: Kawiarnia Fotograficzna Katowice (ul. Teatralna 4), parter. 
 
 
 



 

 

 
19.30 Wodowanie Śląskiego Wianka dla Odry – performance  
Miejsce: punkt widokowy, z którego widać zachód słońca nad Rawą (neon). 
Zapraszamy w wiankach.   
 
20.00 ODRA SOUND DESIGN – koncert Michała Zygmunta  
Wielowymiarowa dźwiękowa podróż, której inspiracją jest kulturotwórcza siła rzeki. 
Gitarzysta i kompozytor, z pomocą muzyki i autorskich nagrań terenowych, zabiera 
słuchaczy w intymny świat rzeki, mgieł i tętniącej życiem dzikiej przyrody. Artysta 
precyzyjnie łączy dźwięki natury z elektroniką i ambientowymi barwami gitary, po 
mistrzowsku oscyluje pomiędzy gitarowym transem a generowaną na żywo 
elektroniką, samplując z archiwalnych nagrań ożywia duchy z przeszłości. Rytm i 
program koncertu stanowi obraz fascynacji artysty dźwiękiem, od poszukiwań w 
rodzimych tradycyjnych źródłach (projekt „Muzyki"), poprzez akustyczne inspiracje 
muzyką świata (albumy „Organic", „Odra Orkiestra"), po ambientowe i transowe rytmy, 
pełne przestrzennych barw i subtelnej elektroniki („Rosa", „Zimno"). Usłyszymy też 
kompozycje pochodzące z ostatniego albumu „Cygnus", nagranego, w towarzystwie 
zimującego na rzece stada łabędzi krzykliwych. 
Miejsce: Malarnia, ul. Teatralna 2a. Ilość miejsc ograniczona.  
 
 
 


