
 

 

 

 

  „ZIMA W MIEŚCIE 2019” 
Muzeum Historii Katowic, zapisy: 32 256-18-10, wew. 104 

 
 

 

 

 
Miejsce zajęć 

 
Nazwa i rodzaj zajęć 

 
Terminy 

 
Czas trwania 

zajęć 

Zajęcia 
otwarte/ 

zamknięte, 
odpłatność 

Muzeum Historii Katowic, 
ul. ks. J. Szafranka 9, 

40-025 Katowice – sale 
wystawiennicze i sala 

Witkacego 

„Mieszkańcy Katowic. Kim byli?” – warsztaty plastyczne połączone ze 
zwiedzaniem wystawy stałej „Z dziejów Katowic". Uczestnicy 

warsztatów dowiedzą kim byli  i czym zajmowali się mieszkańcy małej 
miejscowości przed epoką rozwoju industrialnego, o nowych 

mieszkańcach okresu rozwoju przemysłowego oraz Katowiczaninach 
w czasie rozwoju przestrzennego i urbanizacji miasta. 

 
11.02.-15.02.2019 
18.02-22.02.2019 

 

10.00-12.00 
12.00-14.00 

Zajęcia 
otwarte 

 
bezpłatne 

Dział Etnologii Miasta 
Oddział MHK, ul.Rymarska 

4, 40-425 Katowice 
Nikiszowiec – sale 
wystawiennicze 

„Orkiestrowo – kolorowo” – warsztaty plastyczne połączone ze 
zwiedzaniem wystawy „...Jest w orkiestrach dętych jakaś siła”. 

Uczestnicy poznają także obrazy malarzy Grupy Janowskiej, 
przedstawiające orkiestry i zainspirowani ich twórczością  wykonają 

własne przedstawienia orkiestr, korzystając z różnych technik 
plastycznych. 

11.02.-15.02.2019 10.00-11.30 

Zajęcia 
zamknięte 

 
bezpłatne 

Dział Etnologii Miasta 
Oddział MHK, ul.Rymarska 

4, 40-425 Katowice 
Nikiszowiec – sale 
wystawiennicze 

„Instrumenty 3D i w kolorze” – warsztaty plastyczne połączone ze 
zwiedzaniem wystawy „...Jest w orkiestrach dętych jakaś siła”. 

Uczestnicy poznają różne rodzaje i nazwy instrumentów na wystawie, 
następnie zaprojektują własny instrument z użyciem mieszanych 

technik plastycznych. 

18.02.-22.02.2019 10.00-11.30 

Zajęcia 
zamknięte 

 
bezpłatne 

Dział Teatralno-Filmowy 
Oddział MHK, ul. Kopernika 
11, 40-064 Katowice – sale 

wystawiennicze 

„Zrób sobie teatr!” – warsztaty teatralne. Podczas zajęć uczestnicy 
dowiedzą się, jak z rzeczy codziennego użytku, w dowolnej 

przestrzeni, i z postaciami, wymyślonymi dzięki własnej wyobraźni, 
budować teatr. Prowadzący zajęcia – instruktor teatralny nauczy 

dzieci wykorzystania teatralnych środków wyrazu w trakcie zabaw 
aktorskich. 

11.02.-15.02.2019 
10.00-12.00 
12.00-14.00 

Zajęcia 
otwarte 

 
bezpłatne 

Dział Grafiki im. P. Stellera 
Oddział MHK, ul. Kościuszki 
47, 40- 40-048 Katowice – 

sale wystawiennicze 

„W pracowni i w plenerze – przestrzenie twórczości Pawła Stellera” - 
warsztaty graficzne połączone ze zwiedzaniem wystawy „Paweł Steller 
– katowiczanin z wyboru”. Każdy uczestnik wykonana własną grafikę, 

której temat sam wykreuje. 

11.02.-15.02.2019 10.00-12.00 

Zajęcia 
otwarte 

 
bezpłatne 


