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Nikiszowiec

Odpust u Babci Anny
Od dziewięciu lat z okazji odpustu w katowickiej parafii św. Anny w Nikiszowcu są organizowane jarmarki. W tym roku w niedzielę,
30 lipca, na rynku w Nikiszowcu swoje stragany rozstawili rzemieślnicy i artyści.

Zanim odpustowy jarmark wprowadził się
do Nikiszowca, był organizowany w Janowie.
Dziewięć lat temu Waldemar Jan ze Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych zorganizował tam pierwszą imprezę. Chodziło
o to, aby pokazać, że wyjątkowa w Europie
dzielnica górnicza nie jest miejscem przeklętym. Nikiszowiec długo był kojarzony jako
dzielnica niebezpieczna. Od kilku lat Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, młodzież z Centrum Zimbardo, lokalni twórcy
oraz mieszkańcy Nikiszowca i pobliskiego

Janowa wkładają wiele wysiłku, aby zmienić
tę niepochlebną opinię. Organizowane przez
nich jarmarki odpustowe są jedną z inicjatyw
służących rewitalizacji dzielnicy.
W tym roku w Nikiszowcu wystąpili między innymi artyści z Krakowskiego Teatru
Ulicznego Scena Kalejdoskop w widowisku
„Eunika w krainie cyrku” opartym na motywach powieści Lewisa Carrolla „Alicja w Krainie Czarów”. Zespół Frele śpiewał po śląsku
przeboje gwiazd światowych scen.
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Nie wszyscy zmieścili się na centralnym
placu. Wielu musiało stanąć w bocznych
uliczkach. Ale nikt nie narzekał. Na straganach nie było towarów masowej produkcji.
Żadnej „chininy”, towarów z marketów i taśmowej produkcji. Rękodzieło, produkcja

rzemieślnicza i prace artystów – to idea
jarmarków, którą organizatorzy propagują
od samego początku. Tradycyjna nazwa odpustu to Odpust u Babci Anny. Z tej okazji
tysiące osób przyjeżdża do Nikiszowca po to,
aby zjeść śląskie potrawy, wybrać upominek
na którymś ze straganów czy obejrzeć najnowsze prace malarzy z Grupy Janowskiej.
Występy artystów najczęściej mają śląskie
akcenty. Wkoło słychać gwarę śląską, a turyści mają okazję zapoznać się z historią
regionu.

Rękodzieło, produkcja rzemieślnicza i prace artystów – to idea jarmarków, którą organizatorzy
propagują od samego początku
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Odpust u Babci Anny stał się znakiem rozpoznawczym Nikiszowca

Chwila oddechu przy kawie i tradycyjnych śląskich wypiekach

W tym roku w Nikiszowcu wystąpili między innymi artyści z Krakowskiego Teatru Ulicznego Scena Kalejdoskop

