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W NIKISZOWCU

JAK TO SIĘ
STAŁO, ŻE PROFESOR
ZIMBARDO OTWORZYŁ
PIERWSZE W POLSCE
I NA ŚWIECIE
CENTRUM
W KATOWICKIM
NIKISZOWCU?

Pierwsza wizyta
prof. Philipa G.
Zimbardo
w Nikiszowcu
Wszystko zaczęło się od spotkania
kilku nieznających się wcześniej
osób, a w działaniu połączyła
je osoba Profesora Philipa Zimbardo. W drugiej połowie 2012
roku dr Agnieszka Wilczyńska
podczas
osobistego
spotkania
z profesorem Zimbardo zaprosiła
go, w imieniu Wydziału Pedagogiki
i Psychologii, do odwiedzenia
Uniwersytetu Śląskiego. Pierwsza
wizyta Profesora na Uniwersytecie,
była
zarazem
pierwszą
wizytą w Katowicach, w związku
z
czym,
ważne
stało
się
pokazanie Profesorowi niezwykłych
miejsc w mieście.
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POSZUKIWANIE
BOHATERÓW
DNIA
CODZIENNEGO
UNIWERSYTET ŚLĄSKI,
GRUDZIEŃ 2012 R.

Na szczególną datę 12 grudnia 2012 r., na godz. 12.00
zaplanowano wykład Profesora zatytułowany „My
journey from understanding evil to inspiring
heroism”. Miał on dotyczyć angażowania się w pomoc
innym, działania na rzecz tych, którzy są obok nas.
Tematem wykładu było więc lokalne bohaterstwo,
czyli po prostu postawa bycia w porządku wobec
siebie i innych. Dlatego też do udziału w wykładzie
zaproszone zostały różnego rodzaju organizacje
społeczne działające w Katowicach. Jednocześnie
Michał Brol, koordynujący w Instytucie Psychologii
UŚ przygotowania do wizyty, skontaktował się
z Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu, które
prowadzone jest przez Stowarzyszenie Fabryka
Inicjatyw Lokalnych. Chciał bowiem pokazać
Profesorowi jedną z wizytówek Katowic, jakim
bez wątpienia jest popularnie nazywane Nikiszem
ponadstuletnie
górnicze
osiedle.
Wizytówką
szczególną nie tylko dlatego, że jest wpisane
na listę pomników historii, ale również ze względu
na bezpośredni związek z tematem wykładu
i badaniami prowadzonymi przez Profesora
Zimbardo.

Z jednej strony Nikiszowiec jest bowiem
postrzegany jako miejsce dotknięte
skutkami transformacji gospodarczej,
a z drugiej strony działające tam
stowarzyszenie to świetny przykład
lokalnej aktywności i zaangażowania
mieszkańców.
Stowarzyszenie
Fabryka
Inicjatyw
Lokalnych
z
otwartością
i
sympatią
przyjęło
dość
niespodziewanego Gościa. W rolę przewodnika
wcieliła się Anna Solińska z FIL, a towarzyszyły jej
Anna Rogowska oraz Barbara Mizera.
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ZAINICJOWANIE
DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM
ZIMBARDO
W NIKISZOWCU
CZERWIEC

2013 R.

Autor najpoczytniejszych
na świecie książek
z psychologii zachwycił się
Nikiszowcem, ale przede
wszystkim zainteresowała
go sytuacja dorastającej
tam młodzieży.
Stowarzyszenie FIL już wcześniej podejmowało działania na rzecz młodych ludzi - doskonale zatem znało ich sytuację. Profesor zainteresował się działalnością Waldemara Jana,
prezesa FIL i jego zespołu, a szczególnie
pomysłami na utworzenie w Nikiszowcu klubu
młodzieżowego. Urzekły go starania Stowarzyszenia o utworzenie miejsca spotkań dla
młodych ludzi, w którym każdy znalazłby dla
siebie miejsce - mógłby rozwijać swoje zdolności, uczyć się nowych umiejętności, spotykać się z rówieśnikami, a także poznawać
ciekawych ludzi.
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CENTRUM ZIMBARDO W NIKISZOWCU
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PROF. PHILIP G.
ZIMBARDO
WRĘCZAJĄCY
KLUCZ DO
CENTRUM
MŁODZIEŻY
Z NIKISZOWCA.

Rozpoczęło się poszukiwanie miejsca
na siedzibę. W działania na rzecz
Centrum zaangażował się prorektor
ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Mirosław
Nakonieczny. Po wielu perturbacjach
związanych z poszukiwaniem lokalu
dla Centrum, dzięki determinacji
Stowarzyszenia FIL, to co momentami wydawało się mało realne, stało
się faktem.

Po trudnych negocjacjach,
ale jednocześnie zrozumieniu
i przychylności ŚląskoDąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej
– administratora lokalu,
Stowarzyszenie pozyskało lokal
w samym centrum Nikiszowca,
przy pl. Wyzwolenia 5, niedaleko
kawiarenki „Byfyj”, którą tak
Profesor Polubił.
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- Idea Centrum Zimbardo
w Nikiszowcu skupia się wokół
słowa lokalność. Centrum jest
umiejscowione w konkretnej
niewielkiej społeczności i jest
odpowiedzią na jej realne
potrzeby. Lokalność ma także
znaczenie edukacyjne w otoczeniu młodych ludzi,
wśród sąsiadów, liderów
lokalnych znaleźć można
przykłady ludzi, którym „się
udało”. Ale to nie zawsze musi
oznaczać sukces zawodowy,
ale po prostu robienie w życiu
rzeczy ciekawych,
wartościowych, a czasem
wręcz heroicznych. Lokalność
to punkt odniesienia i wartości,
z których warto czerpać,
szukając miejsca w globalnym
świecie. Dlatego tak ważne
jest, by młodzi stawali się
pełnoprawnymi członkami
lokalnej społeczności.
Świadomie w niej uczestniczyli
i ją tworzyli, a w przyszłości
współdecydowali o niej
– mówi

- Centrum Zimbardo
to manifest wspierania
młodych ludzi, którzy są
częścią pozytywnego ruchu
zmian społecznych. Ci młodzi
ludzie są bohaterami tego
rozwoju. Każdego dnia będą
spełniać dobre uczynki, czując się
przez to szanowani i wyjątkowi.
Wspólnota to nacja optymalna
w społeczeństwie. Co będzie
pomagać młodzieży i ich gościom?
Na pewno lokalność, partycypacja,
integracja, design, wiedza,
mobilność i oczywiście heroizm.
Bycie częścią tego projektu to
wpisanie się w kontynuację tego,
co zacząłem w San Francisco,
i który mam nadzieję
rozpowszechni się także w innych
miejscach świata. Centrum
Młodzieżowe Zimbardo jest czymś
więcej niż tylko miejscem. Jest
czymś więcej niż tylko zbiorem
nowo ustanowionych zasad
w centrum Nikiszowca. Jest
unikalną wizją, idealistyczną misją,
jest to model tego, co można
osiągnąć, tu, w Waszym mieście
i wszędzie tam, kiedy młodzi,
prowadzeni przez troskliwych
starszych, pracują w harmonii, by
dzielić osobiste i wspólnotowe cele

– mówi prof.

Philip Zimbardo.

Waldemar

Jan, prezes

Stowarzyszenia

FIL.
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NIESPODZIEWANA,
PIERWSZA NA
ŚWIECIE WIZYTA
PROF. ZIMBARDO
W IKEA

- Udział w projektach społecznych,
takich jak Centrum Zimbardo
w Nikiszowcu to dla nas sposób,
by wykorzystać nasze możliwości
i kompetencje na rzecz osób
potrzebujących, nie tylko tworzyć
miejsca pracy, ale także włączać
się w życie lokalnych społeczności

Agnieszka
Chwastek, koordynator
– mówi

ds. zrównoważonego
rozwoju IKEA Katowice.
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Spontaniczności i otwartości w działaniu
Profesora pracownicy FIL i UŚ doświadczają na każdym etapie współpracy
z nim. Okazję osobistego spotkania ze
światowej sławy psychologiem niespodziewanie miała też Ewa Zakrzewska,
Kierownik IKEA Katowice i jej pracownicy.
Profesor wraz ze swoim polskim zespołem, bez żadnej zapowiedzi, w październiku 2013 roku zjawili się w katowickim
sklepie z propozycją nawiązania współpracy. Była to pierwsza wizyta profesora
w IKEA w Polsce, ale i na świecie! Efektem tego spotkania jest zaangażowanie
się IKEA Katowice w tworzenie i działalność Centrum Zimbardo. Marka wyposażyła Centrum w sprzęt i meble. Włączyła
się też w działania społeczne i edukacyjne
na jego rzecz. Entuzjastycznie zareagowali również polscy pracownicy szwedzkiego koncernu, którzy wyrazili chęć
uczestniczenia w rozwoju Centrum
i lokalnej społeczności w ramach wolontariatu pracowniczego.

IKEA Katowice na terenie Śląska działa już od 14 lat. Od samego
początku swojego funkcjonowania marka włącza się w działania
prospołeczne adresowane do mieszkańców Śląska, do których
zachęca również swoich klientów. Dowodem na to jest m.in.
akcja „Cały Śląsk szyje jaśki”, w której wspólnie z blisko setką
Ślązaków i przyjezdnych uszyła ponad 580 poszewek na
poduszki dla 18 tys. pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia
Dziecka w Katowicach. Dzięki IKEA uczniowie SP 11 w Tychach
mogą samodzielnie przygotowywać zdrowe posiłki w przekazanej im nowoczesnej kuchni. Dodatkowo marka od kilku lat wspiera świetlicę socjoterapeutyczną Domu Aniołów Stróżów w katowickim Załężu. Za remont, wyposażenie i ciągłe wsparcie w
2013 r. otrzymała Tytuł Przyjaciela Dzieci Miasta Katowic. To
tylko kilka z wielu społecznych działań realizowanych przez
szwedzki sklep meblowy na terenie Śląska. Najnowszą inicjatywą jest zaangażowanie w tworzenie działanie Centrum Zimbardo w Nikiszowcu.

MARZEC - KWIECIEŃ 2014 R.

Inicjatorzy powstania Centrum i jego
partner główny – IKEA Katowice
postanowili oddać sprawy w ręce
młodzieży. Tak powstał pomysł
organizacji warsztatów
edukacyjnych ze specjalistami
z dziedziny ekonomii, psychologii
i projektowania.
Na podstawie wiedzy zdobytej podczas szkoleń
oraz konsultacji z ekspertami, młodzież zaprojektowała, wyposażyła i urządziła wnętrza według
własnych pomysłów i potrzeb. - Już czujemy się tu
jak w domu, jest bardzo rodzinnie - mówi szesnastoletnia Julia z Nikiszowca. Ostatnim etapem urządzania Centrum był montaż wybranych przez młodzież
mebli.

MŁODZI
ZAPROJEKTOWALI
SWOJE CENTRUM
Każdy w grupie jest ważny...
W prowadzenie warsztatów zaangażowali się pracownicy Instytutu Psychologii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Podczas spotkań psychologowie uczyli
młodzież jak twórczo ze sobą współpracować, motywować siebie nawzajem,
umiejętnie zarządzać grupą, a także jak
dysponować zasobami finansowymi.
Warsztaty dla młodzieży prowadzone
były w formie interaktywnej, zabaw oraz
gier symultanicznych. Jak przyznaje
Vanessa, uczestniczka szkolenia, na zajęciach mogli lepiej poznać siebie nawzajem, zintegrować się i przygotować do
współpracy przy tworzeniu Centrum.

– Chcieliśmy także
przekazać młodzieży,
że każdy w grupie jest
potrzebny, każdy
spełnia jakąś rolę
i może w różnorodny
sposób wspierać
funkcjonowanie zespołu – powiedział

Michał Brol

,
psycholog i politolog
z Uniwersytetu Śląskie
go, który poprowadził
warsztaty pt. "Integracja, motywacja,
przywództwo".

- Warsztaty
edukacyjne dla
przyszłych gospodarzy
Centrum dały młodzieży
nie tylko dużo radości,
ale przede wszystkim
wiedzę i umiejętności,
które będą przydatne
także w dorosłym życiu
– mówi dr

Agnieszka
Wilczyńska,

psycholog i pedagog,
wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, współinicjatorka powstania Centrum
Zimbardo w Nikiszowcu.
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CENTRUM
ZIMBARDO
W RĘKACH
MŁODZIEŻY

Podczas inauguracji warsztatów przedstawiciele IKEA Katowice przekazali czek na
20 tys. zł., przeznaczony na umeblowanie
i wyposażenie Centrum Zimbardo. Aranżacja lokalu przy Placu Wyzwolenia
w Nikiszowcu rozpoczęła się od szkolenia,
podczas którego młodzi poznawali techniki projektowania, wcielali się role
i w ramach określonego budżetu wybierali
asortyment z katalogu IKEA.
Cykl warsztatów zakończył się "w terenie".
Młodzież w towarzystwie animatorów
pojechała do sklepu IKEA Katowice, żeby
zobaczyć produkty, którymi potem wyposażyli swoje miejsce. Mogli przetestować
wybrane meble, sprawdzić wygodę krzeseł, czy obejrzeć na żywo dodatki.

- Starałem się pokazać
młodzieży w jaki sposób
racjonalnie podchodzić do
zakupów, jak wybierać
produkt według
określonych kryteriów,
przy czym nie zawsze tym
najważniejszym kryterium
jest cena -

CENTRUM ZIMBARDO
W NIKISZOWCU

podsumował dr Łukasz

40 cm

55 cm

40 cm
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Jach, psycholog i
socjolog, który prowadził
warsztaty pt. "Pieniądze,
zakupy, wydatki".

29. marca młodzież razem
z animatorami oraz pracownikami katowickiego sklepu IKEA
umeblowała swoje Centrum.
Oczywiście zanim zaaranżowano
wnętrze, wszystkie meble trzeba
było poskręcać. Efektem kilkugodzinnej pracy ze śrubokrętem
w ręku jest wyposażone i gotowe
do przyjmowania gości Centrum
Zimbardo w Nikiszowcu.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z projektu, chociaż każdy z nas
miał inny pomysł na urządzenie Centrum. Udało się jednak
osiągnąć kompromis. Będziemy organizować spotkania z różnymi
ludźmi i wspólnie gotować. Mamy także karaoke, gry i huśtawkę –
wymienia szesnastoletnia Vanessa.

- Chcieliśmy pokierować
wyobraźnię młodzieży
w odpowiedni sposób,
żeby efekt końcowy
projektowania
Centrum
- Chcieliśmy
pokierować
Zimbardomłodzieży
był zarówno
wyobraźnię
w
estetyczny,
jak żeby
odpowiedni
sposób,
i kreatywny.
Przede
efekt
końcowy projektowawszystkim
muszą
siębył
nia Centrum Zimbardo
tam
dobrze
czuć,
to
zarówno estetyczny, jakma
i
być ich miejsce,
kreatywny.
Przede gdzie
wszystchętnie
kim będą
muszą
się tam dobrze
przybywać i zapraszać
czuć, to ma być ich miejsce,
swoich znajomych.
gdzie będą chętnie przybyMamy nadzieję, ze
wać i zapraszać swoich
zdobytą wiedzę będą
znajomych.
Mamy nadzieję,
wykorzystywać
ze zdobytą
wiedzę
będą
również na co dzień,
wykorzystywać
również
aranżując przestrzeń na
co dzień,
aranżując
przewokół
siebie - mówi

strzeń wokół siebie - mówi
Adam Musielak,
Adam Musielak, projektant
projektant IKEA
IKEA Katowice.
Katowice.
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INICJATORZY
CENTRUM
ZIMBARDO

Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych (Stowarzyszenie FIL) powstało w 2009 r. w Nikiszowcu. Jest organizacją
pozarządową, nie działającą dla zysku. Działalność FIL –
związana przede wszystkim z rewitalizacją i rozwojem
lokalnym - prowadzona jest głównie w tradycyjnych dzielnicach śląskich miast. Stowarzyszenie związane jest
z Nikiszowcem poprzez miejsce swojego powstania i działania oraz ludzi. Prezes organizacji - Waldemar Jan – jest
twórcą i koordynatorem Centrum Aktywności Lokalnej
w Nikiszowcu, w którego działalność są obecnie zaangażowani także inni członkowie organizacji.

Głównym celem FIL w Nikiszowcu jest rozwój
lokalny oraz podniesienie poziomu
aktywności mieszkańców i organizacji
lokalnych. Poza działalnością
w Nikiszowcu, Stowarzyszenie FIL m.in.
prowadzi Giszowieckie Centrum Aktywności
Lokalnej, angażuje się na rzecz rewitalizacji
Bytomia (projekt społeczny "Projekt-uj
Knajfeld"), koordynuje Śląskie Forum
Organizatorów Społeczności Lokalnych
„PALISADA”.

Inne dotychczasowe osiągnięcia i realizacje FIL
w Nikiszowcu to m.in.: organizacja Jarmarku na
Nikiszu, wsparcie w stworzeniu jednego z najbardziej znanych przedsiębiorstw społecznych - Spółdzielni Socjalnej RYBKA, współtworzenie projektu
Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Nikiszowca; kampania społeczna, prowadząca do instalacji
w osiedlu systemu monitoringu wizyjnego, skutkująca znacznym zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa. Ponadto realizuje wizyty studyjne, szkolenia i warsztaty związane z aktywnością lokalną.
Stowarzyszenie angażuje się także w działania
służące rozwojowi prospołecznej turystyki, wspierającej lokalny rozwój. FIL od 2012 r. prowadził
w Nikiszowcu Klub Młodzieżowy, który przekształcony został w CENTRUM ZIMBARDO.
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INICJATORZY
CENTRUM
ZIMBARDO C.D.

Philip George Zimbardo
– amerykański psycholog, uznawany jest za „głos
i twarz współczesnej psychologii”. Od roku 1968
Zimbardo był profesorem na uniwersytecie Stanford
University, nauczał też na uniwersytecie Yale, New
York University oraz Columbia University, obecnie na
emeryturze. Znany z przeprowadzenia badań, które
przeszły do historii pod nazwą Stanfordzkiego
Eksperymentu Więziennego. Założyciel Kliniki
Nieśmiałości, autor wielu książek, z których najbardziej znane to „Psychology and Life” (Psychologia i
życie), „The Lucifer Effect: Understanding How Good
People Turn Evil” (Efekt Lucyfera: Dlaczego dobrzy
ludzie czynią zło?). Philip Zimbardo został uhonorowany licznymi nagrodami i wyróżnieniami za działalność wychowawczą, badawczą, pisarską, medialną
oraz za zasługi dla profesji psychologicznej. Za całokształt badań nad kondycją człowieka otrzymał
nagrodę Fundacji Vaclava Havla. Philip Zimbardo
zajmował się wieloma dziedzinami psychologii, z
czego najbardziej znane są jego dokonania w dziedzinie psychologii społecznej oraz badania nad nieśmiałością. Zajmuje się też psychologią zła, terroryzmu i
dehumanizacji. Interesują go takie tematy jak:
perspektywa czasowa, perswazja, szaleństwo, przemoc i psychologia polityczna. Jego obecną pasją jest
Projekt Heroicznej Wyobraźni, w ramach którego
prowadzi badania nad psychologią bohaterstwa
zwyczajnego (codziennego) i zachęca do zachowań
tego typu. Profesor Zimbardo pełnił m.in. funkcję
Prezesa Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego, Prezesa Zachodniego Stowarzyszenia
Psychologicznego (dwukrotnie), Przewodniczącego
Rady Prezesów Towarzystwa Naukowego.

Uniwersytet Śląski objął tworzące się Centrum
opieką merytoryczną. Na rzecz Centrum już teraz
angażują się pracownicy i studenci, przede wszystkim Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Do twórczego działania zaproszeni zostali także wybrani laureaci poszczególnych edycji konkursu Wyróżnień
Rektora UŚ za osiągnięcia w aktywności społecznej,
kulturalnej, naukowej czy sportowej. Uniwersytet
Śląski w Katowicach jest jedną z największych
uczelni w Polsce. Uczelnia kształci obecnie prawie
40 000 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uniwersytet Śląski to 12 Wydziałów, 58
kierunków studiów i prawie 200 specjalności. Uczelnia zawarła ponad 1000 umów o współpracy z
uczelniami, jednostkami badawczymi i przedsiębiorstwami z zagranicy, dzięki którym realizuje wiele
projektów naukowych oraz programy międzynarodowej wymiany studentów i pracowników.

PARTNER GŁÓWNY:

IKEA.pl/Katowice
„Tworzenie lepszych warunków życia na co dzień
dla wielu ludzi” – IKEA Katowice głównym
partnerem Centrum Zimbardo
IKEA Katowice na terenie Śląska działa już od 14 lat.
Od samego początku swojego funkcjonowania
marka włącza się w działania prospołeczne adresowane do mieszkańców Śląska, do których zachęca również swoich klientów. Dowodem na to jest
m.in. akcja „Cały Śląsk szyje jaśki”, w której wspólnie z blisko setką Ślązaków i przyjezdnych uszyła
ponad 580 poszewek na poduszki dla 18 tys.
pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Dzięki IKEA uczniowie SP 11
w Tychach mogą samodzielnie przygotowywać
zdrowe posiłki w przekazanej im nowoczesnej
kuchni. Dodatkowo marka od kilku lat wspiera
świetlicę socjoterapeutyczną Domu Aniołów Stróżów w katowickim Załężu. Za remont, wyposażenie
i ciągłe wsparcie w 2013 r. otrzymała Tytuł Przyjaciela Dzieci Miasta Katowic. To tylko kilka z wielu
społecznych działań realizowanych przez szwedzki
sklep meblowy na terenie Śląska. Najnowszą inicjatywą jest zaangażowanie w tworzenie i działanie
Centrum Zimbardo w Nikiszowcu.
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NAJWAŻNIEJSZE
MOMENTY
W PIGUŁCE
• XII 2012 – PRZYJAZD PROF. ZIMBARDO DO

NIKISZOWCA, SPOTKANIE W SIEDZIBIE
STOWARZYSZENIA FABRYKA INICJATYW LOKALNYCH,
ROZMOWA O SYTUACJI DZIELNICY I POMYŚLE NA
UTWORZENIE KLUBU MŁODZIEŻOWEGO; OBIETNICA
PROF. O WSPARCIU FINANSOWYM POD WARUNKIEM
ZNALEZIENIA LOKALU

• I 2013 – SPOTKANIE NA UNIWERSYTECIE

ŚLĄSKIM, WSPÓLNE UZGODNIENIA PARTNERSKIEGO
DZIAŁANIA NA RZECZ ZNALEZIENIA MIEJSCA NA KLUB

• IV 2013 – SPOTKANIE MŁODZIEŻY

Z PREZYDENTEM MIASTA KATOWICE, WRĘCZENIE LISTU
Z PROŚBĄ O POMOC W UTWORZENIU CENTRUM

• KONIEC V 2013 – POZYSKANIE PRZEZ FIL

LOKALU NA CENTRUM ZIMBARDO, PO WIELU BOJACH,
TRUDNOŚCIACH, DZIĘKI WSPARCIU MIESZKAŃCÓW
I KHW UDAŁO SIĘ ZNALEŹĆ NAJLEPSZĄ MIEJSCÓWKĘ
NA NIKISZU

• 6VI 2013 – OFICJALNE OTWARCIE PRZEZ FIL
CENTRUM ZIMBARDO Z UDZIAŁEM PROFESORA, WŁADZ
UŚ, MŁODZIEŻY I MEDIÓW
• KONIEC IX 2013

- KOLEJNA WIZYTA
PROFESORA I ROZPOCZĘCIE REMONTU, ZAPROSZENIE
DO WSPÓŁPRACY IKEA KATOWICE

• II-III 2014 – OSTATNI ETAP TWORZENIA
CENTRUM, WARSZTATY EDUKACYJNE DLA MŁODYCH
GOSPODARZY ORGANIZOWANE PRZEZ FIL, IKEA ORAZ
UŚ.

• IV 2014 – UROCZYSTE
OTWARCIE CENTRUM
ZIMBARDO

KONTAKT DLA MEDIÓW
• JOANNA ŁĘCZYCKA, Kobold Public Relations,
tel. +48 609090169, e-mail: j.leczycka@koboldpr.pl
• WALDEMAR JAN, Prezes Zarządu
Stowarzyszenia FIL, tel. +48 606924356, e-mail:
w.jan@fil.org.pl
• ANNA SOLIŃSKA, Koordynatorka Centrum
Zimbardo w Nikiszowcu, Stowarzyszenie FIL,
tel. +48 725150081, e-mail: a.solinska@fil.org.pl
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• AGNIESZKA CHWASTEK, Koordynator ds. Zrównoważonego Rozwoju IKEA Katowice, tel. +48 32 789
81 47, e-mail: agnieszka.chwastek@ikea.com
• MICHAŁ BROL, Koordynator UŚ ds. współpracy
z Centrum Zimbardo, +48 605127511,
e-mail: brol.michal@gmail.com

PARTNERZY
CENTRUM
ZIMBARDO
W NIKISZOWCU

Dziękujemy
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Philip George Zimbardo

Plac Wyzwolenia 21,
40-423 KATOWICE
tel. +48 664 222 044
email: fil@fil.org.pl
www.fil.org.pl
www.centrumzimbardo.pl

projekt i skład: Szymon Baranowski

Ma to być miejsce młodych,
w którym od pierwszych chwil
będą się czuli gospodarzami

