
Twój skarb jest już blisko! Zanim po niego sięgniesz, zbierz litery 
z tekstu i uzupełnij hasło, a dowiesz się, gdzie schowałam dla Ciebie 
pieczątkę. Tak, to właśnie 
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wskaże Ci miejsce ukrycia skarbu! Szukaj za nią, między cisami.
Dziękuję Ci, Przyjacielu, za piękny, śląski szpacer przez nikiszowieckie 
wspomnienia! 

Tajemnice architektury 
Nikiszowca

Gdzie to jest: W województwie śląskim. Nikiszowiec leży we wschodniej części 
Katowic, przy granicy z Mysłowicami. Osiedle zawdzięcza swą nazwę uruchomione-
mu tutaj na początku XX wieku szybowi kopalnianemu Nickisch (dziś Poniatowski). 
Wybudowany przed stu laty Nikiszowiec zaliczany jest obecnie do najciekawszych 
zabytków na terenie Górnego Śląska. Uwagę zwiedzających zwraca przede wszyst-
kim charakterystyczna architektura, wyróżniająca to osiedle spośród wielu innych 
kolonii robotniczych na Górnym Śląsku. W 2011 r. osiedle zostało wpisane na pre-
stiżową listę Pomników Historii.

Jak dojechać: samochodem – wprowadź do nawigacji adres miejsca będącego po-
czątkiem questu. Komunikacją miejską z centrum Katowic – z przystanku Katowice 
Dworzec autobusem linii nr 674 do przystanku Nikiszowiec Szyb Pułaski lub auto-
busem linii nr 930 do przystanku Nikiszowiec Kościół, z przystanku Katowice Aleje 
Korfantego autobusem linii nr 30 do przystanku Nikiszowiec Szpital  lub autobusem 
linii nr 920 do przystanku Nikiszowiec Kościół.

Dla kogo: dzieci i młodzież szkolna, rodziny z dziećmi

Początek questu: Lodowisko Jantor, ul. Nałkowskiej 11, 40-425 Katowice

Opiekun questu: Oddział Muzeum Historii Katowic – Dział Etnologii Miasta,  
ul. Rymarska 4, Katowice, tel. 32 353 95 59 wew. 2
e-mail: etnologia@mhk.katowice.pl

Czas przejścia questu: 50 minut

Projekt przygotowany przez Fundację Questingu we współpracy z Muzeum 
Historii Katowic na zlecenie zarządcy Szlaku Zabytków Techniki – Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Więcej na temat questingu: 

zabytkitechniki.pl w zakładce Odkryj więcej

Spodobały Ci się nasze zagadki? Chcesz dowiedzieć się więcej o dokonaniach 
Emila i Georga Zillmannów? Dla najlepszych tropicieli historii mamy specjalną 
niespodziankę. Tylko po rozwiązaniu wszystkich czterech questów poznasz hasło, 
które jest niezbędne do zdobycia ostatniego trofeum.

 
                     I       II    III    IV    V     VI   VII  VIII   IX    X  

Wejdź na stronę zabytkitechniki.pl i w zakładce Odkryj więcej znajdź informację 
o tym, jak skorzystać z questu – nagrody. Powodzenia!
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Nie ociągaj się, przygoda czeka! Krocz śmiało ku budynkom i skręć 
w lewo przez bramę, a znajdziesz się na ulicy Odrowążów ze sta-
rą, brukową nawierzchnią. Idź nią prosto przed siebie. Jeden z ko-
minów elektrociepłowni „Jerzy” będzie Twoim drogowskazem. 
Pierwotnie była to elektrownia, która dostarczała prąd Nikiszowcowi.
Początkowo mieszkania ogrzewane były piecami węglowymi. Każdy 
z grubiorzy (górników), otrzymywał deputat węglowy, więc dopóki 
miał pracę, jego rodzina nie musiała martwić się o ciepło w miesz-
kaniu. Dzisiaj do tego celu wykorzystuje się centralne ogrzewanie.  
By poznać kolejne miejsce moich spotkań z koleżankami, skręć w któ-
rekolwiek podwórze. Wiedz, że nie ma dwóch identycznych placów 
na Nikiszu! Dawniej stały na nich budyneczki, w których znajdowały 
się chlewiki. Nikiszowieckie rodziny mogły hodować w nich zwierzęta 
gospodarskie na własne potrzeby: 

, ŚWINIE, KRÓLIKI  I   .

Na podwórzach bawiły się dzieci, a dorośli spotykali się ze swoimi 
sąsiadami. Tutaj także wypiekałyśmy chleb i drożdżowe kołocze 
w piekarniokach. Takich ciast do dziś możesz spróbować w nikiszo-
wieckich kawiarniach. 

Wróć na ulicę Odrowążów. Przy jej końcu wejdź na chodnik prowa-
dzący pasem zieleni do ulicy Szopienickiej. Tam z kolei skręć w lewo 
i idź prosto. Dotrzesz do zabudowań szybu   
− nazwę podpowie Ci zielona tablica. 

Można go uznać za kolebkę Nikiszowca, ponieważ jest to jeden 
z szybów wydobywczych czynnej do dziś kopalni „Wieczorek”, czyli 
dawnej kopalni „Giesche”. To właśnie jego otwarcie spowodowało 
konieczność budowy nowych osiedli dla górników. 

Przyjrzyj się uważnie. Przed Tobą stoją dwa pomalowane na zielo-
no wagony. Są to tzw. towosy, wagony towarowe przystosowane 
do przewozu osób. Jest to pamiątka po kolei wąskotorowej biegną-
cej przez Nikiszowiec. Łączyła ona zakłady przemysłowe koncernu 
„Giesche” i zapewniała transport węgla z szybów kopalnianych do 
hut na terenie Szopienic. Podróżowali nią również robotnicy, kobiety 
i dzieci z Giszowca do Nikiszowca. Nie wiadomo, kto pierwszy użył 
nazwy  −  przylgnęła jednak ona na zawsze. 
         8
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Questing 
śladami Georga i Emila 

Zillmannów
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• Suszarnia złożona była z   tzw. fachów – specjalnych, rucho-
mych  z numerami, umieszczonych pod oknami na 
całej długości ściany.

•  Maglowanie stanowiło  etap długiego pro-
cesu prania.                             3

Gdy skończysz już podziwiać wystawę, odszukaj tablicę 

„U  NOS  W   
 

NA  NIKISZU”. 

                  4

Zobaczysz typowe robotnicze mieszkanie. Składało się ono z kuchni, 
do której wchodziło się z sieni oraz dwóch pokoi. Na dwa mieszkania 
przypadała jedna ubikacja na półpiętrze. By poznać metraż przecięt-
nego lokalu, przyjrzyj się uważnie eksponatom i rozwiąż zagadki: 
Spójrz na zegar w kuchni. Którą godzinę wskazuje? (Rano, nie wie-
czór!)   Wstaw ją w pierwsze wykreskowane miejsce.
Następnie popatrz na godzinę na zegarze w sypialni. Tym razem 
mamy środek nocy:  – oto druga z cyfr. 
Odpowiedź to:  m2, doskonale!

Wyjdź z muzeum. Ruszysz teraz ku sercu Nikiszowca, czyli na rynek, 
trzymając się prawej strony aż do budynku z charakterystycznymi 
arkadami. Znajdź przy nim tablicę ze starymi fotografiami i uzupeł-
nij poniższy tekst: „Ojcem założycielem” osiedla był 
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dyrektor generalny spółki Georg von Giesche’s Erben. Jego ambicją 
stało się stworzenie wzorcowej kolonii robotniczej pod względem 
funkcjonalności, estetyki i ciekawej architektury. Projektantami osie-
dla zostali kuzyni 

EMIL  I  GEORG 
 

 

Nikiszowiec składał się z   bloków. W zabudowę mieszkalną wkom-
ponowano m.in. kościół, szkoły i rozmaite punkty usługowe. 

Tu, gdzie stoisz, mieścił się ciąg sklepów, tzw. , 
oferujące towary po bardzo korzystnych cenach. 
Ustaw się tyłem do tablicy i poszukaj budynku, który zdobi 

MOZAIKA  Z    
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Bardzo lubię ten motyw. Czy wiesz, że nawiązuje on do elementu de-
korującego wstążki w naszym górnośląskim stroju ludowym? Dzięki 
temu akcentowi górnicze rodziny, takie jak moja, kiedy wprowadzały 
się tu sto lat temu, mogły poczuć się swojsko, dostrzegając na fa-
sadach dobrze znany wzór. Niegdyś mieścił się tu budynek szynku, 
w którym oprócz pomieszczeń restauracyjnych znajdowały się pokoje 
gościnne, sala przeznaczona na miejsce spotkań oraz kręgielnia. 

Następnym przystankiem w nikiszowieckiej rajzie − czyli podróży − 
jest kościół św. Anny z 55-metrową wieżą górującą nad osiedlem. 
Policz okna na fasadzie świątyni (znajdujące się pod wizerunkiem 
Jezusa):  i zapamiętaj ich liczbę.

Wejdź do przedsionka kościoła, by obejrzeć piękny żyrandol – także 
zaprojektowany przez Zillmannów. 

Kiedy opuścisz mury świątyni, idź w kierunku róż i zatrzymaj się na 
chodniku. Popatrz w prawo – kierunek dalszej drogi wskaże Ci nie-
bieska tabliczka z nazwą skweru. Jeśli masz ochotę odpocząć i spró-
bować pysznych ciast, zwanych u nas kołoczami, zapraszam Cię do 
nikiszowieckich kawiarni. Jedna znajduje się naprzeciwko skweru, 
a nazwano ją na cześć architektów naszego osiedla − 

CAFE   
 

        1

a po drugiej stronie rynku możesz odwiedzić 

CAFE   , CZYLI  KREDENS.

Zbliż się do pomnika ogrodowego, na którym widnieje najstarsza pol-
ska inskrypcja w okolicy. Wypisz datę z cokołu   i dodaj 
do siebie jej dwie ostatnie cyfry:

 +   =  
 

Wynik powiększ o liczbę, którą wypisałeś przy rachowaniu okien 
w kościele:   +   =  

  

Zapamiętaj tę sumę – przyda Ci się już za chwilę, nieopodal szkoły!

Czas ruszyć przez skwer, trzymając się ścieżki po prawej. Będziesz 
teraz spacerować wzdłuż muru. Po lewej zobaczysz tory, stanowiące 
granicę osiedla. Nie przekraczaj ich, ale wiedz, że za nimi mieścił się 
lazaryt − barak dla zakaźnie chorych. 

Przy wznoszeniu Nikiszowca uwzględniono też miejsce na dwie szko-
ły podstawowe dla górniczych dzieci. Pierwszy gmach oddano do 
użytku 16 października  r., a budowę drugiego rozpo-
częto dwa lata później. 
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Z apraszam Cię dziś na zwiedzanie Nikiszowca, 
niezwykłego osiedla o wyjątkowej  

architekturze. Znam to miejsce bardzo dobrze, 
więc pozwól, że Cię po nim oprowadzę! Jestem 
żoną byamtra (urzędnika) z kopalni „Giesche”.  
Mam na imię Helena.

Dzięki rozbudowie tutejszej kopalni, należącej do spółki Georg 
von Giesche’s Erben (Spadkobiercy Gieschego), utworzono  
3 tysiące nowych miejsc pracy. Górnicy musieli gdzieś zamieszkać, 
dlatego w grudniu 1908 r. postanowiono wybudować nowe osiedle. 
Niebawem w okolicach szybu Nikisz pojawili się pierwsi budowlańcy. 

Naszą wycieczkę rozpocznijmy na parkingu pod lodowiskiem 
„Jantor”. Tu − pierwsze zadanie: policz, ile razy na fasadzie budynku 
powtarza się słowo „Jantor”: . 
Dodaj wynik do daty rozpoczęcia budowy osiedla, a dowiesz się, że już  
w   r. do nowych domów wprowadziły się pierwsze 
górnicze rodziny. 

Stań tyłem do lodowiska i wejdź przez bramę na teren osiedla, wy-
patruj po prawej symbolu Szlaku Zabytków Techniki. Oto budynek 
zwany przez miejscowych „Maglem”. Tutejsze kobiety spędzały tu 
wiele czasu. Ich mieszkania w większości nie miały łazienek, dlatego 
konieczne było wybudowanie nowocześnie wyposażonych pralni, 
magla i łaźni. Wszyscy mogli zrobić tu pranie, zostawić dzieci w ką-
ciku zabaw, poplotkować, zażyć kąpieli… 

Wejdź do środka, by rozwiązać następne zagadki. Jeżeli muzeum jest 
nieczynne, zeskanuj QR kod. Spójrz na zdjęcia i uzupełnij luki w tekście.

Wejdź do środka muzeum, kup bilet wstępu i ruszaj po schodach na 
samą górę. Rozejrzyj się uważnie w poszukiwaniu napisu: 

 „Woda i mydło 
   

bielidło”.
                   2

Twoim następnym przystankiem będzie sala wystawowa za drzwiami, 
obok których znajduje się ten napis. 

Uzupełnij brakujące elementy, posiłkując się tablicami dookoła: 
• W pralni znajdowało się 15 stanowisk pralniczych. Każde składało 

się z 4    (koryt, pralnic) oraz kranów z gorącą 
i zimną wodą.                7

Muzeum czynne dla zwiedzających:

wtorek–piątek 10.00–18.00

sobota, niedziela 11.00–15.00
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