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W 2011 roku staranim Prezydynta Katowic 
zabytkowe osiedle Nikiszowiec łostało wpisane 
na lista pomników historii. Taki odznaczyni je 
przyznowane zabytkom o wartości historycznej 
i takim, kiere majom duże znaczyni dlo dzie-
dzictwa kulturowego Polski. To je wielki 
wyróżniyni, w cołkim kraju je ino 48 takich 
obiektów. Dwa śnich som we Katowicach – 
oprócz Nikiszowca pomnikiym historii je gmach 
Sejmu Śląskiego.
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W cołkim Województwie Ślonskim je kole dwiesta osiedli, 
kiere łostały postawione bez zakłady przemysłowe dlo 
swojich fachmanów. Niywiela śnich  je tak piyknych i z tyloma 
roztomajtymi  dinksami, kiere by miały tela rzeczy i tak piykno 
architektura jak tyn katowicki Nikisz. Jego łojcami som Ymil 
i Gyjorg Zillmannowie, kierzy wynokwili tukyj taki miasto, 
w kierym je tak po prowdzie wszyjstko. Kole chałup 
miyszkalnych znodły sie tyż kościół, lazaret, szkoła, przed-
szkole, gyszefty, karczma i tyż pralnia na sztrom i zakład, 
w kierym szło se dać klipsnyć zdjyńci. Ci, kierzy tukyj miyszkali 
mieli  sie jak u Ponbóczka: srogi ajncle ze wszyjstkim czego to 
ino niy pragli ło tamtym czasie.  Bo był sztrom,  woda, 
kanalizacja, a w niykierych chałpach było cyntralne. 
Nikiszowiec mioł tyż to szczyńści, że przeszeł to szpetne XX 
storocze prawie bez żodnego wiynkszego marasu. Skisz tego 
mogymy dzisio sie radować i podziwać na piykno zabudowa, 
ale tako, jako to była wdycki, łod poczontku . 

Nikiszowiec to je nojgryfniysze miyjsce, kaj idzie 
posłuchać klupionce syrce downego Ślonska.

Łod górnoślonski wsi do miasta – ogrodu

W 1902 roku Ebenezer Howard, chop z Brytanije, kiery 
planowoł roztomajte place, opublikowoł ksiożka „Miasta 
ogrody jutra”, kaj pokozoł jak z gowom zaprojektować 
podmiejski osiedla, zielone i ucieszne dlo łoka. Jejich 
powstani miało dopomóc społeczyństwu z roztolicznymi 
sromotami  gibko rozrastajoncych sie wielkomiyjskich 
metropolii Zachodnij Europy. I to sie przyjyno i mocka 
ludzi sie ło tym dowiedziała. Był tyż taki jedyn chop, 
kiery sie mianowoł Anton Uthemann. Łon był tym 
nojwyższym we koncernie Georg von Giesche’s Erben. 
I mioł tyż rod to, co godoł Howard. Toż to osiedle 
Giszowiec, kiere dziepiyro powstowało, mogymy 
zawdziyńczyć jymu, bo broł przikłod z tego, co 
wynokwił Howard. Ale niy była to przeca ino jedyna 
inspiracja. Łojcowie osiedla, kuzyni Ymil i Gyjorg 
Zillmanowie, brali przikłod tyż z tyj downej 
architektury regionu. Projektowali chałpy, kiere 
były na podoba tych wiejskich i kiere  
widziało sie we górnoślonskich 
wsiach (dejmy na to kształt 
dachów, układ łokiyn). Skisz 
tego, Ci kierzy tam żyli, 
mogli sie czuć swojsko na 
nowym placu. 

Ale niy było by tego wszyjstkigo bez ludzi, kierzy tukyj 
miyszkajom. Dziynki nim je tukyj tak gryfnie!  Czuje sie to 
we kościach! Tyż do dnia dzisiyjszego ludzie godajom sam 
po naszymu, po ślonsku. Mocka osób miyszko tyż na 
Nikiszu łod pokolyń a robota tukyj, na grubie, wyznaczo 

rytm życio rodzinom. Styknie ino wlyźć 
do zakładu fotograficznego Nie-
sporków, kierym rezkirujom łod 1919 
roku, coby posłuchać jako ciekawo 
rozprowka z downych lot tego osiedla.
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Nojprzód powstoł Giszowiec, pod kierego trzeja było 
wytargać dość srogi konsek goja i kiery mioł kole 800 
na 1200 m. Skisz tego medytowano, coby postawić 
wysoki chałpy, kiere by miały po pora sztoków. Szkopuł 
był ino w tym, że trzeja by wdycki 
dać na to wiyncyj geltu. Łony 
musiały być na tela mocne, coby 
strzimały, bo przeca pod nimi 
zaroz była gruba, na kierej sie 
fedrowało. Skuli tego, zdecy-
dowało sie na budowa niy za 
wielich chałpek ze jednym szto-
kiym.  Wiynksze osiedla, taki 
barzij miyjski napoczynto budo-
wać kapka dalij w pojszczodku 
miyndzy szybami Nikisch i Car-
mer – piyrszy  był mianym dlo 
cołkigo osiedla. 

Wziynto do tego dwóch młodzioków, z podberlińskigo 
Charlottenburga- Ymila i Gyjoga Zillmannów,  szpeców 
kierzy sie znali na stawianiu takich chałup. A taki coś 
sie niy dzioło za czynsto. Bo przeca chałpy dlo 
robotników stawiało sie tak, że brało sie projekt  

zrychtowany bez tych, kierzy siedzieli w biurze 
budowlanym na grubie. I tyż żodyn architekt niy musioł 
pod tym ciepnyć swojigo handszryjtu. Toż przed Zill-
mannami postawiono mondre zadani. Działała już 
wdycki ustawa sejmu pruskigo, kiero godała ło tym, jak 
stawiać nowe osiedla miyszkaniowe i kiero dowała 
tym, kierzy rezkirowali budowom taki ekstra nakazy 
budowlane, sanitarne i  socjalne, kierych sie trzeja było 
trzimać. 

To, co przyjon se koncern Giesche, to było co inkszego 
niżeli to, co godała ustawa. Toż z tego wszyjstkigo 
powstały osiedla ło przepiyknej architekturze i w kie-

rych ludziom żyło sie 
naprowda dobrze, jak na 
tamte czasy. Trzeja pe-
dzieć, że je to tako inwes-
tycja koncernu w swoji 
kadry i tyż myślyni ło 
drugim czowieku.  

Giszowiec powstowoł 
w 1906-1910. Zbudo-
wano chałpy dlo 600 
rodzin robotniczych i 36 
dlo byamterów i tyż 

jeszcze 5 chałpów, kaj sie mogli zdrzimnyć ci, kierzy niy 
mieli babów ani bajtli. Wszyjstki ty chałpy miały 
sztrom, a woda brało sie z pomp, kiere stoły co 100 m 
na drodze. Grubiorze mieli tyż dlo sia dość wieli zo-
grodki. W pojszczodku placu Pod Lipami łodewrzono 
gyszefty, 3 szkoły, karczma ze izbom, kaj łodgrywały sie 
tyjatry i tyż chałpa łod oberfesztra. 
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Poczontki 
Downij plac na kierym teroz je Giszowiec i Nikiszowiec, należoł do 
gminy Janów i rosły na nim srogi goje. W XIX storoczu wtoś znod tukyj 
wieli pokłady wongla. Toż koncern Georg von Giesche’s Erben zaczon 
po leku wykupywani pól górniczych, kiere tukyj były i sztartnył z fe-
drunkiym na nostympnych szybach. Nojwiynkszom inwestycjom było 
pogłymbiani szybu Carmer, kiej sie napoczynało XX storocze. Wdycki 
tyż łokozało sie, że trzeja skludzić mocka grubiorzy do nowyj roboty, 
ale niy ino ło to sie rozchodziło. Trzeja tyż było im dać godny wikt. 

„Czarny Ogród” Małgorzaty Szejnert to je gryfno ksiożka, 
kiero łopowiado historia spółki Giesche, pomatlane losy  
Ślonska i Ślonzoków i tyż ło tym, co sie tyczy Giszowca 
i Nikiszowca na przikłodzie poru rodów. Idzie sie śnij tyż 
dowiedzieć, że w roku 1923 „Giszowiec je nojlepszy w Pol-
sce z granio w bal wodny. To som staranio zawodników, 
ale i uherskigo szwimtrenera Rajki, zatrudnionego bez 
gruba Giesche z geltagiym  tysionc złotych. Na zawody na 
Stawie Małgorzaty przyłazi tela ludzi, że roz pomosty 
z wielim larmym idom pod woda. Wszyjscy, kierzy kibi-
cujom poradzom pływać, toż żodyn niy utonie.” (M. Szej-
nert, Czarny Ogród, Kraków 2007, str. 205)

zakaźnie chorych, kierzy mieli swój barak, postawiony furt, 
niy przi samych familokach. W pojszczodku placu 
postawiono kościół, a w laubach, kiere szły bez jego 
wschodnio raja, stoły gyszefty, jedyn wele drugigo.

 Srogi kościół świytej Anny, kiery móg pomieścić 4 tysionce 
wiernych (toż prawie wszyjstkich , kierzy miyszkali na 
Nikiszu), był łostatnim budynkiym, kiery zawiyroł projekt 
Zillmannów. Poświyncono go w 1927 r. Neobarokowo 
budowla z kopulastym zwiyńczynim dachu, kiery było 
widać z dalszo, asi sie bogatym, gryfnym wyposażynim, 
kierego nojcynniyjszymi som 75-głosowy klawir firmy 
Rieger ze Karniowa, witraże z pracowni Georga Schneidera 
z Ratyzbony i przepiykny bronzowy kronlojter, kiery mo 4,5 
m średnicy. 

Z inwestycji czasu miyndzywojynnego wort je dać se pozór 
na srogi ratusz – gmach urzyndu gminy Janów, kiery stoji 
wele szybu Niskich (w Niepodległyj Rzeczypospolitej prze-
mianowanego na Poniatowski). Fest nowoczesny wdycki 
gmach zrychtowany podle  klimatu modernizmu, zaproje-

ktowoł katowicki architekt Tadeusz Michejda. 
Wort je tyż łoboczyć inksze jego działanio na 
terynie miasta – polecomy szpacyr po niydow-
no zrychtowanym Szlaku Moderny. 
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Detale na pozór takigo samego ceglanego osiedla dowajom 
uciecha łoczom ku czyrwonej cegle licówce, kożde z drzwiyrzi do 
klatki schodowej i ajnfartu, wykusz i obramowani okiynne mo 
swój gryfny wzór. Szykowny klimat tego miyjsca dowo tyż wy-
kończyni wnynk okiennych czyrwonom farbom bergmuńskigo  
stanu.

Nikiszowiec zaś powstoł kapka poźnij. Wszyjstko zaczło sie 
tukyj  w 1908 i do 1915 prawie wszyjscy ludzie mieli już kaj 
miyszkać. Dalij już niy szło za wiela porobić, bo nastała 
piyrszo wojna światowo a po nij powstanio.

Potym wszyjstkim zaczła sie zaś robota i zaś zaczynto 
budować a to było w latach 1920-1924. Cołki czas medy-
towano, coby Nikiszowiec był wiynkszym osiedlym, na 
kierego sie skłodało 9 kwartałów jednej kole drugij 
trzisztokowej zabudowy. Wszyjstki miyszkania miały 
sztrom,  łodprowadzyni ścieków i woda.  Postwiono tam 
tyż karczma, poczta, badynhala, waszkuchnia z maglym 
i chałpy dlo byamterów. Medytowano tyż ło nojmyjszych 
bajtlach. Bestoż łotwarto jim przedszkole, kiere prowadziły 
siostry Jadwiżanki   i dwie szkoły – jedna dlo synków a drugo 
dlo dziołchów. Siostry zakonne dbały tyż ło niymocnych,
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Giszowiec i Nikiszowiec dziwały sie ciyżkij i ciyngiym z roz-
tolicznymi hajami historii Górnego Ślonska piyrszej połowy 
XX storocza. Ty dwie wojny wziyny se cołki przemysł i tyż 
mocka grubiorzy musiało iść do wojska. Na jejich miyjsce 
wskakiwali młodsi chopcy, ale tyż skludzano do tyj roboty 
tych, kierych brało sie do haresztu. Bez I wojna światowo 
w Nikiszowcu brało sie do lazaretu niymocnych niymieckich 
żołnierzy przywiezionych ze frontu wschodnigo. Jak 
sie potym łokozało, to  przyniosło wybuch epidymii 
tyfusu. Ciyżkim czasym dlo miyszkańców były tyż 
czasy powstań ślonskich i plebiscytu. Kiej było I i II 
powstani, miyszkańcy łobu osiedli, a nojwiyncyj 
śnich było Poloków, chycili flinty pieronc sie z niy-
mieckimi organizacjami paramilitarnymi Frei-
korpsu. Mieli szczyńści i sie jim udało, chocioż bez 
pora dni Nikiszowiec był łotoczony bez powstańców. 
Na samym końcu tyn cołki plac łostoł wcielony do 
Polski. Skisz tego mocka miyszkańców narodowości 
niymieckij sie już tukyj niy pokozała. 
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Ekspresym z Giszowca
na Bałkany

Barbórka – łogromno łokazja, coby zoboczyć, że bergmoński 
tradycje dalij som tukyj kultywowane – kożdego 4 grudnia kiej 
wstaje klara, miyszkańcom Nikiszowca kazuje już wstować 
łorkiestra górniczo, kiero gro łod samego rana. Dalij w tyn dziyń 
łodprawiano je msza w kościele św. Anny i wieczorno biesiada 
piwno – ale na nia mogom ino prziść same grubiorze. 

– nojczyńścij w nostypno sobota i nie-
dziela po Barbórce, je taki połonczyni świynta grubiorzy ze gysze-
ftym przed Godami. 

(26 lipca abo nojbliższo niedziela): 
je rzykani we  kościele parafialnym na mszy a przi placu Wyzwo-
lenia łorganizowane je fajrowani z wystympami ślonskich 
zespołów regionalnych, sztandami z tradycyjnymi wyrobami, 
ślonskimi maszketami i roztolicznymi graczkami dlo bajtli.   

Barbórka

Jarmark na Nikiszu

Łodpust na św. Anny 

Jednym z udogodniyń dlo miyszkańców łobu osiedli była ko-
lejka wonskotorowo łonczonco Giszowiec z  Nikiszowcym i zaś 
potym z Szopiynicami. Szło sie niom tyż karnyć po drodze  do 
szybów Carmer (niyskorzyj Pułaski), Nikisch (Poniatowski) 
i Richtchofen (Wilson). Kolejka zaczła chodzić w 1914 roku, po-
tym zaś łostała łokrzczono bez tych, kierzy niom jeździli, 
śmiysznym mianym Balkan Ekspresu, kiere  tyż w tamtych 
czasach tyczyło sie ekskluzywnyj linii łonczoncyj Berlin z Kon-
stantynopolym. 23 razy na dziyń w dni kiej sie robiło i 19 razy 
w dni, kiej sie flegowało, woziła łona za darmo robotników i jej-
ich rodziny. Toż szło se tak niom przejechać kole 4 km. W 1977 
roku trzeja było jom zawrzić, a niyskorzyj, skisz tego, że były 
budowane dwie drogi komunikacyjne, kiere przecinały trasa 
Balkana, na amyn wyciepano śnich glajzy. Łostoł ino jedyn 
krótki konsek przed szybym Pułaski na grubie Wieczorek, kaj 
do dzisio idzie sie podziwać na dwa wagoniki, kiere sie łostały 
po tamtym czasie. 

II wojna światowo i jeji sromoty Nikiszowianie bydom pamiyntać 
do końca życio. Aże sztyry z piyńciu dzwonów z kościoła świyntej 
Anny zebroł jim Wermacht. Zaś miyszkańców Giszowca trefił 
łogromny zaszczyt – ich somsiadym łostoł Fritz Bracht, gauleiter 
i nadprezydynt Górnego Ślonska, kiery przekludził sie do willi 
downego dyrektora koncernu Giesche, Antona Uthemanna.  

W latach powojynnych zaś sie dzioło co inkszego i nowego. Na 
Nikiszowcu wyciepano chlywiki i piekarnioki, taki piece do 
pieczynio chleba, kiere downij stoły w pojszczodku kożdego z kwar-
tałów zabudowy. Nie były już dłużyj potrzebne, bestoż, że 
Nikiszowianie lotali po jodło do gyszeftów. Na jejich miyjscu łostały 
zrychtowane srogi, zielone podwórka z placami, kaj bajtle mogły 
sie bawić.  
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Amerykański epizod
Kiej w 1926 roku wszyjstki polski zakłady downego koncernu Giesche 
sprawiła se amerykańsko firma Silesian – American Corporation, do 
Giszowca zaczli sie przekludzać nowi miyszkańcy – ale terozki zza 
oceanu. Ino dlo nich, w południowyj czyńści osiedla (tam kaj dzisio je 
droga Górniczego Stanu) postawiono niy za wielko kolonia dlo 
byamterów, kiero sie mianowała koloniom amerykańskom. Skłodały 
sie na nia wille w stylu modernistycznym z elemyntami historyzu-
joncymi, na podoba architektury anglosaskij. Pora kroków łod kolonii 
zrychtowano wieli pole golfowe – piyrsze na Górnym Ślonsku. Do 
dzisio starziki ze Giszowca spominajom, kiej za bajtla lotali za balym 
i podowali go graczom. Dostowali łod nich za to gelt, kiery zaś mieli na 
ibrich. 
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Łogromno krasa tego miyjsca, chyto za syrca niy ino tych, 
kierzy przyjyżdżajom do Nikiszowca i Giszowca, ale tyż tych, 
kierzy tukyj miyszkajom. To tukyj moglimy sie trefić z jed-
nym z nojciekawszych zjawisk artystycznych drugij połowy 
XX storocza na Górnym Ślonsku. Działajonco łod lot 40. 
grupa malarzy nieprofesjonalnych, dzisio znano jako Grupa 
Janowska, stworzyła piykne łobrazy, w kierych kożdy dziyń 
na osiedlu, kaj żyjom grubiorze miyszo sie z elemyntami 
fantazji i ezoteryki. 

Łod 2001 roku działo tukyj nojwiynkszo w Polsce prywatno 
galeria sztuki Szyb Wilson (kiero mo prawie 2500 m² placu 
wystawiynniczego), zrychtowano w zabytkowych 
wnyntrzach downego szybu na grubie Wieczorek (downij 
Giesche). 

W Galerii idzie sie łoboczyć sztuka współczesno. Dbo sie tu-
kyj ło młodzioków, kierzy poradzom co piyknego namalo-
wać i kierych jeszcze żodyn niy zno. Pokazuje sie jich robota 
inkszym. Łod czasu do czasu łonaczy sie tukyj tyż fajrowani, 
tyjatry i inksze działanio artystyczne.

Kiej sie je na Giszowcu, kożdy powiniyn łoboczyć 
zakład fryzjerski Iwony Płeszki przy ul. Pod Kaszta-
nami, w kierym idzie podziwiać łobrazy Ewalda 
Gawlika, na kierego niykierzy godajom tyż „Van 
Gogh z Giszowca”. To je jedyny z malarzy Grupy 
Janowskiej, kiery przez jakiś czas broł nauki z pla-
styki i skisz tego,  wiedzioł jak to wyglondo wdycki 
z tym, co modne w plastyce. Kiej sie czowiek po-
dziwo na jego łobrazy, widzi jich na podoba tych 
Vincynta van Gogha. Downy właściciel zakładu, 
Ludwik Lubowiecki kamracił z Gawlikiym i sprawioł 
se jego łobrazy, coby tyn mioł wiyncyj geltu. 

Ciekawo kolekcja Gawlika je tyż 
pokozano w galerii „Gawlikówka”.
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Artystyczny fenomen

Van Gogh u fryzjera

Izba Śląska i galeria „Gawlikówka”, 
działajom przi filii Miejskiego 

Domu Kultury w Giszowcu
pl. Pod Lipami 1

tel. 32/ 206 46 42
mail: mdkgiszowiec@o2.pl

Godziny łotwarcia:  
wtorek 15.00-17.00 

środa 13.00-17.00 
czwortek 12.00-14.00 

piontek 10.00-12.00

Galeria Szyb Wilson
ul. Oswobodzenia 1

tel. 32/ 730 32 20
e-mail: galeria@szybwilson.org

www.szybwilson.org.pl 

Czynne codziynnie:
godz. 9.00-19.00 
Nie trzeja płacić 

Grupa Janowsko to byli artyści malarze amatorzy – Ewald Gawlik, 
Teofil Ociepka, Gerhard Urbanek, Paweł Stolarz, Erwin Sówka, 
Paweł Wróbel, kierych dzieła som cynione bez tych, kierzy sie 
znajom i som zbiyraczami malarstwa na cołkim świecie. Do 
dzisio  wspomniynim po tamtych ludziach i czasach je Art Naif 
Festiwal. Kożdego roku, bez lato, łod pojszczodka czyrwca do 
pojszczodka siyrpnia na Nikiszowiec przyjyżdżajom artyści 
nieprofesjonalni, coby pokazywać swoja sztuka. Cyntrum 
wydarzyń je Galeria Szyb Wilson. Festelnie gryfno kolekcja 
nojlepszych łobrazów malarzy Grupy Janowskiej każdego dnia 
idzie łoglondać w Muzeum Historii Katowic, kierego Dział 
Etnologii Miasta je w budynku downej waszkuchni i magla, kiery 
łostoł  łodnowiony dziynki władzom miasta.

Historia Giszowca mo tyż swój czas ciyżoby. Godomy ło 
latach 70. XX storocza. Wdycki zaczynto wyburzani 
staryj czyńści osiedla po to, coby wybudować na jeji 
placu wieli blokowisko ze srogij płyty. Architekci, 
historycy i ci, kierzy tukyj miyszkali niy byli radzi, że tak 
sie tukyj miało dzioć i sie ło to gorszyli. Łostało na tym, 
że wpisali ty familoki do rejestru zabytków w 1978 roku. 
Ale jak sie łokozało ino 30% z tego co było, z tyj histo-
rycznyj zabudowy, sie uchowało. Niyskorzyj Kazimierz 
Kutz zrychtowoł sam łogromnie chytajoncy za syrce 
film, kiery sie mianuje „Paciorki jednego różańca”. Łopo-
wiado łon, ło historii grubiorza, kiery był już na pynzyji 
i kiery staroł sie ło to, coby jego chałpa niy była roze-
brano. 

Turystom, kierzy przyjyżdżajom do Nikiszowca zdo sie, 
że już tukyj kiejsik byli, że go widzieli. I majom recht, bo 
nikiszowiecki familoki i cołko jich krasa była już poka-
zywano w roztomajtych filmach, kiere dzioły sie na 
Górnym Ślonsku. Nojbarzij znane śnich to „Perła w koro-
nie” i „Sól ziemi czarnej” Kazimierza Kutza, głośno 
swojigo czasu „Kolejność uczuć” z Danielem Olbrych-
skim i Marią Seweryn abo „Angelus” Lecha Majewskiego 
– tyn łostatni łopowiado dzieje malarzy z Grupy Jano-
wskiej. W Nikiszowcu tyż łostało nagranych mocka 
konsków muzycznych. 
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Paciorki jednego różańca

Filmowy plener

Muzeum Historii Katowic 
Dział Etnologii Miasta 

ul. Rymarska 4
tel. 32/ 353 95 59,

e-mail: etnologia@mhk.katowice.pl
www.mhk.katowice.pl

  
Godziny łotwarcia: 

łod wtorku do piontku łod 10.00-18.00 
w soboty i niedziele łod 11.00-15.00

w soboty niy trzeja płacić 
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ul. Oswobodzenia 1

tel. 32/ 730 32 20
e-mail: galeria@szybwilson.org

www.szybwilson.org.pl 

Czynne codziynnie:
godz. 9.00-19.00 
Nie trzeja płacić 

Grupa Janowsko to byli artyści malarze amatorzy – Ewald Gawlik, 
Teofil Ociepka, Gerhard Urbanek, Paweł Stolarz, Erwin Sówka, 
Paweł Wróbel, kierych dzieła som cynione bez tych, kierzy sie 
znajom i som zbiyraczami malarstwa na cołkim świecie. Do 
dzisio  wspomniynim po tamtych ludziach i czasach je Art Naif 
Festiwal. Kożdego roku, bez lato, łod pojszczodka czyrwca do 
pojszczodka siyrpnia na Nikiszowiec przyjyżdżajom artyści 
nieprofesjonalni, coby pokazywać swoja sztuka. Cyntrum 
wydarzyń je Galeria Szyb Wilson. Festelnie gryfno kolekcja 
nojlepszych łobrazów malarzy Grupy Janowskiej każdego dnia 
idzie łoglondać w Muzeum Historii Katowic, kierego Dział 
Etnologii Miasta je w budynku downej waszkuchni i magla, kiery 
łostoł  łodnowiony dziynki władzom miasta.

Historia Giszowca mo tyż swój czas ciyżoby. Godomy ło 
latach 70. XX storocza. Wdycki zaczynto wyburzani 
staryj czyńści osiedla po to, coby wybudować na jeji 
placu wieli blokowisko ze srogij płyty. Architekci, 
historycy i ci, kierzy tukyj miyszkali niy byli radzi, że tak 
sie tukyj miało dzioć i sie ło to gorszyli. Łostało na tym, 
że wpisali ty familoki do rejestru zabytków w 1978 roku. 
Ale jak sie łokozało ino 30% z tego co było, z tyj histo-
rycznyj zabudowy, sie uchowało. Niyskorzyj Kazimierz 
Kutz zrychtowoł sam łogromnie chytajoncy za syrce 
film, kiery sie mianuje „Paciorki jednego różańca”. Łopo-
wiado łon, ło historii grubiorza, kiery był już na pynzyji 
i kiery staroł sie ło to, coby jego chałpa niy była roze-
brano. 

Turystom, kierzy przyjyżdżajom do Nikiszowca zdo sie, 
że już tukyj kiejsik byli, że go widzieli. I majom recht, bo 
nikiszowiecki familoki i cołko jich krasa była już poka-
zywano w roztomajtych filmach, kiere dzioły sie na 
Górnym Ślonsku. Nojbarzij znane śnich to „Perła w koro-
nie” i „Sól ziemi czarnej” Kazimierza Kutza, głośno 
swojigo czasu „Kolejność uczuć” z Danielem Olbrych-
skim i Marią Seweryn abo „Angelus” Lecha Majewskiego 
– tyn łostatni łopowiado dzieje malarzy z Grupy Jano-
wskiej. W Nikiszowcu tyż łostało nagranych mocka 
konsków muzycznych. 
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Paciorki jednego różańca

Filmowy plener

Muzeum Historii Katowic 
Dział Etnologii Miasta 

ul. Rymarska 4
tel. 32/ 353 95 59,

e-mail: etnologia@mhk.katowice.pl
www.mhk.katowice.pl

  
Godziny łotwarcia: 

łod wtorku do piontku łod 10.00-18.00 
w soboty i niedziele łod 11.00-15.00

w soboty niy trzeja płacić 
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KAJ IDZIE SE CO DOBREGO 
POMASZKECIĆ NA 
NIKISZOWCU:

KAJ IDZIE SE CO DOBREGO 
POMASZKECIĆ WE 
GISZOWCU:

KAJ SIE IDZIE 
ZDRZIMNYĆ:

- Apartamenty Nikiszowiec, np. plac Wyzwolenia 7, 
tel. 513 152 208, www.katowice-nikiszowiec.pl

- Hotel Jantor, ul. Zofii Nałkowskiej 10, tel. 32/ 255 71 41, www.jantor.ehost.pl

- Eurohotel, ul. Zofii Nałkowskiej 10, 
tel. 32/ 255 46 82, www.eurohotelkatowice.pl 

- Dworek Pod Lipami, 
pl. Pod Lipami 1, tel. 32/793 95 51, 504 75 86 75

- Restauracja Pod Kasztanami, ul. Radosna 35, tel. 32/ 757 11 22

- „Spółdzielnia Socjalna Rybka”, 
ul. Radosna 35 A, tel. 508 277 887

- Restauracja SITG, ul. Krawczyka 1, Katowice Nikiszowiec, 
tel. 32/707 59 19 

- Cafe Byfyj, ul. Krawczyka 5, Katowice – Nikiszowiec, 
tel. 32/ 255 70 15
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Zabytki techniki

TO, CO SIE WOM MOŻE PRZIDAĆ:

W 2006 r. w Województwie Ślonskim powstoł Szlak Zabytków Techniki ( ) 
Skłodo sie na niego mocka gryfnych i w kierych trzeja być miyjsc przemysłowych, takich jak 
gruby, browary, obiekty inżynieryjne, muzea ło tymatyce industrialnyj i technicznyj. Som tyż 
miyjsca historyczne, ale i zakłady, w kierych durś sie robi i idzie łoboczyć jak to wszyjstko 
wyglondo. Katowice mogom asić sie aże trzema obiektami na Szlaku. Som to łoba zabyt-
kowe osiedla Giszowiec i Nikiszowiec i galeria sztuki Szyb Wilson. Do tych wszyjstkich trzech 
miyjsc w Katowicach nojradzij przyjyżdżajom turysty. Łod 2010 roku Szlak włonczony je 
w sieć tras Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH), jako jedyny 
z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. 
 
Skisz tego, że przyjyżdżo tukyj coroz to wiyncyj turystów a i tyż miyszkańców je 
trocha, władze miasta, bez łostatni lata złonaczyły moc inwestycji: 
łodnowiono kylzaczka Jantor, budynek muzeum, wymiyniono drogi, a we 
wszyjstkich budynkach Nikiszowca zainstalowano cyntralne, bestoż je 
tukyj teroz lepszy luft.

zabytkitechniki.pl

Punkt Informacji Turystycznej na Nikiszowcu
 ul. Rymarska 4, w budynku oddziału Muzeum 

Historii Katowic
tel. 32/ 255 14 80

e-mail: nikisz@katowice.eu

Punkt łodewrzony w godzinach roboty Muzeum:
łod wtorku do piontku łod 10.00-17.30

w soboty i niedziele łod 11.00-14.30

JAK IDZIE DOJECHAĆ Z CYNTRUM MIASTA:
- autobus nr 30 i 920 z przystanku Katowice Aleja Korfantego 

- autobus nr 674 z przystanku Katowice Dworzec.

W tym miyjscu idzie sie czego do-
wiedzieć ło Nikiszowcu i Giszowcu, 
ale tyż ło inkszych atrakcjach tury-
stycznych Katowic i regionu. Kiej by 
sie chciało trocha pofajrować, iść do 
tyjatru abo na muzyka, wzoś se 
chopa, kiery Wos łoprowadzi abo 
sprawić se jaki gyszynk abo ksiożki 
ło historii tyj ziymi i tego co teroz 
sie tukyj dzieje. 
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Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

     tel.: (+48 32) 259 39 09
     fax: (+48 32) 253 79 84
     e-mail: urzad_miasta@katowice.eu

Centrum Informacji Turystycznej
ul. Rynek 13
40-003 Katowice

     poniedziałek- piątek 9.00-18.00
     sobota 9.00-16.00

     tel. (+48 32) 259 38 08
     tel/fax (+48 32) 259 33 69
     e-mail: it@katowice.eu 
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