
KATOWICE 
NIE DO KOŃCA NAM ZNANE 



 

 

▫ Co ciekawego można zobaczyć w Katowicach?- 
pytanie, które często zadajemy uczniom. Spodek, 
Nikiszowiec, Dolina Trzech Stawów to najczęstsze 
odpowiedzi, gdy pytamy o atrakcje naszego 
miasta.  

   Warto jednak zwrócić uwagę na inne oblicze 
Katowic, które pokazane zostanie w tej 
prezentacji.  

 



SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI 



KATOWICKIE OBIEKTY NA SZLAKU ZABYTKÓW 

TECHNIKI 

• Obecnie na Szlaku Zabytków Techniki znajduje się sześć 
katowickich obiektów. Są nimi: 

• Osiedle Giszowiec 

• Osiedle Nikiszowiec 

• Galeria Szyb Wilson 

• Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia 

• Muzeum Śląskie 

• Fabryka Porcelany Bogucice 

 



Szlak Zabytków Techniki od wielu lat stanowi atrakcję turystyczną 
naszego województwa. Ocala niezwykłe industrialne obiekty, daje 
możliwość zobaczenia jak wyglądała kiedyś produkcja przemysłowa 
na Górnym Śląsku. Ale równie ważną rzeczą jest nadawanie 
dawnym obiektom nowego przeznaczenia: muzea, galerie sztuki, 
miejsca spotkań- to tylko niektóre sposoby wykorzystania tych 
nieczynnych obiektów. Są one chętnie odwiedzane przez cały rok, a 
szczególnie podczas ich corocznego święta- Industriady. 

 

 

 



FABRYKA PORCELANY BOGUCICE 

• Jednym z najciekawszych katowickich obiektów na Szlaku Zabytków 
Techniki jest powstała w 1920 roku fabryka porcelany. Nazwa 
„Porcelana Giesche” po raz pierwszy pojawiła się w 1925 roku. 
Fabryka przechodziła wiele zmian właścicieli oraz nazwy firmy, ale 
wypracowała sobie rozpoznawalną do dzisiaj markę. Od 2012 roku 
Fundacja Giesche rozpoczęła w tym miejscu tworzenie Parku 
Przemysłowo-Technologicznego „Porcelana Śląska Park”. 

 



• Dzisiejsza Fabryka Porcelany to dziesiątki działających tutaj firm z 
różnych branż, gastronomia, rozrywki, sklepy, pracownie 
artystyczne czy atrakcja dla dzieci Bajka Pana Kleksa. 

• Co roku podczas Industriady największym zainteresowaniem cieszą 
się jednak pokazy zdobienia i wypalania porcelany w starych halach 
fabrycznych. 

 



INNE OBIEKTY INDUSTRIALNE 
• WIEŻA CIŚNIEŃ BORKI 

 

• W krajobrazie Górnego Śląska oprócz szybów kopalnianych ważne 
miejsce zajmowały wieże ciśnień.  

• Przykładem tego, może być wybudowana w latach 1911-12 wieża w 
Borkach. Jest to jedna z pierwszych w naszym regionie budowli w 
konstrukcji żelbetonowej. Pompowała wodę dla kolonii Borki, była 
punktem widokowym. Po II wojnie światowej produkowano w niej 
śrut ołowiany. 

• Jej charakterystyczna sylwetka stała się punktem rozpoznawczym 
tej części Katowic. 



Obecnie wieża czeka na swojego 
nowego właściciela i ciekawy 

sposób na jej zagospodarowanie. 



HUTA CYNKU UTHEMANN 
• Znakiem rozpoznawczym Górnego Śląska przez wiele lat były oprócz 

kopalń liczne huty. Na terenie dzisiejszych Katowic było ich wiele, 
warto przypomnieć działającą w obecnym centrum miasta Hutę 
Marta. 

• W krajobrazie Szopienic ważny punkt stanowiła Huta Cynku 
Uthemann. 

 

 

 



Niestety z tego imponującego zakładu, po jego zamknięciu w 1976 roku 
pozostały tylko budynek dyrekcji i wieża ciśnień. One również czekają 

na to, aby otrzymać swoje drugie życie. 
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