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W itamy W as w M uzeum H istorii K atowic 
i zapraszamy w podró? w czasie!

By? mo?e historia kojarzy Wam si? z królami, ksi??niczkami i rycerzami lub wielkimi 
bitwami? Oczywi?cie, macie racj?! Jednak historia to tak?e opowie?ci o ?yciu zwyk?ych 
ludzi, o tym, czym zajmowali si? nasi dziadkowie i nasze babcie, pradziadkowie i prababcie. 
W Muzeum Historii Katowic zobaczycie ?lady zarówno naszych najdawniejszych 
przodków, jak i bli?szych wspó?czesnym czasom mieszka?ców miasta: bogatych 
i ?redniozamo?nych, s?ynnych artystów i prostych robotników.

BUDYNEK G?ÓWNY. KAMIENICA MIESZCZA?SKA
 (ul. Ks. J. Szafranka 9) str. 2 

DZIA? TEATRALNO-FILMOWY  
(ul. Kopernika 11) str. 9 

DZIA? GRAFIKI IM. PAW?A STELLERA  
(ul. Ko?ciuszki 47) str. 11

KO?CIÓ? pw. ?W. MICHA?A ARCHANIO?A  
(park Ko?ciuszki) str. 13
 
DZIA? ETNOLOGII MIASTA  
(ul. Rymarska 4) str. 14  

Ten plan przyda Wam si? równie? przy rozwi?zywaniu zada? na dalszych stronach przewodnika (2, 3 i 4).
Mo?e zaznaczycie na nim równie? swoje ulubione miejsca? Stwórzcie w?asne kolorowe Katowice!

Oto zarys dzisiejszych granic miasta. Zaznaczyli?my 

oddzia?y Muzeum. W jakiej kolejno?ci je odwiedzicie?  
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Z  dziejów K atowic

Kilkaset lat temu na terenie dzisiejszego miasta istnia?o kilkana?cie ró?nych wiosek ? w?ród nich wie? 
Katowice. Najwa?niejsz? miejscowo?ci? by?y jednak Bogucice, w których znajdowa? si? ko?ció?.

Po najstarszej katowickiej ku?ni, nap?dzanej przez wodne ko?a m?y?skie, oprowadzi Was 
WALENTY RO?DZIE?SKI, autor poematu górniczo-hutniczego z do?? skomplikowanym tytu?em?

W ka?dej wsi najwa?niejszy urz?dnik to SO?TYS. Na wystawie znajdziecie przedmiot symbolizuj?cy 
jego w?adz?. Czy jest to KORONA, KLUCZ czy LASKA? Zaznaczcie poprawn? odpowied?!
Ka?da z wiosek mia?a swoj? piecz??, a na niej znak cz?sto zwi?zany z g?ównym zaj?ciem miejscowej 
ludno?ci. Czy potraficie zgadn??, w której wiosce mogli mieszka? pszczelarze? 

______________________________________

Korzystaj?c z planów prezentowanych na wystawie, zaznaczcie na swojej mapie miasta (str. 1): 
wie? Katowice (rysunkiem m?ota lub liter? K), Bogucice (znakiem krzy?em lub liter? B) oraz wiosk?, 
w której mieszkali pszczelarze (rysunkiem ula, pszczo?y lub liter? P).

WIE? KATOWICE

CZAS KU?NIC

Odnajd?cie ok?adk? ksi??ki pana Walentego i zapiszcie tu jej tytu? oraz rok wydania: 

 __________________________________________

W tej sali mo?ecie zobaczy?, jak zmienia? si? herb miasta. 
A czy pami?tacie, jakie ma kolory?

Korzystaj?c z makiety, dowiecie si?, gdzie znajdowa?a si? 
KU?NICA BOGUCKA. Zaznaczcie j? na planie miasta 
(str. 1). W odpowiednim miejscu narysujcie ko?o m?y?skie 
lub wpiszcie litery KB.

 

 

Zauwa?yli?cie wielki model 
m?ota ku?niczego? Tylko 

ko?o m?y?skie by?o w stanie 
go unie??!
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Fabrykanci, czyli budowniczowie i w?a?ciciele kopal?, hut i zak?adów, nie tylko rozwijali przemys?, 
rozbudowywali miasto, dawali prac? robotnikom, ale tak?e sami si? bogacili. Skrzynia prezentowana na 
wystawie nale?a?a do pochodz?cego z dalekiej Szkocji JOHNA BAILDONA. By? mo?e trzyma? w niej cz??? 
swojego maj?tku?

REWOLUCJA PRZEMYS?OWA

Poszukajcie na wystawie podobizny Johna Baildona oraz informacji, czym si? zajmowa?. Ozdóbcie te? jego 
skrzyni? wed?ug w?asnego pomys?u: wolicie dorysowa? w niej skarby czy pokolorowa? w szkock? krat??

Jaka wielka 
skrzynia!

KATOWICE STAJ? SI? MIASTEM

Pami?tacie, kto sprawowa? w?adz? we wsi? Co by?o 
symbolem tego urz?du? Na tej cz??ci wystawy 
odszukajcie fotografi? portretu ostatniego polskiego 
so?tysa wsi Katowice. Zapiszcie jego imi? i nazwisko.

 _________________________________

Sprawd?cie, czy przedstawiono go z symbolem 
w?adzy so?tysa.

11 wrze?nia 1865 roku to DZIE? NARODZIN MIASTA 
KATOWICE. Policzcie, ile lat ma miasto w czasie 
Waszej wizyty w Muzeum. A ile lat min??o od 
pierwszej wzmianki o miejscowo?ci Katowice w 1598 
roku? Jak d?ugo Katowice by?y WSI?? Mo?ecie 
wpisa? tu swoje obliczenia.
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W 2018 roku rocznicy nadania Katowicom praw miejskich towarzyszy otwarcie nowej cz??ci wystawy 
po?wi?conej najnowszym dziejom miasta. To czasy, które zapewne pami?taj? Wasze prababcie, babcie 
i dziadkowie, a niektóre eksponaty b?d? wygl?da? znajomo nawet dla Waszych rodziców!

NOWA KARTA HISTORII MIASTA

Na starych fotografiach miasta 
prezentowanych w muzeum znajdziecie 
wiele budynków, które przetrwa?y do 

naszych czasów. Czy potraficie 
rozpozna? chocia? jeden z nich? Je?li 

nie umiecie pisa?, narysujcie!

Zanotujcie najciekawsze wspomnienie Waszych krewnych zwi?zane z Katowicami. 
By? mo?e s? one zwi?zane z konkretnym miejscem w mie?cie? Czy potraficie zaznaczy? je na planie? (str. 1)
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Gutek bardzo ch?tnie zamieszka?by razem z gospodarzami. Przeczytajcie, co  Gutek zapami?ta? 
z poszczególnych pomieszcze?, i uzupe?nijcie dymki ich nazwami: 
SALON, BUDUAR, JADALNIA, M?SKI GABINET, POKÓJ DZIECI?CY, SYPIALNIA, KORYTARZ.

W pustym dymku mo?ecie wpisa? w?asn? obserwacj? lub narysowa? co?, co szczególnie zwróci?o Wasz? uwag?.

W  K amienicy M ieszcza?skiej: codzienno?? i od?wi?tno??
Zapraszamy do zwiedzania mieszkania bogatej rodziny mieszcza?skiej. W takich wn?trzach przed oko?o 100 laty 
mogli mieszka? np. wysocy urz?dnicy, lekarze, prawnicy lub dyrektorzy fabryk.

_______________ to ma?y salonik, w którym 
jadano desery i pito kaw?. ?ciany ozdobiono 

obrazami przedstawiaj?cymi m.in. kwiaty i owoce, 
to tzw. MARTWE NATURY. Szkoda, ?e nie ma na 

nich moich ulubionych s?odyczy?

?ARDINIERA to dziwny mebel, który 
mia? udawa? kawa?ek pa?acowego 

ogrodu w _____________. 
Ozdabiano go rze?bami i kwiatami. 

Podobno by? baaardzo drogi!

W _______________ 
go?cie siedz?cy przy wielkim stole 

mogli pos?ucha? muzyki 
fortepianowej na ?ywo.

Widzieli?cie specjaln? ?szkoln? 
?awk?? do nauki 

w ________________________? 

Mam nadziej?, ?e 100 lat temu 
wymy?lono ju? wakacje.

O! Nowinki techniczne: telefon
i maszyna do pisania! A po pracy: 

KARCIAK, czyli specjalny stolik do gry 
w karty (ciekawe, czy równie? w te 

z pi?karzami).  A to wszystko 
w _____________________ .

W?a?ciwie ?puf z naczyniem 
nocnym? powinien by? schowany za 
PARAWANEM? Od razu zwróci?em

na niego uwag?
w ___________________ .

W _____________________ 
zobaczycie skrzynkowy dzwonek 

na s?u?b? informuj?cy, sk?d 
?Pa?stwo wzywaj??.
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Lilka, zwiedzaj?c zamo?ne mieszkanie mieszcza?skie, zauwa?y?a, ?e gospodarzom 
towarzyszy?o zwykle mnóstwo zwierz?t, które ?ukry?y si?? w ró?nych sprz?tach 
codziennego u?ytku.

Rozgl?dnijcie si? raz jeszcze uwa?nie w ka?dym pomieszczeniu! Wpiszcie (lub 
narysujcie) w lupie nazwy zwierz?t, które uda?o si? Wam odnale??. 

Wytropi?am kilkana?cie 
zwierzaków: czaple, 
króliki, psy, ba?anta, 

a nawet kobr?!

W JADALNI jedno ze zwierz?t ukry?o si? na 
rze?bionej, ba?niowej ?awie. Ten pi?kny mebel ma 
swoj? nazw?. Aby j? pozna?, zaznaczcie na li?cie trzy 
ba?nie, do których ilustracje zdobi? oparcie ?awy. 
Nast?pnie u?ó?cie je w kolejno?ci, w której wyst?puj? 
(od lewej do prawej) i odczytajcie znajduj?ce si? przy 
tytu?ach litery.

Królewna ?nie?ka i siedmiu  krasnoludków  ?   PAN

Calineczka  ?   FON

Czerwony Kapturek  ?   CASSA

Kopciuszek ?   CA

Ja? i Ma?gosia ?   RAJ

________     ________     ________
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Czy zastanawiali?cie si? kiedy?, dlaczego w muzeum warto zachowa? cisz? i skupienie? Bywa bowiem, ?e zgromadzone eksponaty zdradz? 
nam szeptem cz??? swojej historii? Lilce i Gutkowi uda?o si? us?ysze? szept niektórych przedmiotów ze ?redniozamo?nego muzealnego 
mieszkania, w którym mogli mieszka? np. bogatsi rzemie?lnicy, urz?dnicy czy sklepikarze.

Przeczytajcie zapiski Lilki ?Z opowie?ci 
przedmiotów?. Odnajd?cie w Muzeum 
opisane eksponaty i nanie?cie 3 konieczne 
poprawki do opisu Lilki. 

A mo?e sami us?yszycie jak?? ciekaw? histori?? 
Zanotujcie j? koniecznie na marginesie!

U  s?siadów, na pokojach i w kuchni

  W salonie przywi ta? nas fotel pana domu. Niskim, zachrypni?tym g?osem 

narzeka?, ?e z braku miejsca nie ma osobnego pokoju, a zaledwie ten k?ci k 

przy biurku pod oknem. Zazdro?ci? meblom w saloni ku, dla ni ch znalaz?o 

si? osobne pomieszczenie, do tego mieszka? z nimi  nowoczesny radioodbiorni k! 

Za to zabawki  w sypialni  wcale nie marudzi?y, nawet cieszy?y 
si?, ?e dzieci  

mog? si? bawi? bli sko ro
dzi ców. Bia?y wikli nowy wózek dla lalek doda?, ?e 

dzieci  lubi? udawa? doros?ych i  i ch zabawki  cz?sto n
a?laduj? prawdziwe 

sprz?ty:  ? Ja jestem taki  sam jak mój s?siad, wózek dla niemowl?t". Tylko 

lalka na ?ó?ku rodzi ców ci chutko szlocha?a:  ? Nikt si? mn? nigdy nie bawi?! 

S?u?y?am do dekoracji  paradnie (czyli  el
egancko) zas?anego ?ó?ka. Nawet je?li  

kto? w ci?gu dnia chcia? odpocz??, nie k?ad? si? obok m
nie, lecz na osobnej 

le?ance, zwanej szezlongiem". A potem poszli ?my do kuchni ...?
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Czy robicie czasami listy zakupów? albo listy prezentów? Po prawej stronie, niedaleko pokrywek na garnki, 
odszukajcie interesuj?cy przedmiot z klepsydr?, suwakami i obco brzmi?cymi nazwami (to niemieckie okre?lenia 
ró?nych produktów spo?ywczych). Z daleka trudno dostrzec, co znalaz?o si? na li?cie sprawunków gospodarzy.

Czego maj? wystarczaj?co, a czego brakuje? Uzupe?nijcie swoj? list?, wpiszcie nazwy produktów (niekoniecznie 
spo?ywczych!) i ustawcie suwaki. Gutek stwierdzi?, ?e ma wystarczaj?co du?o szamponu, a zdecydowanie za 
ma?o ?elków!

PLANNER RETRO

MYD?O WSZYSTKO UMYJE!

Kiedy? myd?o mia?o inny sk?ad, gorzej radzi?o sobie z brudem, do tego by?o towarem luksusowym, drogim, który 
trzeba by?o oszcz?dza?. Czym zatem myto r?ce? Odpowied? znajdziecie w?ród przyborów toaletowych obok 
kuchennej umywalki. Wybierzcie z listy trzy w?a?ciwe substancje i podpiszcie pojemniki w odpowiedniej kolejno?ci.

PIASEK ?   tarcie piaskiem ?ciera?o zaschni?te zabrudzenia
KREM RUMIANKOWY ? nawil?a d?onie, które l?ni? i pachn? czysto?ci?

CZEKOLADA? na zanurzonych w niej d?oniach nie by?o ju? wida? ?adnego brudu!
MYD?O ? cz?steczki myd?a ?przyklejaj? si?? do brudu i pomagaj? go sp?uka? wod?

POPIÓ? ? przodek pasty do z?bów, podobno dobrze wybiela
SODA ? s?u?y nie tylko do pieczenia, ale te? do odka?ania

szampon

?elki

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________
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To niezwyk?a okazja, aby odwiedzi? dom artystów: pani Barbary i pana Stanis?awa Ptaków! Gospodarzy spotkamy ju? na wewn?trznej klatce schodowej prowadz?cej na 
górny poziom mieszkania. Nie, nie siedz? na schodach? za to spogl?daj? na nas z dziesi?tków zdj?? prezentowanych na ?cianach. Czy uda Wam si? odnale?? fotografi? 
ma?ej Basi, uczennicy, a mo?e te? m?odej studentki malarstwa przy sztalugach? Nieopodal zobaczycie te? zdj?cie ze ?lubu Barbary i Stanis?awa.

D zia? T eatralno-F ilmowy

Troch? wy?ej czeka na Was ca?a galeria portretów pana 
Stanis?awa. Zauwa?yli?cie, ?e prawie na ka?dej fotografii wygl?da 
inaczej? Czy ju? wiecie, jaki zawód wykonywa?? Zapiszcie te? 
tytu? jego najs?ynniejszego spektaklu oraz rol?, któr? w nim gra? 
(podpowiedz? Wam kostiumy i zdj?cia przy pianinie na pi?trze).

____________________________________________

____________________________________________

Pani Barbara zas?yn??a jako wybitny KOSTIUMOGRAF, czyli 
projektant strojów dla aktorów teatralnych i filmowych.

W pracy kostiumografa, szczególnie przy projektach strojów 
historycznych, niezwykle wa?na jest wierno?? szczegó?om. 

Znajd?cie 3 ró?nice mi?dzy tymi sukniami. 
Czy potraficie odnale?? t? sukni? w Muzeum? 
Który rysunek jest bli?szy orygina?owi?



Barbara Ptak pracowa?a 
przy wielu spektaklach 

teatralnych oraz s?ynnych 
filmach kinowych 

i telewizyjnych, które na 
pewno pami?taj? Wasi 
rodzice i dziadkowie. 

Zapiszcie na ta?mie filmowej 
kilka tytu?ów, które 
poznacie w Muzeum.

W domu obejrzyjcie ich 
fragmenty (koniecznie 
zwró?cie uwag? na 

kostiumy!). Zaznaczcie, 
które z nich spodoba?y si? 

Wam najbardziej.
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Koniecznie poszukajcie 
inspiracji w?ród 
projektów pani 

Barbary!

MIEJSCE 
NA WASZ 
PROJEKT
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GRAFIKA ARTYSTYCZNA to dziedzina sztuki, w której obraz, jaki ogl?damy, nie 
zosta? narysowany, namalowany ani wyklejony, ale odbity. Praca artysty-grafika 
zaczyna si? od narysowania projektu, który potem trzeba przenie?? na form?. 
T? form?, zwan? matryc?, nale?y odpowiednio wyrze?bi?, aby sta?a si? ?wielk? 
piecz?ci??. To j? pokrywa si? farb? drukarsk? i odbija na papierze, tkaninie czy 
innym materiale.

Zobaczcie narz?dzia pracy gospodarza Muzeum, s?ynnego ?l?skiego grafika 
PAW?A STELLERA. Zaznaczcie, co przydawa?o mu si? w pracy.

D zia? Grafiki im. P aw?a Stel lera
Pewnie si? domy?lacie, ?e narz?dzia wykorzystywane przez grafika i etapy jego 
pracy maj? swoje nazwy. Gutek ju? je zna, tylko wylecia?y mu z g?owy? Pomó?cie 
mu uzupe?ni? wypowied? s?owami:

D?UTO, MATRYCA, DRZEWORYT, PRASA DRUKARSKA, RYCINA.

Malarz maluje, rysownik 
rysuje, rze?biarz rze?bi, 
a co robi grafik? Chyba 

wszystko naraz!

K i edy pan Pawe? pr zer ysowa? ju? 
pr ojek t  na dr ewni an? p?yt ?, si ?ga? po 
__________ i  wyci na? ni m t e 
f r agment y, k t ór e mi a?y pozost a? bi a?e 
na odbi t ce. W t en sposób powst awa?a 
_______________, czyl i  wi el k a 
p i ecz?t k a, k t ór ? pot em pok r ywa? za 
pomoc? wa?k a f ar b? dr uk ar sk ?. 
_________________ s?u?y?a do t ego, 
aby dok ?adni e doci sn?? wyr ze?bi on? 
p?yt ? do k ar t k i . Got owa odbi t k a t o 
i naczej  _____________, a poni ewa? pan 
Pawe? u?ywa? dr ewni anych  p?yt , mo?na 
j? t e? nazwa? _________________.



   

 
 

Przyjrzyjcie si? prezentowanym w Muzeum pracom Paw?a Stellera. Zobaczcie, co 
przedstawiaj?: s? w?ród nich zarówno PEJZA?E (czyli krajobrazy), PORTRETY, 
jak i SCENY RODZAJOWE (przedstawiaj?ce ludzi podczas ró?nych zaj??).

Wpiszcie do ramek wybrany pejza?, portret i scen? rodzajow?, które spodoba?y 
si? Wam najbardziej.

Farba mo?e si? ró?nie u?o?y?, prasa mo?e by? doci?ni?ta z ró?n? si??. Poza 
tym matryca te? si? zu?ywa. To dlatego ryciny s? numerowane i dla 
kolekcjonerów najcenniejsze s? te najwcze?niejsze.

Czy wiecie, ?e ka?da 
odbitka, mimo i? powsta?a 
z tej samej matrycy, jest 
troch? inna i unikatowa?

Znanym cyklem prac Paw?a Stellera jest tzw. TEKA ?L?SKA. Znalaz?y si? w niej 
sceny ukazuj?ce prac? robotników oraz widoki miasta. Które z wymienionych 
miejsc i budynków rozpoznacie na pracach prezentowanych w gabinecie artysty?

PLANETARIUM, PLAC ANDRZEJA, POMNIK POWSTA?CÓW ?L?SKICH, PA?AC 
M?ODZIE?Y, SPODEK, KO?CIÓ? MARIACKI, DWORZEC KOLEJOWY

Oto matryca portretu Lilki. Sprawd?cie, która odbitka jest idealna, 
a w których pojawi?y si? niewielkie b??dy.

13
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To najstarszy budynek znajduj?cy 
si? w Katowicach. Ma ponad 500 
lat! Zosta? tu przeniesiony z Syryni 

80 lat temu i przekazany pod 
opiek? Muzeum Historii Katowic.

K o?ció? pw. ?w. M icha?a A rchanio?a

Ta kolorowanka powsta?a na podstawie grafiki Paw?a Stellera przedstawiaj?cej 
KO?CIÓ? Z SYRYNI. W jego Muzeum (patrz str. 11?12) znajdziecie 3 wersje 
kolorystyczne tej pracy. 

A Wy jakimi kolorami j? o?ywicie? Koniecznie wybierzcie si? do parku 
im. Tadeusza Ko?ciuszki, ?eby zobaczy? ten zabytkowy, drewniany ko?ció?ek.



 
 

Dlaczego jeszcze panie przychodzi?y do pralni? Które z tych powodów 
by?yby dla Was najwa?niejsze, gdyby?cie to Wy mieszkali 100 lat temu 
na Nikiszowcu? Ponumerujcie poszczególne rowki tary lub pokolorujcie: 
najciemniejszy kolor to najwa?niejszy powód, najja?niejszy ? najmniej 
wa?ny. Uwaga! Gutek dopisa? jeden zmy?lony powód?

 

  

Zapraszamy do budynku starej pralni na Nikiszowcu na wystaw?? 

WODA I MYD?O ? NAJLEPSZE BIELID?O. W PRALNI I MAGLU NA NIKISZOWCU

Co robicie, kiedy zauwa?ycie plam? na ubraniu? Pewnie j? pocieracie, a nu? sama 
zejdzie i mama nie zauwa?y? Nasi przodkowie ju? bardzo dawno temu wiedzieli, ?e 
tarcie tkaniny pomaga usun?? zabrudzenia. Do tego celu stworzono specjaln? TAR? ? 
najpierw drewnian?, potem metalow? czy ceramiczn?. Brudn? odzie? zanurzano 
w wielkiej drewnianej balii z ciep?? wod?. Tar? opierano o jej brzeg i tatro, tarto i tarto?

Na muzealnej klatce schodowej i w korytarzu zauwa?ycie pierwsze eksponaty 
zwi?zane z dawnymi sposobami na czyszczenie brudnych tkanin: tary, drewnian? 
bali?, r?czne pralki i r?czne MAGLE do wyg?adzania czystej odzie?y.

Ale w?a?ciwie po co ta 
PRALNIA, nie mo?na 
by?o tego prania zrobi? 

w domu?

D zia? Etnologii M iasta

W?a?nie NIE! Paranie na tarach, gotowanie ciep?ej wody do prania, suszenie 
nieodwirowanego prania powodowa?yby, ?e w nikiszowieckich mieszkaniach by?oby 
bardzo wilgotno, a wilgo? niszczy?aby ?ciany budynków. Dlatego zakazano prania 
w domach i zbudowano specjaln? PRALNI?: bezp?atn? i bardzo nowoczesn? jak na 
tamte czasy! 15

?eby poplotkowa? z innymi, co ciekawego dzieje si? na osiedlu.

?eby dzieci mog?y si? bezpiecznie bawi? w osobnym 
pomieszczeniu, kiedy mama jest zaj?ta praniem.

?eby razem z dzie?mi wzi?? prysznic z ciep?? wod? we wspólnej 
?a?ni, np. kiedy pranie si? suszy.

?eby skorzysta? z ciep?ej wody p?yn?cej z kopalnianej ciep?owni.

?eby odwirowa? mokre pranie w elektrycznej wirówce.

?eby pranie szybciej wysch?o dzi?ki nawiewom ciep?ego 
powietrza.

?eby wszystko by?o równo wyprasowane w wielkim 
elektrycznym maglu.

?eby skorzysta? z darmowego wi-fi i ?ci?gn?? nowe aplikacje 
na smartfony.



 
 

Oj, r?ce po takim praniu to na pewno mia?y bardzo czyste! A myd?o by?o potrzebne 
w?a?nie do prania, gdy? ?inteligentnych? proszków do prania z supergranulkami czy 
kolorowymi kryszta?kami nikt jeszcze wtedy nie wymy?li?.
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Zerknijcie do gabloty z myd?ami. Czy potraficie odczyta? ich marki? Wpiszcie je na 
naszej kostce i z pomoc? doros?ych podkre?lcie t?, która brzmia?a tak samo jak 
tymczasowa nazwa miasta Katowice z lat 50. XX wieku.

Reklama nazwy jednej z marek ?rodków pior?cych znajduje si? na 
drewnianej kopystce przy kotle do gotowania prania. Mo?ecie j? tu 
zapisa?: ________________________________________. 
Wbrew temu has?u praca w pralni by?a bardziej skomplikowana?

A po co tu tyle myde?? 
Czy panie my?y r?ce 

przed praniem?

U?ó?cie wa?ki wed?ug kolejno?ci opisanych na nich etapów prania. W ostatni 
wa?ek wpiszcie wielkie litery umieszczone na wa?kach. Oto ?l?ska nazwa pralni:

.............................................................................

namaczanie prania w gor?cej wodzie z myd?em w kotleW

pocieranie o taryA

odwirowywanie w elektrycznej wirówceZ

p?ukanie w ch?odnej wodzieS

krochmalenie, czyli namaczanie prania 
w wodzie z m?k? ziemniaczan?H

A sk?d w pralni taki 
wielki wa?ek? Czy panie 
tu nie tylko pra?y, ale 

tak?e piek?y?

suszenie na fachach z nawiewami ciep?ego powietrzaA

zawijanie suchego prania na wa?kiU

umieszczanie wa?ków w elektrycznym magluS



Kiedy mieszkanki Nikiszowca pra?y w pralni (albo gotowa?y, piek?y, 
sprz?ta?y, zajmowa?y si? dzie?mi), ich m??owie pracowali w kopalni. 

Po ci??kiej pracy dla wszystkich przychodzi? czas na odpoczynek. 
Niektórzy górnicy spotykali si? w Zak?adowym Domu Kultury 
i malowali, poniewa? sprawia?o im to wiele przyjemno?ci. 

Mimo ?e byli AMATORAMI, czyli niewykszta?conymi 
i niezawodowymi artystami, ich prace mia?y (i maj?!) wielu 
mi?o?ników i trafiaj? na wiele wystaw.

Rzeczywi?cie, Gutek ma racj?: na dwóch obrazach wida? pior?ce kobiety. 
Jedna z nich pierze w domu, druga w?a?nie w nikiszowieckiej pralni! 

W okó? Grupy J anowskiej

Zauwa?y?em, ?e mimo 
i? w pralni pracowa?y 

panie, m??czy?ni chyba 
czasem je odwiedzali!

 
 

    P. Wróbel, ?Pranie? 

Co bohaterowie obrazów Grupy Janowskiej robi? w wolnym czasie? Jak ?wi?tuj?? Odszukajcie opisane sceny na obrazach i podpiszcie ramki tytu?em oraz 
imieniem i nazwiskiem malarza. Czy wiecie, ?e rozrywki umieszczone w podwójnych ramkach s? uwa?ane za typowo ?l?skie?
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ogl?daj? popisy cyrkowców...............................................................................................

hoduj? pszczo?y

....................
....................

.......

....................
....................

........

ta?cz? i ucztuj? przy sto?ach 

pe?nych przysmaków 

....................
....................

.......

....................
....................

........

bawi? si? w weso?ym 

miasteczku 

....................
....................

.......

....................
....................

........

graj? w skata (gra karciana) 

....................
....................

.......

....................
....................

........

graj? w orkiestrze górniczej ...............................................
................................................

hoduj? go??bie ...............................................
................................................

    P. Wróbel, ?W pralni?

Odszukajcie te dwa obrazy Paw?a Wróbla
 i porównajcie je. Na którym z nich znajdziecie 
TAR?, DREWNIAN? BALI? 
I ELEKTRYCZNY KOCIO??
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Czym Wy najcz??ciej zajmujecie si? w wolnym czasie? Co sprawia Wam najwi?cej rado?ci i przyjemno?ci? A by? mo?e po m?cz?cym dniu lubicie ca?kiem odp?yn?? w ?wiat 
wyobra?ni? (Jeden z twórców Grupy Janowskiej te? wola? malowa? smoki i ba?niowe stwory. Zauwa?yli?cie który?) _________________

Sami zadecydujcie, czy poka?ecie nam swój ?wiat realny, czy wyobra?ony. Ta pusta rama obrazu jest ca?a dla Was! Ciekawe, co w niej narysujecie.
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Jak wygl?da?o mieszkanie dawnych mieszka?ców 
Nikiszowca? Zapraszamy w go?ci!

U  nos w doma na N ikiszu

Wchodzimy prosto do KUCHNI. To tu przede 
wszystkim toczy?o si? ?ycie rodzinne. W kuchni nie 
tylko przygotowywano i jedzono posi?ki.

Rozejrzyjcie si? po pomieszczeniu, eksponaty 
podpowiedz? Wam, co jeszcze mo?na by?o robi? 
w kuchni. Gutek ma kilka pomys?ów... Porównajcie je 
ze swoimi obserwacjami i poprawcie b??dy.

W kuchni  wykonywano ró?ne 
codzienne obowi?zki . To tu gospoda-
rze szyli  odzie?, prali  i  prasowali . 

Dzieci  towarzyszy?y rodzi com: w kuchni  
mia?y k?ci k z zabawkami , pó?k? 
z ksi??kami , a nawet miejsce do 
spania. W kuchni  znajdowa?a si? te? 
umywalnia, miejsce codziennej toalety. 
To tu ca?a rodzina s?ucha?a radia, 
ogl?da?a telewizj? i  gra?a w gry 
komputerowe.

Te zabawki by?y cz?sto modelami prawdziwych mieszka?. Porównajcie wn?trze prawdziwej 
kuchni i tej z domku dla lalek. Czy potraficie znale?? w nich podobne sprz?ty? Jakie?

Osiedle Nikiszowiec to miejsce przenikania si? kultur i j?zyków: niemieckiego, polskiego i gwary ?l?skiej. 
Mo?ecie zauwa?y?  to tak?e w nikiszowieckiej kuchni. Przeczytajcie napisy na kuchennych sprz?tach, 
pojemnikach, puszkach na przyprawy. Które z nich s? opisane po polsku, a które po niemiecku?

Zwrócili?cie uwag? 
na domek dla 

lalek?



 
 

DRUGA IZBA to pokój prywatny, sypialnia gospodarzy.

Eksponaty podpowiedz? Wam, z której strony ?ó?ka spa? gospodarz, a z której 
gospodyni.

DAMSKA STRONA:________________________________________

M?SKA STRONA:__________________________________________

Kolejne dwa pomieszczenia w nikiszowieckim mieszkaniu by?y u?o?one w 
systemie AMFILADOWYM, to znaczy, ?e nie by?o korytarza czy przedpokoju: 
z kuchni wchodzi?o si? do PIERWSZEJ IZBY, a z niej do DRUGIEJ IZBY.

 PIERWSZA IZBA by?a pokojem reprezentacyjnym do przyjmowania 
wa?nych go?ci. Z s?siadami czy kolegami spotykano si? zazwyczaj w kuchni. 
Wiele zgromadzonych tu przedmiotów jest zwi?zanych z kultem religijnym.

 Czy potraficie wskaza? obrazy dwóch ?wi?tych: ?w. Barbary, patronki 
górników, oraz ?w. Anny ? matki Maryi, patronki nikiszowieckiego ko?cio?a?

Postacie ?wi?tych rozpoznajemy cz?sto dzi?ki umieszczonym na ich 
podobiznach ATRYBUTOM, czyli charakterystycznym dla nich przedmiotom. 
Np. atrybutem ?w. Piotra s? klucze, ?w. Paw?a ? miecz, ?w. Katarzyny ? ko?o, 
?w. Doroty ? kwiaty. 

A po czym rozpoznamy ?w. Barbar?? Które z atrybutów znajdziecie na 
obrazie w nikiszowieckim mieszkaniu?

?l?skie rodziny bardzo lubi?y muzykowa?. Wiele osób gra?o na ró?nych 
instrumentach, nale?a?o do górniczych orkiestr, ?piewa?o w chórach. 
W drugiej izbie ukry?y si? a? trzy instrumenty, jakie?

WIE?A  ?   poniewa? by?a w niej wi?ziona przez ojca

MIECZ  ?   poniewa? od niego zgin??a

KIELICH Z HOSTI?   ?   poniewa? anio? przyniós? jej 
hosti? tu? przed ?mierci?

GA??ZKA PALMOWA   ?    poniewa? jest symbolem 
m?cze?skiej ?mierci 20



 
 

21

Po zwiedzeniu nikiszowieckiego Muzeum zapraszamy Was na spacer po osiedlu!

Lilka i Gutek maj? do Was kilka pyta?. Czy znajdziecie na nie odpowied?? Z czego zbudowane s? 
domy? Z ceg?y, drewna 
czy betonowych p?yt? 

____________

Jakim kolorem 
pomalowano wn?ki 

okien? Bia?ym, ?ó?tym 
czy czerwonym? 
___________

Ile ró? zdobi budynek 
by?ego szynku na 
g?ównym placu 
osiedla? _____ Pod jakim adresem 

mie?ci? si? Zak?adowy Dom 
Kultury, w którym spotykali 
si? arty?ci Grupy Janowskiej? 
__________________Ile wie? ma 

nikiszowiecki ko?ció? 
?w. Anny: jedn?, dwie 
czy trzy? _______

W o?tarzu nikiszowieckiego 
ko?cio?a ?w. Anna i jej córka, 

Maryja, czytaj? ksi??k?, modl? 
si? czy szyj?? 

_______________

Zajrzyjcie na nikiszowieckie 
podwórko: czy Waszym zdaniem 
by?o tam do?? miejsca do zabawy 
dla dzieci oraz hodowania zwierz?t 

(kur, królików i go??bi)? 
_____________ Czy wiecie, ?e mozaika z ró?ami na?laduje 

wzór ze wst??ek, które znajdziemy na 
górno?l?skim stroju ludowym? Dzi?ki tej 
dekoracji mieszka?cy osiedla mieli poczu? 

si? tu jak w domu. Jakim kolorem Wy 
pokolorujecie ró??, aby przewodnik sta? 

si? jeszcze bardziej Wasz?
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