
P
R

O
CH

Á
ZK

A
   

PO
 N

IK
IS

ZO
W

CI

Nikiszowiec /dříve Nikischschacht/ byl vystavěn koncernem Giesche 
v rozmezí let 1908 až 1914 jako hornické sídliště městského typu. 
Architektonicky ojedinělý soubor navrhli Emil a Georg Zillmanno-
vi. Proslul díky filmům mj. Kazimierze Kutze („Perla v koruně“, „Sůl 
černé země“) a Lecha Majewského („Angelus“), a také díky činnosti 
umělců z Janowské skupiny (E.Gawlik, T. Ociepka, E. Sówka) či kni-
ze M. Szejnertové „Černá zahrada“. Návštěvníky láká svou jedine-
čnou atmosférou a zajímavými akcemi. Nikiszowiec. Magické místo.  
Zveme Vás na procházku.

1   Bývalá radnice – modernistická budova z roku 1931 podle návrhu 
vynikajícího polského architekta T. Michejdy. Dříve zde sídlil obecní úřad 
Janowa, k němuž Nikiszowiec původně patřil. Nyní je v této budově ne-
mocnice, vedle se nachází parkoviště. 

2   Galerie Szyb Wilson – bývalá šachta dolu „Wieczorek“ (do roku 
1995). Na ploše 2.500 m2 se nachází výstavní prostor největší soukromé 
galerie výtvarného umění v současném Polsku. Kromě výstav se tady 
konají koncerty, přehlídky, veletrhy a představení. Stojí za to ji navštívit 
během akce Art Naif Festiwal, kdy jsou zde vystavovány práce nepro-
fesionálních umělců z celého světa. Objekt se nachází mimo samotné 
sídliště Nikiszowiec, leží na Stezce technických památek Slezského vo-
jvodství.

3   Muzeum dějin Katowic – Oddělení městské etnologie – původ-
ně prádelna, sušárna, mandl a lázně pro ženy a děti. Nyní je tento zrekon-
struovaný objekt sídlem Oddělení městské etnologie Muzea dějin Katowic.  
Zpřístupňuje dočasné i stálé expozice (např. „U nás v domku na Nikiszu“). 
Sídlí zde také Turistické informační centrum, kdesi lze zdarma vypůjčit au-
dioprůvodce po Nikiszowci.

4   Komzony – lidové pojmenování řady obchůdků v obloukovém 
podloubí u nám. Osvobození– naproti kostela sv. Anny.

5   Zimbardovo centrum – V roce 2012 prof. Philip Zimbardo (americ-
ký psycholog známý mj. provedením Stanfordského vězeňského experi-
mentu) poprvé navštívil Nikiszowiec. Památkové sídliště a lidé zapojení 
do společenské revitalizace čtvrti ho nadchli do té míry, že se zde rozhodl 
vytvořit přátelské místo, kde by se mladí lidé mohli setkávat, sdílet své 
zkušenosti, rozvíjet své záliby a získávat nové dovednosti. Záměr byl 
realizován s podporou mj. města Katovice. 

6   Budova pošty (bývalá hospoda) – místo, kde stojí za to se zastavit 
a obdivovat secesní květinovou mozaiku s růžemi. Květinový motiv je 
připomínkou tradičního rozbarského kroje. Mozaiky a červeně orámo-
vaná okna jsou nejcharakterističtější prvky neobvyklé nikiszowské ar-
chitektury.

7   Náměstí Osvobození – v č. 4 se nacházela klubovna, v níž se 
scházeli členové Janowské skupiny (Kroužek neprofesionálních malířů), 
jejichž tvorba je považována za fenomén světové úrovně. Toto místo 
je neformálním nikiszowským hlavním náměstím, kde se pořádají sla-
vnosti a trhy. 

8   Kostel sv. Anny – byl vysvěcen v roce 1927, vznikl podle projektu 
E. a G. Zillmannových. O náklady na výstavbu se podělili důl „Giesche“ 
a farnost. Dodnes zde můžeme obdivovat varhany se 75 registry vyro-
bené firmou Rieger z Krnova, vitráže z ateliéru G. Schneidera v Řezně 
(56 včetně 10 figurálních) a křížovou cestu malovanou na plechových 
deskách. Hlavní oltář, kazatelna a křtitelnice byly dovezeny z ateliéru 
G. Schreinera v Mnichově. Lustr o váze 800 kg pochází z Berlína-Char-
lottenburgu.

9   Základní škola č. 53 – budova byla otevřena v roce 1911 a je v pro-
vozu dodnes. Skládá se ze tří částí: dvě školní křídla (v meziválečném 
období byla určena pro dívky a chlapce) jsou spojena obytnou budovou 
pro učitele. 

10   Ulice sv. Anny – nejznámější nikiszowská ulice, mnohokrát za-
chycená ve filmu, např. ve slezských snímcích Tadeusze Kutze („Perla  
v koruně“ a „Sůl černé země“), skvěle vystihuje atmosféru tohoto místa.   

11   Šachta „Pułaski“ (do roku 1935 „Carmer“) – památkový kom-
plex objektů, do něhož patří těžní poval s těžní věží, třídírna, strojovna, 
kovárna, strojní dílna, truhlárna, cáchovna a koupelna. Je to jedna ze 
dvou šachet, mezi nimiž bylo postaveno hornické sídliště. Dodnes je to 
hlavní šachta dolu „Wieczorek”. Před šachtou jsou vystaveny zachovalé 
vagónky dráhy Balkan.

12   Dráha Balkan byla do provozu uvedena v roce 1914. Spojovala 
Szopienice s Nikiszowcem a Giszowcem (dnešní katovické čtvrti) a bez-
platně přepravovala pasažéry z místa bydliště na pracoviště. Kromě 
zaměstnanců přepravovala i jejich rodiny. Linka měřila 3,9 km. Oby-
vatelé ji žertovně pojmenovali Balkan (Balkán), což byla narážka na 
tehdy otevřenou železniční trasu Berlín -Konstantinopol. Poslední jízda 
se uskutečnila 31.12.1977.
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1 Bývalá radnice 
2 Galerie Szyb Wilson 
3 Muzeum dějin Katowic – Oddělení                           
městské etnologie 
4 Komzony
5 Zimbardovo centrum
6 Budova pošty 

7 Náměstí Osvobození (Plac Wyzwolenia) 
8 Kostel sv. Anny
9 Základní škola 
10 Ulice sv. Anny 
11 Šachta „Pułaski“ (Szyb „Pułaski“) 
12 Dráha Balkan
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VYSVĚTLIVKY

NIKISZOWIEC

Městský úřad Katowice, odbor propagace 
40-003 Katowice, Rynek 13
tel.: +48 32 259 38 50 
E-mail: it@katowice.eu  www.katowice.eu

Turistické informační centrum
(Oddělení městské etnologie Muzea dějin Katowic) 

Nikiszowiec, ul. Rymarska 4
tel.: +48 32 255 14 80
E-mail: nikisz@katowice.eu

Muzeum je v provozu: 
úterý – pátek 1000 - 1800

sobota, neděle 1100 - 1500

Autobusy z centra města, směr Nikiszowiec:
930, 30, 674, 920
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tłumaczenie: TRANSLAVIA Biuro Tłumaczeń - Magdalena Korczak-Szymała


