
 
TERMIN; 12.05.2018 

Wyjazd – godz. 06.00    /parking bifk/ 

 KOSZT; 145zł- pełnopłatni , po dofinansowaniu UM Oleśnica……………….                
 

KATOWICE –  stolica Górnego Śląska, siedziba 
władz Województwa Śląskiego. Jeden z głównych 
ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
i największe pod względem ludności miasto Górnego 
Śląska – 298 tys. mieszkańców (10 w Polsce).  

Zwiedzanie:  

9.30 – przyjazd do Katowic – Śródmieścia.   

 - Zwiedzanie wystaw stałych w Muzeum Śląskim 
(malarstwo polskie przełomu XIX i XX w) oraz wystawy 
historycznej „Dzieje Śląska na przestrzeni wieków”.  
Przerwa na kawę w kawiarni muzealnej.  

 – Spacer po Śródmieściu Katowic 

 tzw. Katowicka Strefa Kultury (budynek Narodowej Orkiestry Symfonicznej 

Polskiego Radia, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Hala Widowiskowo 

- Sportowa  „Spodek”, pomnik powstań śląskich, rynek, Uniwersytet Śląski, 

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej 

(CINIBA). – przejazd do dzielnicy Nikiszowiec.  

 – przejazd do dzielnicy Nikiszowiec.  

 - Zwiedzanie dzielnicy.  

Nikiszowiec – część dzielnicy administracyjnej Janów-
Nikiszowiec miasta Katowice.Początkowo było to osiedle robotnicze dla 
górników kopalni „Giesche”, wybudowane w latach 1908−1918 z inicjatywy 
koncernu górniczo-hutniczego „Spadkobiercy Gischego”. Dzisiaj stanowi 
pomnik historii – najlepiej zachowane osiedle robotnicze na Śląsku z pocz. 
XX w. Osiedle było plenerem słynnych filmów Kazimierza Kuca – „Sól ziemi 
czarnej” i „Perła w koronie”. Zwiedzanie Izby Muzealnej z wystawą „U nos w 
doma na Nikiszu” prezentującej typowe mieszkanie śląskiego górnika, język, 
kulturę śląską oraz styl i obyczaj śląski .   
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Górnośląski_Okręg_Przemysłowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Górnośląski_Okręg_Przemysłowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Janów-Nikiszowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Janów-Nikiszowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopalnia_Węgla_Kamiennego_„Wieczorek
https://pl.wikipedia.org/wiki/1908
https://pl.wikipedia.org/wiki/1918


  

Giszowiec – dzielnica Katowic, nazwa pochodzi od nazwiska Jerzego 
Giesche, kupca wrocławskiego, właściciela tego terenu w XVI w. Na początku 
XX w. wybudowano tutaj wzorcowe osiedle – ogród dla pracowników 
koncernu górniczo-hutniczego  „Spadkobiercy Gieschego”. W okresie PRL-u 
uporczywie zwalczano poniemiecką nazwę Giszowiec , forsując nazwę 
Osiedle im. Stanisława Staszica..  

16.00 – obiad  

17.00 – 18.00 – zwiedzanie dzielnicy i Izby Muzealnej Ewalda Gawlika – 
najwybitniejszego malarza tzw. Grupy Janowskiej, malarza – amatora, 
którego dzieła są znane w całym świecie 

18.00 – wyjazd w drogę powrotną do Oleśnicy.  

21.30 – przyjazd do Oleśnicy, zakończenie imprezy  

 
Świadczenia w cenie:  Autokar z klimatyzacją , video, ,wc, ubezpieczenie 
NNW ,  obiad w trakcie wycieczki , przewodnik miejski , opieka pilota, bilety 
wstępu; 
  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Georg_von_Giesche
https://pl.wikipedia.org/wiki/Georg_von_Giesche
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rzeczpospolita_Ludowa

