
QUEST
INDUSTRIALNA 
PRZYGODA 
W MUZEUM 
ŚLĄSKIM

Dla kogo? 
Dla wszystkich, a w szczególności 
rodzin z dziećmi i młodzieży 

Gdzie rozpocząć? 
Kasa przy wejściu do Holu 
Centralnego Muzeum Śląskiego

Czas przejścia: około 45 minut

Pierwszy z prawej – łaźnia Gwarek, tu, 
na płocie, jest tablica. Już niebawem – do 
remontu. To już dziś nie tajemnica.

Nieco dalej, na trawniku skrzyń 
z kwiatami znajdziesz wiele. 

To            

     wita tych, co cenią 
miejską zieleń.

A wśród kwiatów i zieleni 
stoi domek odnowiony. To jest

           

         .
Stąd prąd płynie w różne strony.

Pora teraz już zawrócić, przejść chodni-
kiem w dół. To blisko. Lecz trzymajcie się 
poręczy, bo na schodach bywa ślisko.

Rosną u Nas stare drzewa, a konkretnie – 
dwa platany. Chodźmy do nich. Idź chod-
nikiem! Widzisz teraz szklane ściany?
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Jeszcze tylko w puste kratki ładnie 
ponumerowane, trzeba wpisać te litery, 
w trakcie questu nazbierane.

         

          

A jeżeli niezbyt wiecie, co to nasze 
hasło znaczy, zapytajcie przewodnika, 
z przyjemnością wytłumaczy*.

I to już jest koniec trasy. Nasza podróż się 
skończyła i nadzieję mamy tylko, że ciekawa 
dosyć była. 

* Jeżeli chcecie poznać historię Kopalni Kato-
wice i dowiedzieć się jak została wybudowana 
nowa siedziba Muzeum Śląskiego, zapytaj 
w kasie muzealnej o zwiedzanie Muzeum 
z przewodnikiem.

Na nich napis

               . 
To w to miejsce dziś zmierzamy. Jeszcze tylko 
kilka zadań, nim się z Wami pożegnamy.

Tu jest muzealna kasa. W niej pieczątkę 
odnajdziecie i na koniec tej podróży tu, 
w to pole przybijecie.
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Muzeum Śląskie zostało wzniesio-
ne na terenie pracującej tutaj daw-
niej kopalni węgla kamiennego. Jeże-
li chcesz poznać tajemnice tego miej-
sca, podążaj za wskazówkami zawar-
tymi w rymowanej instrukcji, odgaduj 
zawarte w niej zagadki i zbieraj literki 
potrzebne do hasła.

Szczęść Boże! Niech 

 
 

      dopomoże! 
Tak górnicy się witają, gdy w kopalni 
w dół zjeżdżają.

Już przygodę zacząć pora w miejscu, 
co tradycji pełne, bo kopalnią kiedyś było.
Dziś muzeum to podziemne.

Wspomnij nazwę tej kopalni, tak jak miasto 

ją nazwano.  
 

       
– tu jesteśmy! A wspomnienia pozostaną.

Bo dziś mamy tu muzeum, w nim obrazy 

i wystawy – więc        

       teraz Was 
zaprasza do zabawy.

Kasę pozostawcie z tyłu, idźcie ku 
budynkom szklanym. Tam pawilon dosyć 
niski. Wejście główne opisany.  

Stańcie przed nim, spójrzcie w lewo, 
tam budynek z cegły wita. 
Kiedyś spichlerz i magazyn, 

         

          
dzisiaj.
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Po sąsiedzku jest stolarnia. Tu robiono sprzęty 
z drewna. Choć już nie ma w niej tokarek, jest 
ciekawie, to rzecz pewna.

Bo dziś można dookoła świata ruszyć razem 
z Tomkiem. Amerykę zwiedzić w kwadrans, 
pozostając wciąż 

„Na       ”.

Stańcie tyłem do stolarni, spójrzcie 
na litery znane. Łatwo będzie je odszukać, 
bo z # napisane.

          

Teraz pora do budynku za napisem się 
skierować i po schodach aż na górę
bez zadyszki wmaszerować.

Tu po zakończonej szychcie usmolony węglem 

hajer mył się w     , aby czysty 
mógł do domu iść na fajer.

Spod głównego wejścia łaźni widok mamy 
dość rozległy na zniszczone teraz nieco 
zabytkowe domy z cegły.

Między nimi stoją   . By nie było 
w świecie głodu, pszczoły kwiaty zapylają, 
dostarczając ludziom miodu.

Ale teraz już przed sobą, idąc prosto i do góry,
z lewej strony zobaczymy starej maszynowni 
mury.

W niej maszyna śpi parowa. Wynalazek 
bardzo cwany. Pracowała w szybie 

      , dawniej 
Beniaminem zwanym.
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A za płotem wieża wodna. Nie patrz na te 
nowe bloki. Obok stoją starsze domy. 

To sztygarskie        .

Kiedy znowu w stronę łaźni podążymy 
naprzód śmiało, to zabytków industrial-
nych zobaczymy w krąg niemało.

Spójrz! Tam wieża widokowa z prawej 
strony się wyłania. To kolejny nasz 
przystanek, ruszaj dalej do zwiedzania.

Zamek pełen zdobień z lewej królów nigdy 
tu nie gościł, bo to była elektrownia, w niej 
rządzili ludzie prości.

I już wieża wyciągowa. 

To         II nas wita.
Panorama miasta z wieży to atrakcja 
znakomita.

A gdy już pod wieżą staniesz, to zatrzymaj 
się na chwilę. Znajdź nazwiska na tablicy.
Kęs historii w węgla bryle.

Aby węgiel wydobywać, gdy kopalnię 
zakładano, od imienia właściciela 

          
ją nazwano.

Teraz czas na górkę podejść. 
Więc wygodnie wejdź schodami. 
Tu kolejne masz spotkanie 
ze starymi budynkami.
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