
FILHARMONIA

ARENA ZABRZE

Kto wie, jak wyglądają loże VIP-owskie i zaplecze stadionu 
Górnika Zabrze? Arenę można zwiedzać w ramach 
wycieczek organizowanych przez Muzeum Miejskie. Przy 
odrobinie szczęścia trafisz na trening albo zajrzysz do 
szatni sportowców.

Roosevelta 81
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OSIEDLA PATRONACKIE 

Zabrzańskie osiedla patronackie mają swój niepowtarzalny 
charakter. Na osiedlu Ballestrema przyjrzyj się uważnie 
domom – każdy z nich jest inny, przez co osiedle jest 
ciekawe, a jednak architektonicznie spójne. Spróbuj znaleźć 
wspólne elementy. Przy okazji zrób sobie wycieczkę po 
ścieżce przyrodniczo-widokowej Gajdzikowe Górki.
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PORT W CENTRUM MIASTA

Port w centrum Zabrza? Kiedyś górnicy zbudowali sieć 
korytarzy i kanałów, którymi teraz możesz przepłynąć 
w ramach trasy Sztolnia Królowa Luiza. Tymi podziemnymi 
kanałami transportowano węgiel na powierzchnię. Teraz 
poznasz tu historię górnictwa.

Karola Miarki przy Jagiellońskiej
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PARK 12C

Praca górnika oparta jest na współpracy i zaufaniu. 
W Parku 12C poszukajcie z przyjaciółmi Bajtel Gruby 
– mechanizm zadziała, tylko jeśli będziecie pracować 
wspólnie całym zespołem: część grupy na górze, a część na 
dole kopalni.

Sienkiewicza 43
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HAŁDA RUDA 

To jedno z najlepszych miejsc widokowych na Biskupice, 
najstarszą część miasta. Może uda Ci się wypatrzyć jedyną 
w Zabrzu wyspę na Bytomce? Szukaj jej w okolicy zbiegu 
ulic Mikosza i św. Wojciecha.
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BAJTLE NA SZYCHCIE

Spróbuj swoich sił w pracy górnika w Sztolni Królowa Luiza. 
Od wiosny do jesieni na placu zabaw Bajtel Gruba, a przez 
cały rok podczas Bajtel Szychty możesz kopać, urabiać, kuć, 
przenosić i brudzić się do woli! 

Sienkiewicza 43
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PTAKI W PARKU

Czy wiesz, że dokarmianie ptaków chlebem bardzo im 
szkodzi? W mroźne dni warto przynieść im słonecznik albo 
ugotowaną kaszę, a latem niech same szukają jedzenia.

park Leśny im. Powstańców Śląskich
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MIEJSKI OGRÓD BOTANICZNY 

Najstarszy na Górnym Śląsku ogród botaniczny zaprasza 
na poszukiwania tajemniczej norki małej ryjówki. Szukaj 
jej u podstawy starych drzew, a może przy okazji odkryjesz 
inne ciekawostki?

Piłsudskiego 60
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KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA 

Wejdź do środka tego modernistycznego kościoła i posiedź 
chwilę, rozglądając się uważnie. Jakie uczucia budzi w Tobie 
to wnętrze? Poszukaj mieniących się schodów, rozety czy 
ołtarza wykonanego z węgla.

Roosevelta 104

22 KOPALNIA GUIDO

Spytaj górników z rodziny czy sąsiedztwa o to, jak wygląda-
ła ich praca na co dzień. Wybierzcie się razem do kopalni 
Guido – tam na własne oczy (i uszy) przekonasz się, czym 
jest górniczy trud.

3 Maja 93
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PARK TECHNIKI WOJSKOWEJ

Tu możesz dotykać i wspinać się na eksponaty (tylko 
uważaj: one działają!). Większość z nich pomalowano na 
kolory kamuflujące. Jak myślisz, po co? 

Sienkiewicza 43
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TWOJE MIEJSCE

Jakie jest Twoje ulubione miejsce na spacer w Zabrzu?
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AKTYWNE ZABRZE

Wybierz się na spacer do hali MOSiR i odszukaj mozaiki 
ze sportowcami koło parkingu. W której dziedzinie chcesz 
spróbować swoich sił? Projekt Aktywne Zabrze codziennie 
oferuje przeróżne bezpłatne zajęcia sportowe.

www.facebook.com/aktywnezabrze 
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ŚLADAMI PYRLIKA I ŻELAZKA

Kupla to górniczy symbol, który dostrzeżesz w wielu punk-
tach miasta – pilnie się rozglądaj i notuj, gdzie jest w Twojej 
okolicy. Muzeum Miejskie opracowało nawet specjalny 
rajd rowerowy tropem pyrlika i żelazka (zajrzyj na stronę 
muzeum). Poćwicz, szukając kupli ukrytych na NIEMAPIE.
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KULTURALNE ZABRZE

Zaglądacie czasem z rodziną do teatru, filharmonii lub oko-
licznych bibliotek? Warto, bo organizowane są tam koncerty 
edukacyjne, wspólne czytanie czy sesje gier planszowych, 
a w Teatrze Nowym – Bajkowa Niedziela. Potrafisz wymyślić 
i zilustrować bajkę o Zabrzu?

Teatr Nowy, Filharmonia Zabrzańska i 21 filii Biblioteki Miejskiej
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OBYWATELSKIE OSIEDLA

Wysiłkiem mieszkańców i dzięki budżetowi obywatelskie-
mu na osiedlu Kotarbińskiego powstały m.in. boisko, 
siłownia i integracyjny plac zabaw. Rozejrzyj się po swoim 
osiedlu i porozmawiaj z sąsiadami o tym, czego Wam na 
nim brakuje. Pomyślcie, jak możecie to zorganizować.

np. os. Kotarbińskiego
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ULUBIONE DRZEWO 

Zaprzyjaźnij się z jednym z drzew w mieście. Może 
znajdziesz je w parku im. Poległych Bohaterów (zwanym 
też parkiem Dubiela)? Poznaj je, zmierz, opisz i koniecznie 
zrób sobie z nim zdjęcie – za kilka lat możesz je powtórzyć 
i zobaczyć, jak się zmieniliście!

park im. Poległych Bohaterów
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LEŚNE KĄPIELISKO

W lesie w Maciejowie pojeździsz zarówno rowerem, jak 
i konno. Zastanów się, jak czujesz się na łące, a jak w lesie. 
Masz ochotę poleżeć czy raczej pofikać? Jakie dźwięki 
i zapachy zauważasz? 

Zabrze - Maciejów
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18

Krzyżówka Sójka zwyczajna Gołąb miejski

Dopasuj.

Poszukaj tych pojazdów.

Pokoloruj herb Górnika Zabrze.

Przepłyń labirynt.
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Podpisz dyscypliny.
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MOJE
ULUBIONE
DRZEWO

GATUNEK

LOKALIZACJA

TYP LIŚCI

OBWÓD

WYSOKOŚĆ  (PRZYPUSZCZALNA)

Uzupełnij.

POZIOM

POZIOM

Dopisz głębokość. 11

6

9
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Które to pyrlik, a które żelazko?
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NIEMAPA to seria nietypowych przewodników 

dla rodzin, które chcą odkryć miasto na nowo. 

W zabawny i graficzny sposób przedstawia 

ciekawe miejsca, lokalną kulturę i kuchnię. 

Wymyślona została przez Mamy Projekt, a za jej 

wygląd odpowiada Studio Ładne Halo. Wszystkie 

NIEMAPY można pobrać z www.niemapa.pl

WEŹ NIEMAPĘ I CHODŹ NA SPACER!

„Secesja, modernizm i przemysł. Subtelne i zarazem 
surowe piękno industrialnej architektury. Wyważo-
ne proporcje, inteligentna konstrukcja i ciągle żywa 
historia – to łączy te trzy budowle. Zwiedzając 
Zabrze, nie można ich pominąć”.

ARCHITEKTURA
MIASTA

Zabawki po śląsku

ZABRZE
NIEMAPA

Wieża ciśnień i kominowa
Szpitala Klinicznego nr 1
proj. Arnold Hartmann

ul. 3 Maja 13–15

Admiralspalast
proj. Richard Bielenberg
i Josef Moser

ul. Wolności 305

kościół św. Józefa
proj. Dominikus Böhm

ul. Roosevelta 104

Skąd wziął się tu Azorek? Odpowiedź uzyskasz 
dzięki naklejce, którą możesz dostać w mBanku*. 
Przyjdź z NIEMAPĄ Zabrze do placówki, ale 
wcześniej odczytaj zaszyfrowany adres:

ul. Wolności ULA/ULI = ul. Wolności .../...

Kod:
Z 1 U 2 P 3 E 4 A 5
L 6 I 7 C 8 Y 9 R 0

*Akcja ważna do 31.08.2018 r.

Doklej naklejkę albo samodzielnie coś dorysuj.

W PLACÓWCE
banku

FUSBAL

piłka nożna

LUFTBALON

balonik

GYSZYNK

prezent

DRACH

latawiec

RUCZBANA

zjeżdżalnia

PYJTERKARTY

karty do gry w Piotrusia

ROLSZUŁY

wrotki

PUPENSZTUBA

domek dla lalek

Górnik na co dzień
i od święta

ARBAJTANZUG
strój roboczy

BERGMUNIOK
mundur galowy

FYJDERPUSZ
pióropusz

BERGMYCA
czako

SZCZEWIKI
eleganckie buty

HEŁM
kask

BLYNDA
czołówka

SZAKET
kurtka

HANDSZUŁY
rękawice robocze

GALOTY
spodnie

STALKAPY
buty ochronne

O strojach górniczych po polsku i w gwarze śląskiej
opowiedziała NIEMAPIE Polska Grupa Górnicza S.A.

Rodzina w kuchni
Miło jest wspólnie z całą rodziną gotować śląskie potrawy. Niektóre mają wyjąt-
kowo zabawne nazwy, np. prażucha czy ciapkapusta. I akurat do nich potrzeba 
ziemniaków! W oczekiwaniu na obiad możesz przygotować kartoflane stemple: 
narysuj na połówce ziemniaka wybrany wzór, a potem trzonkiem łyżeczki usuń 
to, co zbędne. Nie potrzeba nawet farby, można wykorzystać barszcz z buraków, 
miksturę curry lub kakao z wodą!

A B

C D

NARYSUJ WYDŁUB ZBĘDNE CZĘŚCI

PRZYGOTUJ BARWNIK ODBIJ

Inwestycje z myślą o przyszłości to specjalność Mostostalu Zabrze. Podejmij wyzwa-
nie godne inżyniera i zaprojektuj futurystyczny budynek! W naszej Szklarniofabry-
ce, która czerpie energię z paneli słonecznych, pachnące owocami ciepłe powietrze 
przesyłane jest ze szklarni do budynku specjalnymi rurami, a pracownicy mogą na 
przerwie zjechać do ogrodu.

BUDUJ
Z MOSTOSTALEM ZABRZE

SZKLARNIA
(produkcja tlenu
i owoców)

przecięta butelka
i doniczka

CIEPŁE POWIETRZE
I TLEN PRZESYŁANY
DO BIUR

słomki

BUDYNEK
PRZEMYSŁOWY

karton po butach

PANELE SŁONECZNE

folia aluminiowa

ZJEŻDŻALNIA DLA PRACOWNIKÓW

przecięta rolka po ręczniku papierowym

BIKSY NA OKNIE

Puszka to po śląsku biksa. Wykorzystane już puszki po 
jedzeniu czy farbach mogą przydać się do upiększenia 
okien czy balkonu w Twoim domu. Wystarczy, że 
sprytnie je pomalujesz!

KOŁO

rower

Obejrzyj nasze propozycje i zaprojektuj swoją biksę.

Aleksander Krajewski,
fundacja Napraw Sobie Miasto


