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ROLA HISTORII W KSZTAŁTOWANIU CHARAKTERU 
KRAJOBRAZU MIEJSKIEGO NA PRZYKŁADZIE ZABRZA

Streszczenie. Wpływ historii na kształtowanie charakteru krajobrazu i wizerunku 
miasta jest znaczący. Zarówno obiekty przemysłowe, które obrastały koloniami robotniczymi, 
jak również budynki publiczne oraz sieć kościelna dobrze rozmieszczona w  mieście były w 
przeszłości głównym i znaczącym stymulatorem kierunków rozwoju miasta w  przestrzeni. 
Mimo tego, że zagadnienie opracowano opierając się na szczegółowej analizie rozwoju miasta 
Zabrza, wysnute w  trakcie opracowania wnioski są, jak  się wydaje, bardzo uniwersalne.

THE ROLE OF THE HISTORY IN FORMING THE TOWN LANDSCAPE - 
AN EXAMPLE OF THE CITY OF ZABRZE

Sum m ary. An influence o f  the history over the city’s landscape character was 
significant. Industrial objects, that became overgrown with w orkm en’s quarters, as well as 
public buildings and churches properly located in the town were the main and significant 
stimulant factor in the process o f  its spatial development in the past. Though the presented 
analyses relate to the city o f  Zabrze, the resulting conclusions seem to be highly universal.

Zabrze. Miasto to  położone jest w  centrum przemysłowej części G órnego Śląska. 

„Zabrze usytuowane jest na obszarze pagórkowatym Wyżyny Śląskiej: leży na stokach 

Wzniesień Tarnogórskich. (...) Różnica wzniesień na terenie miasta jest dosyć znaczna, bo 

dochodzi do 75 m, (...) pojedyncze wzniesienia dochodzą do 300 m npm. Cały teren stanowi 

w zasadzie łagodny, falisty stok (...)” !). Liczba ludności ok. 205 tys. Obecnie w  skład obszaru 

miasta wchodzą: Śródmieście z Centrum, Zaborze, Biskupice, Maciejów, Makoszowy, 

Kończyce, Pawłów, Mikulczyce, Grzybowice, Rokitnica (iys.l).

H M. Grabania: Środowisko geograficzne, Zabrze - zarys rozwoju miasta, Śląski Instytut Naukowy w 
Katowicach, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1967, s. 11.
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Zawadzkie Kluczbork Lubliniec Częstochowa

Chałupki Cieszyn B ie lsko-B ia ła  Brzeszcze |

Rys.l. Zabrze - lokalizacja w regionie 
Fig. 1. Zabrze - localization in region



Rola historii w  kształtowaniu charakteru. 7

Zabrze jest miastem typowo przemysłowym związanym głównie z górnictwem, 

koncentrującym w swoich granicach przemysł wydobywczy węgla kamiennego, koksowniczy, 

hutniczy, maszynowy i inny. Obecność wymienionych gałęzi przemysłu zarów no w 

Śródmieściu, jak i w  dzielnicach miała wpływ na rozwój miasta, jego urbanistykę, architek

turę, jak również na kulturę mieszkańców. Budowała mentalność i tradycje rodzinne. To 

przemieszanie obiektów przemysłowych, mieszkalnych i publicznych miało w  przeszłości, jak 

i obecnie kolosalne znaczenie w  kształtowaniu krajobrazu miejskiego.

Podczas poprzednich wojen światowych Zabrze nie zostało zniszczone. N a przestrzeni 

lat jego wyraz architektoniczno-urbanistyczny zmieniał jedynie czas i dynamiczny rozwój 

związany z przemysłem i polityką osadniczą.

Historia miasta Zabrza

Zabrze w 1992 roku obchodziło jubileusz 70-lecia nadania praw miejskich.

Zabrze - ówcześnie największa wieś w Europie - było równocześnie najbardziej 

uprzemysłowioną gminą wiejską. Nadanie praw miejskich w  1922 roku nie rozwiązało 

wszystkich problemów. Silne powiązanie gospodarcze z sąsiednimi „wioskami”, jak  również 

brak terenów pod dalszy rozwój urbanistyczny zmuszały do „ekspansji” terytorialnej, tym 

bardziej że na niektórych odcinkach swej granicy miasto było już ściśle zrośnięte z  sąsiednimi 

gminami, szczególnie z Zaborzem. Tak więc w  1927 roku obszar miasta powiększył się dzięki 

przyłączeniu sąsiednich wsi: Biskupic, Maciejowa, Makoszów, Mikulczyc i Sośnicy.

Tak m ożna by ująć terytorialny rozwój miasta w  skrócie, jednak dla tezy naszej pracy 

istotne jest dokładane prześledzenie zarówno historii miasta, jak  i przyczyn oraz kierunków 

jego rozwoju.

„Najstarsze ślady osadnicze odnalezione nad Bytom ką w dzielnicy Biskupice pochodzą 

z okresu ok. 10 tys. lat pne. W  czasach historycznych osadnictwo skupiło się w  kilku 

punktach: nad biegiem Bytomki oraz w  rejonie średniowiecznych grodzisk w  Mikulczycach i 

Rokitnicy. Przyjmuje się, że pierwszy okres osadniczy nastąpił po 1222 roku, kiedy to 

Kazimierz ks. opolski zezwolił biskupowi wrocławskiemu Lorenzowi na osadzenie kolonistów 

w dobrach ujazdowskich. Najstarszą osadą były Biskupice, znane z dokumentu ks. Violi z  roku 

1243. W  1260 roku biskupstwo wrocławskie otrzymało formalnie tereny w chodzące w  skład 

dzisiejszego Zabrza oraz zgodę na dalszą działalność osadniczą. Po tym roku pow stają kolejne
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osady: Zabrze, Zaborze, które wymieniono z nazwy dopiero w 1305 roku w  Liber fandations 

episcopatus Vratislaviensis (iys.2). W tyrn są Mikulczyce, a dopiero w  około 1498 roku 

Makoszowy, jakkolwiek ich czas powstania nie jest równoznaczny z pojawieniem się w  

dokumentach” .2)

Rys.2. Zabrze - podział miasta na dzielnice wg [6]
Fig.2. Zabrze. The division of the city into districts [after (6)]

2) B.Szczech: Zabrze na dawnej fotografii - album cz.1, Wydawnictwo Muzeum Miejskiego w Zabrzu, Zabrze 
1991.
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„Wojny śląskie w  konsekwencji doprowadziły do przejścia Śląska pod panowanie 

królów pruskich, zaś ich polityka osadnicza przyczyniła się do zmiany ówczesnego krajobrazu 

Zabrza. Za sprawą hrabiego Macieja Wilczka na gruntach zabrzańskich i sąsiednich Bielszowic 

powstało szereg nowych osad (...). Maciejów, Pawłów, Kończyce, M ałe Zabrze i D orota z 

biegiem lat rozrosły się do dużych przemysłowych osad. Szczególnie M ałe Zabrze i Dorota, 

które wspólnie z Zabrzem zwanym Starym łącząc się w  1905 roku w  jedną gminę stały się 

zalążkiem nowego miasta”3' , (rys. 3).

O bjaśnienia: 1 —  w a żn ie jsze  d rog i, 2  —  r z e k i , 3  —  s ta w y , 4  —  la s y , 5  —  o sied la  ś re d 
n io w ieczn e , 6 —  osied la  z  X V I I I  w ., 7 —  fo lio a rk i, 8  —  k o p a ln ie

Rys. 3. Mapa sytuacyjna Zabrza z końca XVIII w. [oprać. H. Szulc]
Fig.3. The general map of Zabrze at the and of the 18 th century (elaborated by H. Szulc)

3) Ibid.
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„(...) Gwałtowniej rozwinął się przemysł, którego początki sięgają lat trzydziestych 

XVIII w. Wtedy, w  rejonie dzisiejszego Maciejowa, powstała Kuźnia Zabrska, zwana 

potocznie Gwozdkiem. Koniec wieku był początkiem przemysłowej eksploatacji węgla. 

Powstanie pierwszych kopalń, budowa kanału zwanego kłodnickim, wybicie sztolni dało 

impuls do budowy kolejnych zakładów przemysłowych. Poprowadzenie „drogi królewskiej” 

oraz budowa lini kolejowej W rocław-Mysłowice spowodowały zlanie się organizmów trzech 

osad: Doroty, Starego i Małego Zabrza”4).

Tak więc powstanie Gminy Zabrze (1905) spowodowało szybkie zespolenie się bryły 

organizmów wiejskich. Gmina dalej rozrastała się tak, że Zabrze w  1922 roku otrzymuje 

status miasta. Już w  1927 roku miasto powiększono o nowe tereny. Przyłączono Biskupice, 

Maciejów i Zaborze. Podobnie postąpiono w  trakcie kolejnej reformy administracyjnej w  1951 

roku przyłączając dzielnice południowe: Kończyce, Makoszowy, Pawłów, oraz dzielnice 

północne: Grzybowice, Mikulczyce i Rokitnicę z Helenką.

W  1902 roku w  dodatku do „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego” 

Bronisław Chlebowski podał, że: „Zabrze - osada górnicza, centrum powiatu tej nazwy na 

Górnym Śląsku, ma być zmienione na miasta, które po włączeniu przyległych osad, obejmuje 

76 tys. mieszkańców, a więc po W rocławiu będzie najludniejszym miastem Śląska”. Dał on 

również taką charakterystykę okręgu: „...Obszar ma 2,25 mili kwadratowej. Miast nie ma 

wcale, tylko 12 gmin wiejskich, z których 6 liczy więcej niż 2000 mieszkańców. Przemysł 

górniczy i hutniczy stanowi główne zajecie ludności. (...) 3312 domów”5).

Rozwój przemysłu a charakter krajobrazu miejskiego

Jak wynika z  powyższych wiadomości, wpływ historii na kształtowanie charakteru 

krajobrazu i wizerunku miasta jest znaczący. Szczególnie polityka osadnicza związana z 

przemysłem spowodowała powstanie małych osad i dzielnic robotniczych. Lokalizowane były 

głównie wokół szybów kopalnianych czy innych obiektów przemysłowych i wytwórczych.

„Istotnym czynnikiem decydującym w  przeszłości o rozwoju sieci osadniczej w  okolicy 

Zabrza były walory gospodarcze terenu (bogactwa naturalne, cieki wodne, szlaki komunika

cyjne). (...) Cieki wodne wykorzystano do poruszania licznych młynów wodnych

4) Ibid.
5) Wg B. Szczech : Zabrze na dawnej fotografii - album cz. 3, Wydawnictwo Muzeum Miejskiego w Zabrzu,

Zabrze 1992.
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zbudowanych na wszystkich rzekach i większych dopływach (Bytomka, Klodnica, Potok 

Mikulczycki). W  XVIII wieku nad Bytomką, w  granicach obecnej dzielnicy Maciejów, 

powstała kuźnica żelazna, w  składzie której około 1725 roku znajdowała się fryszerka i wielki 

piec. Koniec XVIII w. to  początki eksploatacji na skalę przemysłową węgla kamiennego. 

Pierwszy węgiel wydobywano na gruntach Zabrza już w  1791 roku, a niedługo później 

uruchomiono pierwszą kopalnię - „Królowa Luiza” - która w  końcu X IX  wieku należała do 

największych na Górnym Śląsku. W okół niej powstało szereg innych zakładów 

przemysłowych: tartak, koksownia, brykietownia (...). W  połowie XIX wieku nastąpił 

gwałtowny rozwój Biskupic za sprawą rodziny Borsigów. W  krótkim czasie zbudowano 

kopalnie: „Jadwiga” (1854), „Ludwik” (1856-1862), a  następnie Zakłady Borsiga (1863- 

1868), w  skład których weszły: huta, stalownia i walcownia”6' , (tabl. 1).

Wiek X IX  to także gwałtowny rozwój różnych gałęzi przemysłu. O prócz szeregu 

kopalń, których rodow ód sięga poprzedniego stulecia, założono H utę „Zabrze” (1851), 

Fabrykę Kotłów  Parowych (1853), Fabrykę Lin Deichla (1855), H utę Redena (1857), B row ar 

Haendlera i wiele innych zakładów, które odnoszą sukcesy do dnia dzisiejszego7' .

Kolejne inwestycje spowodowały pojawienie się następnych inwestorów. „Już w  roku 

1855 kupiec zbożowy, Simon Hamburger, uruchomił na pograniczu M ałego Zabrza i D oroty 

pierwszy tutejszy Młyn parowy (...), Wilhelm Silber założył na terenie M acięjowa filię swojej 

znanej wrocławskiej firmy budowlanej, uruchamiając (...) pierwszą cegielnię parową. 

Przypuszczalnie on również reaktywował na Małym Zabrzu jedną tutejszą H utę Szkła. W  roku 

1860 Lobel Heandler puścił w  ruch Brow ar Piwny (...). W  1867 Karol Sachs rozruszał 

Fabrykę Smarów Przemysłowych (...). Nie możemy również pominąć Emila Friedlaendera i 

Cesara Wollheima, założycieli Brykietowni i Gazowni w  Zabrzu”8' .

Większość przedsiębiorstw i zakładów, jak  również mniejszych firm i lokali 

gastronomicznych, hoteli znalazła swoje usytuowanie w  obrębie Starego Zabrza, M ałego 

Zabrza i Doroty, a więc w  dzisiejszym Śródmieściu, na terenie dzielnic Biskupic i Mikulczyc 

było ich niewiele.

6) B. Szczech: Zabrze na dawnej fotografii - album cz. 2, op. cit., Zabrze 1992.
7) Wg B. Szczech: Zabrze na dawnej fotografii - album cz. 1, op. cit. Zabrze 1991.
8) W. Niemierowski : Z  dziejów społeczności żydowskiej w Zabrzu, Kroniki M iasta Zabrza n r 13, Muzeum w

Zabrzu &Towarzystwo Miłośników Zabrza, Zabrze 1984, s. 64-65.
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Tablica 1

Zestawienie ważniejszych kopalń w  Zabrzu i powiecie zabrskim

od połowy XVIII w. do 1914 r.

Data nadania lub Nazwa kopalni Obecna Uwagi
podjęcia
eksploatacji

niemiecka polska przynależność

1751 Brandenburg Brandenburg Wawel-Ruda SI. Eksploatowano już 
wcześniej

1791 Königin Luise Królowa Luiza Zabrze-Zabrze Skarbowa

1797 Benigna Benigna Concordia-Zabr2e Znana jako Amalie

1828 Concordia Concorda Ludwik-Concordia-
Zabrze

Eksploatacja od 
1841 r.

1841 Wolfgang Wolfgang Walenty-Ruda Śl.

1852 Ludwigsglück Szczęście
Ludwika

Ludwik obecnie 
Ludwik-Concordia 
w Zabrzu

Regularna 
eksploatacja od 
1841 r.

1854/6 Hedwigswunsch Życzenie
Jaadwigi

Pstrowski - Zabrze- 
Biskupice

1855 Guido Gwido Bielszowice - 
Zabrze-Bielszowice

1856 Gewalt Gwałt Bielszowice Od 1900 r. 
skarbowa

1856 Castellengo Castellengo Rokitnica - Zabrze- 
Rokitnica

Nadanie

1857 Johann August Jan August Pstrowski Samodzielna 
w 1. 1879-1883

1857 Borsig Borsig Ludwik-Concordia

1896-1904 Rheinbaben
schächte

Szyby
Rheinbaben

Bielszowice Skarbowa. 
Wchłonęła kopalnie 
Gwido, Gwałt i inne 
szyby

1900-1906 Delbrück Delbrück Makoszowy - 
Zabrze-Makoszowy

Szyby zbudowane 
przez skarb państwa 
cz. kop. Bielszowice

1912 Graf Franz Hrabia
Franciszek

Walenty - Ruda Śl. Wyodrębniona w 
1912 r. z kopalni 
Wolfgang

Źródło: J. Jaros, Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich, Katowice 1972, s. 18-71, passim.
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Niektóre z nich w przebudowanej bądź zmodernizowanej postaci przetrwały do 

współczesności. Zachowały się dotąd np. zabudowania browaru, młyna, domu opieki, szkoły, 

tartaku, niektórych gospód, zlokalizowane głównie przy ulicach Wolności i Brysza. N iektóre z 

nich nie zatraciły nawet pierwotnego wyglądu zewnętrznego. W nętrza jednak na ogół 

zmodernizowano.

Również w  ostatnich latach polityka przestrzennego rozwoju miasta związana była z 

rozwojem przemysłu wydobywczego. N a przykład dzielnica Rokitnica wzmiankowana w  1310 

roku swój pierwszy gwałtowny rozwój przeszła z początkiem XX w. w  związku z powstaniem 

kopalni węgla. Drugi jej wielki rozwój nastąpił w  czasach nam współczesnych kilkanaście lat 

temu w związku z dalszą eksploatacją węgla kamiennego. „Spośród przyłączonych do miasta 

sześciu dzielnic Rokitnica zajmowała największy obszar, wynoszący 1056 ha. (...) 

Zlokalizowano w niej dwa nowe osiedla mieszkaniowe (...). W  okresie minionych 20 lat liczba 

nowo wybudowanych izb przewyższyła liczbę izb w  budynkach sprzed 1945 roku. (...) N a 

terenie Rokitnicy znajdują się m.in. obiekty Śląskiej Akademii Medycznej, 3 szkoły 

podstawowe oraz liceum ogólnokształcące, przychodnia zdrowia, urząd pocztowy. Rozwój 

Rokitnicy związany był z położoną w  pobliżu kopalnią węgla kamiennego, noszącą nazwę 

dzielnicy”9).

Z  powyższych informacji możemy wysunąć następujący wniosek: obiekty

przemysłowe, takie jak  np. szyby kopalniane, huty, koksownie (lokalizowane ze względu na 

dostępność złoża i wody zarówno w  śródmieściu, jak i dzielnicach) obrastały dzielnicami 

robotniczymi tw orząc podstawową tkankę miejską wpisując się w  porządek urbanistyczny 

miasta wpłynęły na jego krajobraz.

Takie osiedla robotnicze budowane były dla swoich pracowników przez kopalnie i inne 

zakłady na terenie całego miasta, ale zawsze w pobliżu przedsiębiorstwa. Przykładem może 

być osiedle Huty „Zabrze” (ul. Stalmacha-Krakusa), kopalni „Królowa Luiza” na Zaborzu 

(rys.4), kolonia Ballestrema wraz ze szkołą w  Rokitnicy oraz wiele innych osiedli (tzw. koloni) 

robotniczych. Podobne osiedla (tzw. kopalniane czy zakładowe) budowano w Zabrzu również 

w czasach współczesnych. Wszystkie z nich, zarówno te dawne, jak  również wybudowane 

niedawno charakteryzują się jednolitym charakterem budynków, ścisłą zabudow ą z intensyw

9) T. Bluszcz - Zabrze - zarys rozwoju miasta, Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, Wydawnictwo Śląsk, 
Katowice 1967, s. 170.
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nym wykorzystaniem terenu, często na ich tereme lokalizowano szkoły, przedszkola i 

podstawowe usługi tak, aby mogły w  miarę samodzielnie funkcjonować jako  niezależne 

kolonie czy dzielnice.

O bjaśnienia:
1 —  w a żn ie jsze  drogi, 2  —  lin ie  k o le jo w e , 3  —  r ze k i, 4  —  s ta w y , 5  —  la sy , 6  —  t e 

re n y  z u rb a n izo w a n e  w  X I X  w .

Rys.4. Mapa sytuacyjna Zabrza z końca XIX w. [oprać. H. Szulc]
Fig.4.The generał map of Zabrze at the end of the 19 th century (elaborated by H. Szulc)

Budynki publiczne czynnikiem stymulującym rozwój miasta

Drugim czynnikiem wpływającym na charakter i kształt miasta Zabrza była rów no

czesna z rozwojem przemysłu zmiana statutu. Powstanie gminy, a później miasta 

spowodowało potrzebę budowy licznych obiektów publicznych, jak  urzędy i szkoły.
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Spis obiektów zaznaczonych na mapie Zabrza w skali 1:15 000.

1 Dawny Ratusz (1922) - przychodnia lekarska (1994).
2. Starostwo Powiatowe (1914) - Muzeum Górnictwa Węglowego

(1994).
3. Sąd (1914)-(1994).
4. Poczta Główna (1914) - (1994).
5. Targ na Pl.Warszawskim (1914) - PI.W arszawski: parking, plac

szkolny (1994).
6. Szpital Górniczy (1914) - Państwowy Szpital Kliniczny nr 1

(1994).
7. Kasyno Huty Donnersmarcka (1905) - Huta Zabrze (1994).
8. Straż Pożarna Huty Donnersmarcka (1914) - Miejska Straż

Pożarna (1994).
9. Szkoła Gospodarstwa Domowego Huty Donnersmarcka (1914) -

Miejska Straż Pożarna (1994).
10.Dawny Hotel Admirals Palast (1930) - Hotel Monopol (1994).
11.Dawna gospoda Haose go (1905) - restauracja (1994).
12. Wieża ciśnień.
13.Szpital Miejski (1914).

itun -*■ — w ., _ vmvyn
01. Kościół św’. Andrzeja.
02.Kościół św.Anny
03.Kościół św. Józefa.
04.Ewangelicki Kościół Pokoju. $

■ . . M i n .  i irnimmm- j j  . ' Ul U l .  n u r

ZABORZE.

A. Dawna administracja koksowni (1914) - Koksoprojekt (1994).
B. Dyrekcja Huty Donnersmarcka (1914) - Huta Zabrze (1994).
C. Brama Główna Huty Donnersmarcka, obecnie Huty Zabrze

(1994).
D. Administracja Rzeźni.
E. Huta Donnersmarcka (1925).
F. Dawna Huta Redena (1935) - ZFMG „Powen”, Powen Contact

(1994). ,
G. Kopalnia „ G u i d o i

PAWŁÓW
‘ikorzĄ/ęglÓ
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„W 1873 roku, w  wyniku zmian administracyjnych, wieś Zabrze stała się stolicą 

nowego powiatu. Zmiana statutu spowodowała szereg inwestycji powiatowych i gminnych: 

budowa Starostwa (1875), Sądu (1894), Ratusza (1898), Rzeźni (1901), Gimnazjum 

Męskiego (1902), Gimnazjum Żeńskiego (1907), Szpitala Miejskiego (1909).

W 1894 przez Zabrze poprowadzono oświetlenie elektryczne, pomimo że od 1876 

roku istniało oświetlenie gazowe” 10) . Także duże znaczenie miało zbudowanie kompleksu 

wypoczynkowego i leczniczego w  Rokitnicy gdzie po 1945 roku znalazła siedzibę Śląska 

Akademia Medyczna.

Również kościoły wyznaczały kierunki rozwoju miasta. Stawiane na terenach mało

zurbanizowanych z czasem obrastały funkcjami mieszkalnymi i zielenią tw orząc zw artą

tkankę miejską. „ (...) Powstają kolejne osady. (...) Podobnie rzecz m a się z powstaniem sieci

kościelnej. Najstarszym kościołem był biskupicki kościół Jana Chrzciciela (zapis z  1305 roku).

(.. .) Również stare są  kościoły św. W awrzyńca w  Mikulczycach i św. Andrzeja w  Zabrzu” 111. 
*

Materiał, z  którego były wzniesione, nie pozwolił na dotrwanie do czasów nam 

współczesnych. N a ich osnowach powstały nowe mury kościelne.

Tak więc budynki publiczne rozrzucone po obszarze miejskim spełniły rolę 

miastotwórczą. Niemal wszystkie z nich funkcjonują do dzisiaj (poza Synagogą, Hotelem 

Kochmanna, starym dworcem kolejowym) i pełnią podobną rolę. W  większości z nich również 

użytkowanie funkcjonalne nie ulegało zmianie. Świadczy to  o odpowiednim doborze ich 

lokalizacji. N iektóre z  wymienionych wcześniej obiektów publicznych, będąc pierwotnie 

sytuowane na pustych placach czy obrzeżach Zabrza, sa dziś w  centrum tkanki miejskiej. Były 

one w minionych latach jak  gdyby kierunkowskazami rozwoju urbanistycznego Zabrza. Jako 

zakończenia ulic czy akcenty placów zawsze sugerowały swoją rangą skalę, standard i rodzaj 

otaczającej je  później zabudowy. W idoczne z daleka często wyznaczały poszczególne rejony 

miasta i ułatwiały orientację.

M ożemy stwierdzić, że obiekty publiczne inicjują kierunek rozwoju miasta. Miasto 

rozwija się w  ich kierunku, otaczając je  innymi funkcjami i zabudow ą mieszkaniową - miejską, 

stara się wchłonąć i uszczelnić. W  tym miejscu nasuwa się porównanie z Paryżem, gdzie 

znaczenie obiektów publicznych w  mieście jest bardzo wyraźnie widoczne. Tam właśnie 

zabytkowe pałace i kościoły (np. Sacre Coeur na wzgórzu, N otre D am e na wyspie), 

współczesne centra kulturalno-handlowe (Pompidu, la Y ile tte ,...), biurowe, różnego typu

l0> B. Szczech: Zabrze na dawnej fotografii - album cz. 1, op. cit. 
n>Ibid.
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pamiątki historyczne, jak  łuki triumfalne czy wreszcie wieża Eifla, ... jako obiekty okazałe, 

wybitne architektonicznie świadczą o mieście, kreują jego rozwój, tw orzą jego pejzaż i 

znaczenie.

Dlatego jeszcze raz warto podkreślić, że niezmiernie istotna jest prawidłowa, 

przemyślana lokalizacja obiektów publicznych. Na przykładzie zarówno Paryża, jak  i 

skromnego Zabrza widać, że w  rozwoju historycznym okazało się korzystne rozrzucenie 

budynków publicznych po obszarze miasta (unikanie koncentracji). Obiekty te często 

promieniując na otaczającą zabudowę wytworzyły w okół siebie specyficzny klimat - 

charakterystyczny dla miejsca.

W nioski

Z powyższych informacji głęboko osadzonych w  historii miasta Zabrza możemy 

wysnuć wnioski naszych rozważań. Niektóre z nich zostały już wypowiedziane w  trakcie 

opracowania. Znaczące jest twierdzenie, że zarówno obiekty przemysłowe, które obrastały 

koloniami robotniczymi, jak również budynki publiczne oraz sieć kościelna dobrze 

rozmieszczone w  mieście były głównym i znaczącym stymulatorem kierunków rozwoju 

miasta w  przestrzeni. Stwierdzenie to nie odnosi się, oczywiście, tylko do miasta Zabrza, ale 

jest, jak się wydaje, wnioskiem bardzo uniwersalnym.

Sumując można powiedzieć, że krajobraz miejski Zabrza kształtowały:

1) początki osadnictwa i związana z mmi sieć kościołów,

2) polityka osadnicza związana z rozwojem przemysłu,

3) zmiana statusu miasta i związana z tym budowa obiektów publicznych.

W dalszej części opracowania przedstawiono fotografie porównawcze głównych 

obiektów Zabrza (dawniej i dziś). Mimo że w  pracy pisano o rozwoju całego obszaru miasta, 

w  tej części ograniczono się do dzisiejszego śródmieścia i centrum.

Z porównania fotografii wynika, że większość budynków ważnych dla miasta 

zachowała do dnia dzisiejszego prawie nie zmieniony wygląd zewnętrzny. Często mieszczące 

się obecnie w  nich funkcje są identyczne z pierwotnymi (z przed ok. 100 lat) bądź równie 

istotne dla rozwoju organizmu miejskiego jak dawne. Tak np. swoje pierwotne użytkowanie 

do dnia dzisiejszego zachowały: wszystkie kościoły, Sąd, Poczta Główna, dawny Hotel 

Admirals Palast, H uta Redena, Browar, dyrekcja Huty Zabrze, Straż Pożarna, administracja
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Koksowni, Rzeźnia, Szpital Miejski, szkoła na Placu Warszawskim, Szpital na ul. 3 Maja, 

dawna gospoda Haasego.

Inne obiekty zmieniły swoją funkcję publiczną na odmienną, ale nadal istotną dla 

miasta, jak np. dawny Ratusz to  obecnie przychodnia lekarska, Starostwo - M uzeum 

Górnictwa Węglowego, kiedyś Kasyno dziś Teatr Nowy.

Na podstawie fotografii porównawczych można powiedzieć, że znaczące budynki 

publiczne ze względu na swoją funkcję i jej konotacje w  świadomości społecznej są:

- staranniej budowane,

- wyższej jakości technicznej od innych z tego okresu,

- starannie restaurowane i utrzymywane.

Z wyżej wymienionych względów chętniej są adaptowane, gdy ich funkcja pierwotna 

się wyczerpała, na inne cele miejskie. Nobilitują miejsce, w  którym się znajdują, są ważnym 

elementem krajobrazu, który tw orzą i który jest kształtowany w okół nich jak  gdyby pod ich 

dyktando. Spełniają one również w ażną rolę informacyjną o mieście.

Skupiska obiektów o charakterze publicznym i wysokiej jakości estetycznej 

historycznej występują w  centrum miasta, szczególnie w  jego starszej części. W  kierunku 

peryferii jakość estetyczna obiektów i krajobrazu spada. Podobne prawidłowości można 

zaobserwować także w  Zabrzu, dla którego centrum stanowi ul. 3 M aja i Pow stańców  

Śląskich. W zdłuż tego szlaku wystąpiły wszystkie omawiane obiekty (por. zdjęcia)12' .
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Abstract

Zabrze is a typical industrial city, connected mainly with a coal-mining industry, and 

integrating a coal-mining industry, a coal processing industry, an iron and steel industry, a 

machine-building industry and others within its borders. The presence o f  industrial building 

development, related to these, above mentioned, industry branches, in the D owntown as well 

as in other districts influenced the development o f  the city, its urban system, architecture and 

inhabitant’s culture. It modelled mentality and family traditions. This intermixture o f  

residential, industrial and public objects is now  as well as it was in the past o f  a great 

significance for transformations o f  the city’s landscape.

An influence o f  the history over the city’s landscape character was significant. In 

particular, the settlement policy related to the industry resulted in development o f  small 

workm en’s settlements and quarters. They were mainly located in the vicinities o f  pit shafts as 

well as others industrial and manufacturing objects. In  this process industrial objects were 

overgrown with w orkm en’s quarters and formed the primary tow n tissue, inscribing 

themselves into the urban system o f  the city and influencing city’s landscape at the same time.

A change in the status was another factor influencing the character and form o f  the city. First, 

transformation o f  Zabrze from the village into an administrative district capital (in 1873), and 

then, in 1922, conferment o f  the town status. These changes resulted in new building 

investments: the Starost Office, the Law Court, the Boys’ Grammar School and the Girls’ 

Grammar School, the Municipal Hospital. The public buildings scattered around the tow n area 

played the town-building role, initiating the directions o f  town development. Zabrze, 

developing towards them, surrounding them with other functions and house development, tried 

to absorb and tighten them.

Churches played the similar role in defining the town development directions. Built on 

less urbanized sites, churches became overgrown with residential functions and green areas 

constituting a tow n tissue.

Thus, industrial objects, that became overgrown with w orkm en’s quarters, as well as 

public buildings and churches properly located in the town w ere the main and significant 

stimulant factor in the process o f  its spatial development. This statement relates not only to  the 

city o f  Zabrze but also seems to  be a highly universal conclusion.
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Fot.5. Zabrze - panorama (1930)
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Fot.7. Hotel Kochmana prąr ul. Wolności (1914)
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Fot.8. Szpital Miejski (1914)
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Fot. 11. Dawny ratusz (ok. 1922) - przychodnia lekarska (1994)
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Fot. 12. Starostwo Powiatowe (przed 1914) - Muzeum Górnictwa Węglowego (1994)
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Fot. 13. Sąd(1914)- S ą d (1994)
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Fot. 14. Poczta Główna (1914) - Poczta Główna (1994)
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Fot. 15. Plac Dworcowy (1897) - Plac Dw'orcowy (1994)
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Fol. 16. Targ na Placu Warszawskim, Gimnazjum (1914) - Plac Warszawski (1994)
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Fot.17. Dawna Administracja Koksowni ul. Wolności - Pawliczka (1914) - Koksoprojekt (1994)
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Fot. 18. - Dyrekcja Huty Donncrsmarcka (1914) - Huta Zabrze (1994)
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Fot. 19. Straż Pożarna Huty Donnersmarcka (1914) - Miejska Straż Pożarna (1994)
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Fot.20. Kasyno Huty Donnersmarcka (1905) - Teatr Nowy (1994)
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Fot.21. Brama gtówna Huty Donnersmarcka (1914) - Brama Główna Huty Zabrze (1994)
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Fot.22. Szkoła Gospodarstwa Domowego Huty Donnersmarcka (1914) - Huta Zabrze (1994)
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Fot.24. Kościół św. Anny (1914) - (1994)
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Fot.26. UI. Wolności (1908) - (1994)
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Fot.29. Widok ul. Doroty od strony dworca kolejowego (1914) - ul. 3 Maja (1994)
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Fot.30. Szpital Górniczy (1914) - Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 (1994)
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Fot.31. Dawna Gospoda Haose’go (1905) - restauracja, sklep (1994)
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Fot.32. Synagoga i Szkoła Żydowska (1905) - WKU i Liceum Ogólnokształcące nr 1 (1994)
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