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wstęp

katowice doczekały się już kilku opracowań monograficznych, przy czym 
są to niemal wyłącznie publikacje historyczne. kilka z nich, autorstwa richarda 
holtzego 1, georga hoffmanna 2, Władysława nałęcza-gostomskiego 3, stani-
sława ziemby 4, lecha szarańca 5 i urszuli rzewiczok 6, oraz napisanych pod 
kierunkiem Władysława długoborskiego i henryka zielińskiego 7, Józefa sza-
flarskiego 8, antoniego Barciaka, ewy chojeckiej i sylwestra fertacza 9, stało się 
niezastąpionymi źródłami wiedzy o przeszłości miasta.

katowice to połączone dwie historyczne tradycje, związane z dwoma centrami: 
z jednej strony z Pszczyną, z drugiej zaś – z Bytomiem. Właścicielami terenów 
dawnych i współczesnych katowic byli Piastowie, Promnitzowie, Mieroszewscy, 
rodziny – anhalt-cöthen i hohenlohe, hochberg, Winckler i tiele-Winckler 10.

Jest to miasto młode, zbliżające się dopiero do 150. rocznicy swego istnienia. 
Miasto przy tym różniące się od tradycyjnego pojmowania tego pojęcia, bo brak tu 
typowego rynku czy stojącej na tym zwyczajowo już centralnym miejscu dostoj-
nej budowli zwanej ratuszem, czyli domem, gdzie radzi się i podejmuje decyzje. 
aglomeracja jednak specyficzna, bo przecież – jak każde miasto – ma swoje miej-
sca pamięci i rozpoznawalne symbole. katowicki „spodek”, podobnie jak gmach 
sejmu Śląskiego i katedra chrystusa króla stały się powszechnie czytelnym  

1 r. holtze, Die Stadt Kattowitz. Eine kulturhistorische Studie, kattowitz 1871.
2 g. hoffmann, Geschichte der Stadt Kattowitz, kattowitz 1895.
3 W. nałęcz-gostomski, Dzieje i rozwój Wielkich Katowic jako ośrodka górnośląskiego prze-

mysłu i stolicy autonomicznego województwa śląskiego, katowice 1926.
4 s. ziemba, Od Katowic do Stalinogrodu, kraków 19542. 
5 l. szaraniec, Osady i osiedla Katowic, katowice 1996.
6 u. rzewiczok, Zarys dziejów Katowic 1299-1990, katowice 2006.
7 Katowice 1922-1972, red. W. długoborski i h. zieliński, katowice 1972.
8 Katowice 1865-1945. Zarys rozwoju miasta, red. J. szaflarski, katowice 1978.
9 Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo, t. 1-2, red. a. Barciak, e. cho-

jecka, s. fertacz, katowice 2012.
10 J. tofilska, Właściciele terenów współczesnych Katowic od XII do XVIII wieku, w: Katowice. 

Środowisko..., t. 1, s. 146-154; a. kuzio-Podrucki, Właściciele terenów współczesnych Katowic  
od XIX wieku do 1939 roku, w: Katowice. Środowisko..., t. 1, s. 154-170.
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symbolem miasta, choć ten pierwszy przyćmił nieco ten drugi i trzeci, ważniejszy 
dla miasta i jego dziejów administracyjnych i kościelnych 11.

Katowice na przełomie wieków

turysta zwiedzający katowice będzie zdziwiony, słysząc, że 149 lat temu była 
tu jeszcze wieś zagrodnicza, założona około 1590 roku 12. rozwój wsi katowi-
ce rozpoczął się wraz z budową berlińskiej kolei. ostatni jej fragment, wiodący 
od Wrocławia ku wschodowi Prus odcinek Świętochłowice – Mysłowice z przy-
stankiem „katowice” – uroczyście otwarto 3 października 1846 roku. ten dzień 
zaważył na dalszej historii katowic, wówczas niewielkiej osady nad rzeką rawą. 
od tego momentu wieś katowice zaczęła dynamicznie się rozwijać i nabierać zna-
czenia. W połowie XiX wieku do katowic przybywało mnóstwo obcych sobie lu-
dzi, kierujących się tylko własnym interesem, zwabionych reklamą, trzeźwo oce-
niających zalety nowego miejsca zamieszkania. Wśród nich zaczęli dominować 
robotnicy i urzędnicy, jedni ilością, drudzy postawą moralną. „różnili się między 
sobą pochodzeniem, wiarą, mową, zwyczajem, wykształceniem i zamożnością 
– zauważył richard holze 13 – przyjeżdżali z sąsiednich miejscowości i powia-
tów, i pozostałych części Śląska, z dalekich niemieckich stron i spoza niemiec, 
z prowincji i ze stolic, z odrębnymi poglądami (...). Był to czas nagłych kontrastów, 
niespójna równoczesność najrozmaitszych zjawisk, prawdziwy tygiel kulturowo-
historyczny (...)” 14. Mieszkańcami miasta zostali niemcy, Polacy i żydzi, którzy 
rozwijali tu przemysł i rzemiosło. na przełomie XiX i XX wieku w śródmieściu 
duszpasterstwo dla nich prowadzone było w kościołach katolickich 15: niepokala-
nego Poczęcia nMP przy holtzstraße (ul. Mariacka) oraz Świętych apostołów Pio-
tra i Pawła przy nikolaistraße (ul. Mikołowska) 16; kościele starokatolickim przy 
Wilhelmsplatz (Plac Wolności) 17, świątyni protestanckiej przy friedrichstraße 
(ul. Warszawska) 18 i synagodze Wielkiej przy august-schneiderstraße (ul. Mic-
kiewicza) 19. 

Pierwszy plan zabudowy przestrzennej katowic powstał w 1856 roku, na dzie-
więć lat przed uzyskaniem praw miejskich, z inicjatywy przemysłowca i przedsię-
biorcy friedricha Wilhelma grundmanna 20. Jego autorem był architekt heinrich 
Moritz august nottebohm 21. zgodnie z założeniami tego planu w katowicach – ma-
łej i nic nieznaczącej jeszcze wiosce – wytyczone zostały dwa place: Wilhelmplatz,  

11 a. Barciak, e. chojecka, s. fertacz, Wprowadzenie, w: Katowice. Środowisko..., t. 1, s. 13.
12 Villa Katowicze. zob. l. Musioł, Materiały do dziejów Wielkich Katowic, katowice 1936, 

s. 15-16.
13 r. Borkowy, John Baildon i Richard Holtze oraz ich związki z miejscowością Bełk, w: Śląsk 

bogaty różnorodnością kultur, narodów i wyznań, czerwionka-leszczyny 2004, s. 35-46.
14 r. holtze, Die Stadt Kattowitz..., s. 19, 32-33, 40, 43.
15 Adreßbuch für Kattowitz. Schloß Kattowitz, Brynow, Hohenlohenhütte, Boguschütz-Zawo-

dzie, Domb, Zaleze, Ellgoth-Idaweiche, kattowitz 1914, s. 59-60.
16 h. olszar, Parafie Kościoła rzymskokatolickiego, w: Katowice. Środowisko..., t. 1, s. 588.
17 J. Myszor, Mniejszości wyznaniowe, w: Katowice. Środowisko..., t. 1, s. 640-644.
18 J. lipońska-sajdak, Dzieje parafii ewangelickiej, w: Katowice. Środowisko..., t. 1, s. 629-640.
19 J. cohn, Historia gminy synagogalnej w Katowicach na Górnym Śląsku, katowice 2004. Por. 

h. dudała, Gmina wyznaniowa żydowska (1866-1922), w: Katowice. Środowisko..., t. 1, s. 645-648.
20 B. snoch, Górnośląski leksykon biograficzny, katowice 1997, s. 71-72.
21 tenże, Górnośląski leksykon biograficzny. Suplement do wydania drugiego, katowice 2006, 

s. 83.
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czyli dzisiejszy Plac Wolności, oraz friedrichplatz, czyli dzisiejszy rynek. oba 
place połączyła główna ulica – obecna ulica 3 Maja – a dawne wiejskie drogi – do 
Mysłowic, królewskiej huty i Mikołowa – stawały się ulicami dochodzącymi do 
obu placów 22.

Prawa miejskie katowice otrzymały na podstawie rozporządzenia gabineto-
wego z 11 września 1865 roku, podpisanego przez króla pruskiego Wilhelma i 
hohenzollerna i hrabiego friedricha albrechta zu eulenburg, pruskiego ministra 
spraw wewnętrznych 23. Wówczas z gminy katowice (die ortschaft kattowitz) 
wydzielono same katowice i utworzono na tym obszarze miasto na prawach usta-
lonych w ordynacji miejskiej z 30 maja 1853 roku 24. W momencie powstania ka-
towice były miastem niemieckim. Po otrzymaniu zaś praw miejskich jako swój 
herb przyjęły dawne godło gminne – młot kuźniczy i kowadło 25. 

W rok później katowice liczyły już 4 815 mieszkańców 26 i zajmowały po-
wierzchnię 465 hektarów 27. W 1910 roku w mieście przebywało 43 175 osób 28. 
W tej liczbie przeważała ludność niemieckojęzyczna, licząca 36 900 osób, nad 
polskojęzyczną – 6 400 osób. Więcej było kobiet (22 066) niż mężczyzn (21 109).  
374 mieszkańców należało do partii centrum, 159 – Partii narodowo-liberalnej  
i 66 – Wolnomularskiej Partii narodowej. Miastem rządził nadburmistrz (ober-
bürgermeister) alexander Pohlmann, zaś na czele wspólnot religijnych stali:  
ks. viktor schmidt (parafia mariacka) i ks. Johann globisch (parafia Świętych 
apostołów Piotra i Pawła), ks. karl Müller (parafia starokatolicka), pastorzy: her-
mann voß i Wilhelm vogt, rabini: Jakob cohn i Philip de hass 29.

obszar miasta zamykał się między obecnymi ulicami graniczną 30, chorzow-
ską 31, aleją korfantego 32 i korytem rawy 33. architektura katowic przełomu 
XiX i XX wieku wyrażała aspiracje tych, którzy tu rządzili. Można powiedzieć, 
że miasto to odznaczało się instynktem nowoczesności, w którym dopatrywa-
no się nawet „Małego Berlina” 34.

W centrum rozwijających się katowic budowano domy dla właścicieli sklepów 
i rzemieślników, a z czasem kamienice czynszowe na wynajem. zajmowali je: 
lekarze, adwokaci, drogerzyści, urzędnicy, inżynierowie. na początku XX wieku 
luksusowe katowickie mieszkania liczyły sześć – osiem pokoi. Pojawiło się w nich 

22 Ł. skop, Friedrich Wilhelm Grundmann, http://www.mmsilesia.pl/ [dostęp: 19.12.2013].
23 g. hoffmann, Geschichte..., s. 55-56.
24 zob. städte-ordnung für die sechs östlichen Provinzen der Preußischen Monarchie nr 

24/3763, w: Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten, Berlin 1853, s. 261-290. 
Por. z. Jedynak, Katowice miastem, w: Katowice. Środowisko..., t. 1, s. 265.

25 M. kaganiec, Herby i pieczęci miast górnośląskich, katowice 2002, s. 17.
26 W tej liczbie było: 3 354 katolików, 888 protestantów i 573 żydów. zob. Adreßbuch für Kat-

towitz..., s. 21.
27 465 ha = 4,65 km2.
28 W tej liczbie było: 31 031 katolików, 8 942 protestantów, 114 starokatolików, 2 975 żydów  

i 111 bez określonego wyznania. zob. Adreßbuch für Kattowitz..., s. 23.
29 tamże, s. 23-24, 39.
30 dawna freiligrathstraße.
31 dawna königshütterstraße.
32 dawna schlosstraße.
33 W przeszłości rawa była nazywana roździanką. zob. a. Plewako, Działalność Kuźnicy 

Boguckiej w Katowicach. katowice 1985, s. 5-7.
34 a. Barciak, e. chojecka, s. fertacz, Wprowadzenie, w: Katowice. Środowisko..., t. 1, s. 14.



408 ks. henryk olszar

światło elektryczne, centralne ogrzewanie, a nawet łazienki i ubikacje z bieżącą 
wodą; w kamienicach zaś windy.

Przy kopalniach i hutach powstawały familoki z mieszkaniami przeznaczony-
mi dla kilku lub kilkunastu rodzin robotniczych, które składały się z kuchni i izby 
paradnej. W 1907 roku zainstalowano w katowicach 2 lampy elektryczne. ich 
liczba szybko rosła i już w 1910 roku katowice należały do najlepiej oświetlonych 
miast w regionie górnośląskim 35.

tradycyjna katowicka rodzina była trzypokoleniowa – dziadkowie, rodzice 
i dzieci. najważniejszy był ojciec, który pracował i zapewniał rodzinie byt mate-
rialny. zadaniem kobiety było sprawowanie opieki nad dziećmi i dbałość o dom. 
Można jednak powiedzieć, że w tej typowo patriarchalnej śląskiej rodzinie pano-
wał matriarchat. Mąż był głową i najważniejszą osobą rodu. ale to żona sprawo-
wała faktyczną i niepodzielną władzę w rodzinie. dzieci wychowywano bardzo 
rygorystycznie. rodzice byli bardzo powściągliwi w okazywaniu uczuć. od naj-
młodszych lat uczono dzieci religijności, pracowitości, posłuszeństwa i szacunku 
wobec starszych. a obowiązującym i w pełni akceptowanym sposobem na wpoje-
nie tych zasad było lanie. W każdym domu bat wisioł stale za byfyjem 36. 

Podstawowym produktem codziennego wyżywienia był chleb, który najczęś-
ciej wypiekano w domach. na obiad rzadko jadano dwa dania. najczęściej goto-
wano tzw. dania jednogarnkowe – ajntopfy 37. Bardzo popularne były żur i wo-
dzionka 38. Jeżeli podawano drugie danie, to zwykle były to ziemniaki i kotlety 
mielone – karminadle 39. zakupy robiono głównie na targu, który raz w tygodniu 
odbywał się na rynku w katowicach, lub w sklepach kolonialnych, gdzie można 
było kupić świeżo paloną kawę w kilku gatunkach i przyprawy korzenne. dla za-
możniejszych klientów, katowickich mieszczan, otwarto w 1904 roku dom han-
dlowy Braci Barasch (Warenhaus gebrüder Barasch), który zlokalizowany był 
przy dzisiejszej ulicy 3 Maja 9. Można było tam kupić nie tylko biżuterię, odzież, 
obuwie, dywany, meble i tzw. zabytkowe towary, czyli lampy, rzeźby dekoracyjne, 
elementy mieszkań; ale także odpocząć w kawiarni na ii piętrze. na wszystkie 
piętra dowoziła klientów elektryczna winda 40.

życie towarzyskie i kulturalne najczęściej prowadzono w domach. Bardzo 
popularne było wspólne koncertowanie. Mieszkańcy miasta znani byli ze swego 
zamiłowania do muzyki. W bogatych domach grano na fortepianie, w skromniej-
szych – na harmonii, wiele osób opanowało tajniki gry na skrzypcach czy flecie. 
często tworzono zespoły muzyczne złożone z rodziny i sąsiadów. Wybudowa-
na w 1873 roku sala reichshalle przy karlstraße (dzisiejsza ul. sokolska), gdzie 
obecnie mieści się siedziba filharmonii Śląskiej, pozwalała na organizację kon-
certów, zjazdów i innych masowych imprez. W październiku 1907 roku otwarto 
w katowicach teatr Miejski (stadttheater), w którym zaprezentowano premierowe 

35 J. lipońska-sajdok, Bogaci do kamienic, ubodzy do familoków, http://katowice.gazeta.pl/ 
[dostęp: 20.12.2013].

36 Bat wisioł stale za byfyjem – bat był zawieszony stale za kredensem kuchennym.
37 hasło: eintopf, w: Słownik zapożyczeń niemieckich w polszczyźnie, red. M. Łaziński, War-

szawa 2008, s. 55.
38 Wodzionka albo brotzupa (niem. Brotsuppe) – regionalna potrawa śląska, której podstawą są 

czerstwy chleb, czosnek, tłuszcz i wrzątek. zob. B. i a. Podgórscy, Słownik gwar śląskich. Godómy 
po naszemu, czyli po śląsku, katowice 2008, s. 312.

39 Karminadle (karbinadle, kardinadle) – potrawa kuchni śląskiej przygotowywana tradycyj-
nie z mięsa wieprzowego. zob. e. Łabońska, Śląska kucharka doskonała, katowice 1990.

40 J. lipońska-sajdok, Bogaci do kamienic...
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przedstawienie Wilhelm Tell według friedricha schillera 41. W tym samym cza-
sie powstały w katowicach pierwsze kina. najstarsze nazywało się „colosseum”  
i mieściło się przy grundmannstraße 7 (obecna ul. 3 Maja). Po nim otwarto ko-
lejne, „apollo”, przy Querstraße 17 (dzisiejsza ul. staromiejska), „Palast theatre” 
– przy sedanstraße 10 (dzisiejsza ul. Mielęckiego) oraz istniejące do dziś kino 
„rialto” – przy Johannesstraße 24 (obecnie ul. św. Jana) 42.

Pierwsza szkoła elementarna powstała we wsi katowice jeszcze w 1827 roku. 
Była to szkoła katolicka, składająca się z jednej klasy i jednego nauczyciela. Bu-
dynek szkoły znajdował się przy obecnej ulicy Pocztowej – w miejscu, na którym 
dziś mieści się poczta. W 1867 roku, w dwa lata po uzyskaniu praw miejskich 
przez katowice, szkoła liczyła 5 klas i 580 uczniów. na ich potrzeby wybudo-
wano nowy dwunastoklasowy budynek przy Mühlstraße (obecna ul. Młyńska) 
w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się urząd Miasta katowice. W tamtych czasach 
rok szkolny rozpoczynał się i kończył 1 kwietnia lub na Wielkanoc. uczniowie 
mieli 42 dni wakacji, które podzielone były na dwie części: letnią, w okresie żniw,  
i jesienną, przeznaczoną na pomoc w wykopkach. Ponadto dzieci miały jeszcze  
10 dni ferii w okresie świąt Bożego narodzenia, dwa tygodnie w okresie Wielka-
nocy i tydzień z okazji zielonych Świątek. Pod koniec XiX wieku wprowadzono 
do katowickich szkół nowy program z elementami anatomii, przyrody, biologii, 
geografii, matematyki i fizyki. naukę ułatwiały nieznane dotąd pomoce dydak-
tyczne, takie jak globus i mapy. nowością były też lekcje gimnastyki. 9 paździer-
nika 1871 roku w budynku szkoły elementarnej przy ulicy Młyńskiej dokonano 
otwarcia nowej placówki edukacyjnej – pierwszego w katowicach gimnazjum, 
które z czasem przekształciło się w do dziś istniejące i renomowane liceum im. 
adama Mickiewicza. Jego nową lokalizację wyznaczono później przy august-
schneiderstraße (obecna ul. Mickiewicza). do nowego budynku gimnazjum prze-
niosło się w rocznicę swojego powstania, 9 października 1900 roku 43.

W 1892 roku zaczęła funkcjonować w katowicach pierwsza linia tramwajów 
konnych. W 1896 roku uruchomiono też pierwszą linię parowej kolei wąskotoro-
wej na trasie katowice – siemianowice, a w następnym roku na trasie katowice 
– dąb. dwa lata później, w 1898 roku, uruchomiono pierwszą linię tramwajową 
z trakcją elektryczną. W 1907 roku były już trzy linie tramwajów elektrycznych, 
które łączyły katowice z Bytomiem, królewską hutą, siemianowicami, szopie-
nicami i Mysłowicami. W 1910 roku spółka Śląskie kolejki przedstawiła dokład-
ny przebieg planowanej trasy do Parku Południowego, która miała prowadzić  
ul. kościuszki z odgałęzieniem do idaweiche, czyli ligoty-Panewnik. tramwaj 
miał jechać ulicami: żwirki i Wigury (gründstraße), raciborską (kronprinzen-
straße), adamskiego i Mikołowską, aż do końcowego przystanku przy gospodzie 
Fürstenhof, działającej w budynku mającym obecnie adres ul. franciszkańska 2  
i 4. kontrakt jednak zerwano. Ponowne rozpoczęcie inwestycji stało się niemożli-
we, gdyż wybuchła i wojna światowa. W 1906 roku zakończono rozbudowę dworca 
kolejowego, który dziś nazywamy „starym”. do budynku najstarszego, pochodzą-
cego z lat siedemdziesiątych XiX wieku, dobudowano od strony wschodniej i za-
chodniej hale dworcowe i pawilony przeznaczone na restauracje, zaprojektowane 

41 d. fox, Deutschem Wort – Deutscher Art. Teatr Miejski w Katowicach (1907-1922), w: Kato-
wice. Środowisko..., t. 2, s. 191-211.

42 J.f. lewandowski, Kina i kultura filmowa, w: Katowice. Środowisko..., t. 2, s. 212-217.
43 r. holtze, Die Stadt Kattowitz..., s. 56.
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w stylu secesyjnym. katowicki dworzec zaliczany był wtedy do najładniejszych  
i największych obiektów tego typu w tej części cesarstwa niemieckiego 44. 

sto lat temu katowiczanie myli zęby proszkiem, ręce – ługiem i nie znali kre-
mów. Wśród mieszkańców miasta często wybuchały epidemie cholery, odry, ty-
fusu, dyfterytu, szkarlatyny i ospy 45. kiedy katowice uzyskały prawa miejskie, 
znajdowały się tutaj tylko dwa kanały ściekowe. Jednak dzięki nałożonemu na 
ludność specjalnemu podatkowi, tzw. kanalrente, przeznaczonemu na rozbudowę 
sieci kanalizacyjnej miasta, ich liczba szybko rosła. Pierwszy wodociąg w kato-
wicach powstał w 1887 roku. składał się z sieci rur o długości blisko 13 kilome-
trów. Woda pochodziła z kopalni „kleofas”, gdzie w szybie głównym odkryto 
żyłę wodną. stąd pompowano ją do zbiornika o pojemności 1000 m3 na wzgórzu 
Beaty w obecnym Parku kościuszki 46. 

W 1867 roku otwarto w katowicach, przy obecnej ulicy Plebiscytowej – wtedy 
lazarettstrasse – szpitalik na 14 łóżek. We wrześniu 1874 roku nastąpiło otwar-
cie, przy dzisiejszej ulicy Markiewki, kolejnej placówki służby zdrowia, w tym 
na 30 łóżek wraz z apteką. szpital ten, prowadzony przez ojców bonifratrów, 
przeznaczony był dla górników zatrudnionych w okolicznych kopalniach oraz dla 
miejscowej ludności. W 1882 roku uruchomiono w nim oddziały specjalistyczne: 
zakaźny, okulistyczny, laryngologiczny, chirurgiczny, neurologiczny i dermatolo-
giczny. 1 czerwca 1895 roku otwarto przy dzisiejszej ulicy francuskiej największy 
w okolicy szpital z kliniką okulistyczną i „kliniką dla chorób nosowych i gardla-
nych”. Łącznie było tu 450 łóżek. W 1900 roku katowice wzbogaciły się o kolejną 
lecznicę przy obecnej ul. Warszawskiej. szpital ten prowadzony był przez siostry 
elżbietanki. W 1904 roku powstał pierwszy szpital miejski przy dzisiejszej ulicy 
raciborskiej. W 1895 roku przy obecnej ulicy Mickiewicza powstała łaźnia miej-
ska. nie była ona jednak zbyt popularna. ceny za kąpiele skalkulowano zbyt wy-
soko i uboższych mieszkańców nie było na nie stać. a bogatsi mieszczanie mieli 
własne łazienki. W 1907 roku katowice, jako pierwsze miasto na górnym Śląsku, 
otrzymały mechaniczną i biologiczną oczyszczalnię ścieków 47.

tożsamość mieszkańców

katowice wyrosły niemal w błyskawicznym tempie jako miasto duże, ale przy 
tym jako twór obcy, o kulturze obcej wobec tego, co tu dotąd było. symbolicz-
nie niejako starą, rozpadającą się karczmę, znaną z litografii ernsta knippla 48, 
miejsce spotkań miejscowych elit, zastąpił wybudowany vis-à-vis nowoczesny 
hotel, o jakże symbolicznej, pochodzącej jednak od nazwiska właściciela nazwie 
„Welt”, stanowiący również miejsce spotkań miejscowych elit, tyle że już obcych 
w stosunku do miejscowej ludności 49. W ciągu 149 lat była ona zmuszona szukać  

44 P. nadolski, Transport, w: Katowice. Środowisko..., t. 1, s. 703-709.
45 J. lipońska-sajdok, Bogaci do kamienic...
46 zob. P. nadolski, Wodociągi, energetyka, gazownictwo, w: Katowice. Środowisko..., t. 1, s. 717-

727. Por. W. Janota, Katowice między wojnami. Miasto i jego sprawy 1922-1939, Łódź 2010, s. 42.
47 J. lusek, Tworzenie i struktura opieki medycznej do 1922 roku, w: Katowice. Środowisko..., 

t. 1, s. 666-680.
48 J. Moskal, Bogucice, Załęże et nova villa Katowice. Rozwój w czasie i przestrzeni, katowice 

1993, s. 23.
49 l. lipońska-sajdak, Karczmy, hotele, restauracje, kawiarnie, w: Katowice. Środowisko..., 

t. 1, s. 727-733.
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swojej tożsamości w zmieniających się warunkach kulturowych i przy zmienia-
jącej się przynależności politycznej, czego efektem są sprzeczne ze sobą ideowo 
pomniki: armii czerwonej i ofiar katynia, Józefa Piłsudskiego i Wojciecha kor-
fantego, trudu górniczego i ofiar kopalni „Wujek”. oblicze miasta wyznaczają 
też szyby kopalniane, spełniające dziś funkcję atrapy dla centrum handlowego, 
sklepu z dywanami czy muzeum – w mieście kojarzonym jednoznacznie z tak 
bardzo wybujałym mitem górnika. W katowicach – w zachowanej symbolice pa-
mięci – dawało się bodaj najbardziej odczuć ducha propagandy. zadaniem miesz-
kańców miasta było przywołanie – za krzysztofem Pomianem – trzeciego wy-
miaru pamięci, tej krytycznej w konfrontacji z pamięcią „zwycięzców” i pamięcią 
„pokonanych” 50.

katowice stanowią doskonały poligon badawczy dla historyka. dodajmy, po-
ligon słabo eksploatowany. W badaniach zaś łatwo dostrzec spłycanie problemów 
tylko do industrializacji i modernizacji. a przecież katowice to też dzieje każdego 
z jej mieszkańców. Wielu z nich ma tu swoje miejsca pamięci – nazwy ulic i pla-
ców oraz epitafia i napisy na murach kościołów i kamienic.

Kamienica przy ul. żwirki i wigury 10

W 2014 roku w katowicach przybyło nam jeszcze jedno miejsce pamięci, jako 
wspólne nasze dziedzictwo. Jest to kamienica przy ul. żwirki i Wigury 10 – przy 
dawnej grünstraße 10, wzniesiona w latach 1910–1911 przez mistrza budowlane-
go Paula Überreitera z królewskiej huty (grundstraße 14), administrowana przez 
eugena orglera 51. W tym domu, w mieszkaniu nr 1 52, w poniedziałek, 5 stycznia 
1914 roku, „przed południem 15 minut po godzinie szóstej” („vor mittags um halb 
ein viertel”) urodził się rudolf schnackenburg 53. W kamienicy orglera miesz-
kali – zgodnie z zapisem w Geburtenbuch – jego rodzice: ojciec – dyplomowany 
inżynier górnictwa robert otto albert Maria leopold schnackenburg, urodzony 
4 marca 1883 roku 54 w Świeciu nad osą 55, wyznania ewangelickiego, i matka 
– anna Maria z domu christ, wyznania katolickiego 56. Miał o rok starszego brata 
– Jana.

obecnie już wiemy – mówiąc językiem biblijnym – kim zostało to dziecko. 
Papież Benedykt Xvi w Przedmowie do swej książki Jezus z Nazaretu nazwał 

50 a. Barciak, e. chojecka, s. fertacz, Wprowadzenie, w: Katowice. Środowisko..., t. 1, s. 13-15.
51 archiwum zakładowe urzędu Miasta w katowicach, akta budowlane – ul. żwirki i Wigury 

10, sygn. 1/2600.
52 Adreßbuch für Kattowitz..., s. 270.
53 archiwum urzędu stanu cywilnego w katowicach, geburtenbuch, r. 1914, nr 40.
54 Jego rodzicami byli: konstruktor maszyn i właściciel młyna w Świeciu nad osą leopold Ber-

nard schnackenburg i Jadwiga z domu Pflücker, zaś jego rodzeństwem: gertruda, dawid, Małgo-
rzata, Maria, klara Jadwiga, robert i hubert. Prapradziadkami ks. rudolfa schnackenburga byli: 
młynarz natanael schnackenburg i katarzyna riesemann, dziadkami: młynarz dawid schnacken-
burg i Joanna granzin – mieszkańcy Świecia nad osą, którzy byli związani z parafią luterańską  
w lisnowie (niem. gross leistenau), w obecnym pow. grudziądzkim, w województwie kujawsko-po-
morskim. zob. Hinweise zur Familienforschung in Westpreußen. Datenbank westpreußischen Per-
sonen und Familien, http://www.westpreussen.de/einwohner/?m=surnames&sn=schnackenburg/ 
[dostęp: 15.01.2014]. 

55 Świecie nad osą (niem. schwetz in Westpreußen) – wieś położona obecnie w powiecie gru-
dziądzkim, w województwie kujawsko-pomorskim.

56 zob. aneks.
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ks. rudolfa schnackenburga „najwybitniejszym katolickim egzegetą niemiecko-
języcznym drugiej połowy XX wieku” 57. został on w ten sposób uhonorowa-
ny przez ojca Świętego za swoje największe dzieło – Osobę Jezusa Chrystusa 
w zwierciadle czterech Ewangelii 58, a także za pracę nad przekładem Biblii nie-
mieckiej po soborze Watykańskim ii, nazwanym Einheitsübersetzung, oraz za 
udział w rewizji Biblii Marcina lutra 59.

rodzina schnackenburgów opuściła grünstraße 10 w katowicach w trudnym 
momencie i wojny światowej – już w 1914 roku na jednym z jej frontów zginął 
ojciec rudolfa schnackenburga. Wraz z matką – wdową i bratem Janem 60 ru-
dolf spędził dzieciństwo w legnicy i tam w obecnym kościele franciszkanów 
pw. św. Jana chrzciciela przystąpił do i komunii świętej. Jego matka, która już 
nie wyszła za mąż, aby zapewnić utrzymanie dla rodziny, otworzyła we własnym 
domu internat dla gimnazjalistów. 

W 1932 roku rudolf ukończył gymnasium Johanneum (dawne königliches 
ritterakademie zu liegnitz) 61, osiągając na maturze wynik 1,0 62. stamtąd wy-
ruszył za bratem do Wrocławia, aby studiować teologię. Biskup wrocławski za-
proponował mu studia w rzymie i pobyt w Collegium Germanicum. Pozostał 
jednak we Wrocławiu 63. Wspierał go wikariusz parafii katedralnej we Wrocła-
wiu, ks. dr otto kuß, późniejszy profesor nowotestamentalnej egzegezy i herme-
neutyki biblijnej w Paderborn i Monachium 64. Po studiach na Wydziale teologii 
katolickiej uniwersytetu Wrocławskiego, 1 sierpnia 1937 roku przyjął święce-
nia kapłańskie z rąk kard. adolfa Bertrama. 17 grudnia 1937 obronił dyserta-
cję Der Glaube im vierten Evangelium – Wiara w czwartej Ewangelii 65, przy-
gotowaną pod kierunkiem ks. friedricha Wilhelma Maiera, charyzmatycznego 
profesora nowotestamentalnej egzegezy 66. Wcześniej, bo od 10 listopada 1937  

57 J. ratzinger/Benedykt Xvi, Jezus z Nazaretu, cz. i: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, 
kraków 2008, s. 6-7.

58 r. schnackenburg, Die Person Jesu Christi im Spiegel der vier Evangelien, freiburg 1998.
59 s. Pisarek, Rudolf Schnackenburg (1914-2002) – wspomnienie pośmiertne, „Śląskie studia 

historyczno-teologiczne” [dalej: ssht] 36,2 (2003), s. 577-581.
60 ks. Jan schnackenburg – urodzony 20.08.1912 r., przyjął święcenia kapłańskie 5.04.1936 r. 

we Wrocławiu, był wikariuszem w strzegomiu (striegau). zob. Hanbuch der Erzbistums Breslau 
für das Jahr 1938, Breslau [1938], s. 108; Hanbuch der Erzbistums Breslau für das Jahr 1942, 
Breslau [1942], s. 94.

61 „Johanneum” w legnicy było szkołą dla ewangelickich nauczycieli i uczniów, założoną  
w 1646 r. przez Jerzego rudolfa, księcia legnicko-brzesko-wołowskiego. W 1708 r. szkołę prze-
kształcono w akademię rycerską dla śląskiej szlachty obu wyznań na wzór Wiedeńskiej akademii 
rycerskiej. W 1811 r. władze pruskie dokonały jej upaństwowienia. zob. Dolny Śląsk. Monografia 
historyczna, red. W. Wrzesiński, Wrocław 2006, s. 300.

62 najwyższy stopień w ówczesnej niemieckiej skali ocen.
63 J. gnilka, Rudolf Schnackenburg (1914-2002), w: c. Breytenbach, r. hoppe, Neutestamentli-

che Wissenschaft nach 1945. Hauptvertreter der deutschsprachigen Exegese in der Darstellung 
ihrer Schüler, neukirchen–vluyn 2008, s. 110-117.

64 zob. Hanbuch der Erzbistums Breslau für das Jahr 1942, Breslau [1942], s. 6. Por. W. Myszor, 
Ks. prof. Paul Bormann, ssht 37,1 (2004), s. 174.

65 zob. r. schnackenburg, Der Glaube im vierten Evangelium, verlag robert nischovsky, Bre-
slau 1937, ss. 48. Por. hasło: Schnackenburg Rudolf, w: Deutsche Biographische Encyklopädie  
der Theologie und der Kirchen, red. B. Moeller, B. Jahn, t. 2: M–Z, München 2005, s. 1208.

66 e. kleineidam, Die katolisch-theologische Fakultät der Universität Breslau 1811-1945, 
köln 1962, s. 114, 140. Por. g. stachel, Friedrich Wilhelm Maier, w: Tendenzen der Theologie  
im 20 Jahrhundert, hrsg. h.J. schultz, stuttgart 1967.
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– w trudnych czasach nazizmu, a następnie ii wojny światowej60 – służył wspól-
nocie katolickiej archidiecezji wrocławskiej przy kościele pw. Świętych aniołów 
stróżów w Wałbrzychu 67, znajdującym się przy ówczesnej Mühlenstraße 17 68. 
W duszpasterstwie parafialnym współpracował z proboszczem, ks. dziekanem 
albertem klennerem, i księżmi wikarymi: Maxem nowotnym, ottonem nowa-
ckiem i Wiktorem kolodziejem 69. Po zakończeniu działań wojennych był w Bo-
lesławcu 70 duszpasterzem niemców, których usuwano na zachód, jak i Polaków 
– znał również język polski – którzy napływali ze Wschodu 71. W 1946 roku został 
jednak zmuszony przez komunistyczne władze polskie do wyjazdu do niemiec 72. 
na terenie Bawarii i frankonii oraz nadrenii Północnej-Westfalii kontynuował 
swoją posługę kapłańską i rozwijał działalność naukową w dillingen nad duna-
jem, Paderborn i Würzburgu, stając się znanym egzegetą oraz duchowym prze-
wodnikiem dla Wspólnoty sant’egidio w Würzburgu 73. 

zmarł w środę, 28 sierpnia 2002 roku w erlabrunn nad Menem, 10 km na pół-
nocny zachód od centrum Würzburga, w 88. roku życia i 65. roku kapłaństwa 74. 

ks. rudolf schnackenburg został nazwany przez thomasa södinga „pionierem 
i pasterzem” w kontekście czasów, w których przyszło mu żyć i działać na polu 
kościelnym i naukowym 75. W opinii wielu osób był człowiekiem skromnym, dys-
kretnym, pełnym umiaru; ale dalekim od ustępliwości, niejasności i niepewności. 
Był zdyscyplinowanym pracownikiem nauki, egzegetą wielkiego formatu. Posia-
dał wnikliwy umysł, ostrą zdolność oceniania i pewny instynkt, który miał przed 
oczami kościelne Sitz im Leben. Był też mądrym wydawcą, który doprowadził 
„Biblische zeitschrift” do poziomu wiodących międzynarodowych czasopism na-
ukowych z zakresu egzegezy. Jego książki są również dokumentami śląskiej miło-
ści do kościoła. zawsze pozostał kapłanem, który urodził się w katowicach 76.

67 niem. Waldenburg in schlesien – zu den heiligen schutzengeln. Jest to główna świątynia 
Wałbrzycha, zbudowana w latach 1898–1904 w stylu neogotyckim jako jedno z ostatnich dzieł 
alexisa langera. na terenie parafii znajduje się obecnie sanktuarium Matki Bożej Bolesnej – Pani 
Wałbrzycha.

68 Adressbuch für die Stadt Waldenburg in Schlesien, Waldenburg i. schles. 1939, s. 64.
69 Hanbuch der Erzbistums Breslau für das Jahr 1938, Breslau [1938], s. 113; Hanbuch  

der Erzbistums Breslau für das Jahr 1941, Breslau [1941], s. 92.
70 niem. Bunzlau.
71 Por. k. dola, Katolicy narodowości niemieckiej na Śląsku po 1945 r., w: 1000 lat diecezji 

wrocławskiej. Dziedzictwo i posłannictwo śląskiego Kościoła, red. M. hirschfeld, M. trautmann, 
dülmen 2001, s. 331-339.

72 Por. J. Pater, Ks. infułat dr Karol Milik jako rządca archidiecezji wrocławskiej w latach 1945-
1951, Wrocław 2012, s. 44-100.

73 Wspólnota Saint’Egido zrodziła się w rzymie w 1968 r., po soborze Watykańskim ii z ini-
cjatywy niespełna dwudziestoletniego chłopaka – andrei riccardiego. zebrał on grupę licealistów, 
aby słuchać i wspólnie wcielać w życie ewangelię. odniesieniem była dla nich pierwsza wspólnota 
chrześcijańska z dziejów apostolskich i postać św. franciszka z asyżu. dziś jest to ruch ludzi 
świeckich, do którego należy ponad 50 000 osób, zaangażowanych w ewangelizację i służbę bied-
nym w rzymie, we Włoszech oraz w ponad 70 krajach. Wszystkie lokalne wspólnoty sant’egidio 
rozproszone po świecie żyją tą samą duchowością, a fundamenty charakteryzujące drogę wspól-
noty to: modlitwa, przekazywanie ewangelii, solidarność z biednymi, ekumenizm i dialog.  
zob. Community of Saint’Egido, http://www.sanintegido.org/ [dostęp: 19.12.2013].

74 s. Pisarek, Rudolf Schnackenburg..., s. 577-578.
75 t. söding, Schnackenburgallee Rudolf, w: Neue Deutsche Biographie, Bd 23, Berlin 2007, 

s. 277 f.
76 s. Pisarek, Rudolf Schnackenburg..., s. 579-581.
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ANEKS

archiwum urzędu stanu cywilnego w katowicach
geburtenbuch
nr 40

kattowitz am 10 Januar 1914

vor dem unterzeichneten standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit 
nach duns sein familien anerkannt, der diplom. ingenieur robert otto albert leo-
pold schnackenburg, Wohnhaft in kattowitz, grünstraße 10, ewangelischer reli-
gion und zeigte an, daß von der anna Maria schnackenburg, geborenen christ, 
seiner ehefrau, katholischer religion, wohnhast bei ihn, zu kattowitz in seiner 
Wohnung am fünften Januar des Jahres tausend neunhundert vierzehn vor mit-
tags um halb ein viertel uhr ein kanbe geboren worden sei und daß das kind die 
vornamen rudolf Bernhard hubert erhalten habe. 

vorgelesen, genehmigt und unterschreiben
robert, otto, albert, leopold schnackenbug
der standesbeamtem zeihe (unterschrift)

***

archiwum urzędu stanu cywilnego w katowicach
księga urodzeń
nr 40

katowice, 10 stycznia 1914 r.

Przed podpisanym tutaj urzędnikiem państwowym stawił się dzisiaj dyplo-
mowany inżynier robert otto albert Maria leopold schnackenburg, zamiesz-
kały w katowicach, ulica zielona 10 77, wyznania ewangelickiego, i wskazał, że 
z anny Marii schnackenburg z domu christ, jego żony, wyznania katolickiego, 
zamieszkałej u niego w katowicach, w jego mieszkaniu 5 stycznia 1914 roku 78, 
przed południem 15 minut po godzinie szóstej urodził się chłopiec płci męskiej  
i że dziecko otrzymało imiona: rudolf Bernard hubert.

Przeczytano, zatwierdzono i podpisano
robert otto albert leopold schnackenburg
urzędnik stanu cywilnego zeihe (podpis)

77 obecnie ul. żwirki i Wigury 10.
78 Poród nastąpił w poniedziałek.
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Zdj. 1. Kattowitz, Grünstraße – Katowice, ul. Zielona (obecnie ul. Żwirki i Wigury)
Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kattowitz_-_Gr%C3%BCnstrasse.JPG?uselang=pl 
[dostęp: 17.01.2014]

Zdj. 2. Katowice, ul. Żwirki i Wigury. W kamienicy pod numerem 10 (widok obecny), której 
właścicielem był Überreiter, mieszkała rodzina Schnackenburgów
Źródło: Krystian Gryglaszewski
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Zdj. 3. Katowice – widok kamienicy 
przy ul. Żwirki i Wigury 10
Źródło: Krystian Gryglaszewski

Zdj. 4. Erlabrunn nad Menem – miejsce śmierci 
ks. Rudolfa Schnackenburga
Źródło: http://weinort-erlabrunn.de/index.php/ 
[dostęp: 17.01.2014]


