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Mapa z 1880 r., na której zaznaczono katowicki Schloss
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Katowice też miały zamek!

W
ielu przyjezdnych – ale także samych mieszkańców Katowic – ogromnie się 
dziwi, słysząc to zdanie. Ale jaki zamek? Skąd? No i gdzież on jest (lub był)? 
W tak młodym mieście? To nie do pomyślenia! Przecież nie rezydował tu 

żaden król. Te pytania wydają się bardzo logiczne. A odpowiedź nie jest łatwa. Katowice 
uzys kały prawa miejskie dopiero w 1865 roku, ale zamek istniał tu już wcześ niej. Tylko 
czy naprawdę był „zamkiem”?

Po południowej stronie Roździanki (dzisiaj zwanej Rawą) kuźnik Andrzej założył 
wieś zagrodniczą Katowice, wspomnianą po raz pierwszy w roku 1598. Wieś tę połączo-
no z Kuźnicą Bogucką traktem, nazywanym później drogą dworską – jest to najstarszy 
odcinek dzisiejszej alei Korfantego. Na przełomie XVII i XVIII wieku w rejonie dzisiej-
szych ulic Piastowskiej, Moniuszki, Uniwersyteckiej i  alei Korfantego wzniesiono fol-
wark kuźniczy, nazywany boguckim, należący do właś cicieli Kuźnicy od około 1750 roku. 
Właś ciciel musiał jednak gdzieś mieszkać. Nie będzie przecież pomieszkiwał z włas nymi 
poddanymi! Na północ od folwarku zbudowano więc drewniany dworek. Całość okreś-
lano mianem „Dóbr Rycerskich Katowice” – po niemiecku Rittergut Kattowitz (przecież 
szlachta to potomkowie średniowiecznych rycerzy, więc takie nazewnictwo było według 
nich całkowicie uzasadnione).

Zamek (pierwszy na północ 
od pomnika) miał być siedzibą 
Muzeum Powstań Śląskich
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W latach 30. XIX wieku nowym właś cicielem Katowic został Franz Winckler. Był to 
przemysłowiec z  głową na karku i  smykałką do interesów. Pomnożył majątek, a  jego 
umiejętności zostały docenione przez samego króla Prus, który nadał mu tytuł szlachec-
ki. Od teraz był Franzem von Wincklerem. Stwierdził, że wieś idealnie nada się na siedzi-
bę zarządu jego dóbr. A skoro tak, to trzeba wystawić nową – przede wszystkim murowa-
ną – siedzibę. Nazwano ją Schloss Kattowitz, co w tłumaczeniu znaczy dosłownie „Zamek 
Katowicki”. Jednak nie był to zamek taki, jaki znamy z sąsiedniego Będzina, dalszego 
Ogrodzieńca czy królewskiego Krakowa (na takie zamki w języku niemieckim znajdzie-
my odpowiednie słowo – Burg). Nie otoczono go fosą oraz wysokim murem z  bramą 
i  zwodzonym mostem. W  rzeczywistości był to nowy piętrowy pałacyk wzorowany na 
typowych miejskich willach z Berlina (mówiono o nich villa urbana).

Katowicki „zamek” był zatem skromny. Na tyle skromny, że potomkowie Wincklera 
wcale tu nie mieszkali. Część z nich pomieszkiwała w pałacyku w podbytomskich Mie-
chowicach. Gdy ród stał się znany w całych Niemczech pod nazwiskiem Tiele-Winckle-
rów, wybudował sobie ogromny bajkowy pałac w Mosznej. Katowicki Schloss przezna-
czono na siedzibę zarządu dóbr (dyrekcji generalnej), a więc obiekt typowo urzędniczy. 
Później była tu siedziba szefostwa spółki górniczej Tiele-Wincklerów.

Na północ od posiadłości wytyczono dworski park (przetrwał do dziś w szczątkowym 
kształcie nieopodal pomnika Powstańców Śląskich). W  parku powstała klasycystyczna 
Świątynia Dumania z czterema kolumienkami. Wejście na ten zielony teren przysługiwa-
ło tylko Wincklerom i ich znajomym oraz wyższym urzędnikom. 
Świątynię w stylu doryckim ustawiono na kopcu, który był ponoć 
grobowcem ukochanego konia Wincklera. W roku 1853, dwa lata 
po śmierci Franza Wincklera, w parku wzniesiono na jego 
cześć pamiątkowy obelisk według projektu jego szwagra, 
śląskiego rzeźbiarza Theodora Erdmanna Kalidego. Znów 
sięgnięto do motywów greckich, bo przypominał antyczną 
czarę, umieszczoną na czworobocznym cokole z medaliona-
mi. Wyryto na nim także daty urodzenia i śmierci Wincklera.

W latach 70. XIX wieku na „zameczek” napadli człon-
kowie słynnej bandy Wincentego Eliasza i Karola Pistulki. 
Z pierwszego piętra wynieśli kasę pancerną, którą prze-
transportowali wozem do lasu w  okolicach Dębu. Tam 
kasę rozpruli i skradli z niej pie-
niądze, a  papiery wartościowe 
spalili. Sprawców ujęto po dłu-
gich poszukiwaniach.
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Franza von Wincklera 
w parku zamkowym
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Dla ówczesnych katowiczan budynek, posiadający numer 17, nadal był „zamkiem”, 
mimo typowo biurowego charakteru. W roku 1899 nadano nawet nazwę Schloßstraße 
(ulica Zamkowa) drodze prowadzącej w  jego kierunku (dziś al. Korfantego). Pałacyk 
przeszedł gruntowną przebudowę wnętrz w  1908 roku – powstały w  nim luksusowe 
mieszkania. Nic dziwnego, że to tutaj nocował w latach 30. Stanisław Ignacy Witkiewicz, 
a zamieszkiwał między innymi Max Sabass, poseł do Sejmu Śląskiego z ramienia Deut-
sche Partei (Partii Niemieckiej).

„Zamek” był na tyle interesujący, że w styczniu 1945 roku zajęła go komendantura 
wojsk sowieckich, które właś nie wkraczały do Katowic. Potem nadal pozostawał pod woj-
skową jurysdykcją – były tu między innymi Rejonowa Komenda Uzupełnień oraz sztab 
wojskowy. W latach 60. XX wieku przebudowie uległo centrum Katowic. Zastanawiano 
się, co zrobić z „zameczkiem”, który przypominał o „kapitalistyczno-burżuazyjnej” prze-
szłości Katowic. Wojewoda katowicki Jerzy Ziętek zaproponował, by ulokować tu siedzi-
bę Muzeum Powstań Śląskich, które nawiązywałoby do sąsiadującego z „zameczkiem” 
nowo wybudowanego pomnika Powstańców Śląskich (tak zwanych trzech skrzydeł). 
Na to nie przystał jednak I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej 

Przy katowickim zamku istniał folwark (dziś rejon ul. Piastowskiej)
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Partii Robotniczej w  Katowicach – 
Zdzisław Grudzień, który rywalizował 
z Ziętkiem na szczytach władzy. Osta-
tecznie – podobno na osobiste polece-
nie Grudnia – „zameczek” zburzono 
w 1976 roku.

Z  powodów ideologiczno-politycz-
nych Kattowitzer Schloss przeszedł do 
historii. Według przekazów naocznych 
świadków jego wyburzenie zajęło tylko 
jedną noc. Do dziś przetrwał jedynie 
podworski park… A w miejscu Świąty-
ni Dumania i obelisku Wincklera stoi 
obecnie pomnik generała Ziętka.

Jerzy Ziętek i Edward Gierek w 1969 r., 
w tle katowicki zamek 

Widok na Wincklerowski zamek od strony parku


