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Od Autora
Lekko zakurzone i zapomniane dwudziestolecie w Chorzowie ożywa na stronach
tej książki. Barwne lata 20. i 30. XX wieku to czasy powstawania wielkiego i nowoczesnego miasta. Kojarząca się z niemiecką przeszłością Królewska Huta ustąpiła
miejsca polskiemu Chorzowowi, który w przededniu II wojny światowej należał do
grona dziesięciu największych miast Polski. Chociaż miejscowy przemysł zatrudniał
mniej osób niż przed I wojną, to właśnie tutaj działały dwie najważniejsze huty największego koncernu Europy Środkowej – Wspólnoty Interesów – oraz dwie wielkie
kopalnie jednego z głównych producentów węgla w kraju – firmy „Skarboferm”. Ponadto miasto stanowiło silny ośrodek chemiczny, a miejscowe elektrownie należały
do największych w Polsce. W Chorzowie wzniesiono wówczas trzeci po Katowicach
i Warszawie wieżowiec. Nazwa miasta pojawiała się na ustach całego kraju dzięki
sportowcom – w najwyższej klasie rozgrywek piłki nożnej równocześnie występowały dwa chorzowskie kluby. Bogato prezentowało się życie kulturalne tworzone przez
liczne inicjatywy teatralne, biblioteki oraz kina. Powstały nowe obiekty publiczne,
dwa kompleksy sportowe, przebudowano wiele ulic.
Oceniając potencjał i znaczenie Chorzowa międzywojennego, śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że lata te stanowiły bardzo dobry czas w życiu tego miasta. Pisząc tę książkę, starałem się ożywić dawnych mieszkańców, zapełnić gośćmi restauracje i kawiarnie, przybliżyć czytelnikowi klimat dawnych zabaw, smak wybornych
alkoholi, ukazać, jak rodziła się polskość i rozwijało się miasto.
Serdecznie dziękuję Justynie Pawlas z Muzeum Historii Katowic za pomoc w wyborze
i opisie fotografii zamieszczonych w książce oraz Jackowi Nowakowi za udostępnienie cennych zdjęć, pocztówek i materiałów archiwalnych z jego prywatnej kolekcji.
Piotr Rygus
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Władza
F

unkcjonowanie samorządu miejskiego na Górnym Śląsku regulowała pruska ordynacja miejska z 30 maja 1853
roku oraz jej kolejne nowele wydawane
przez Sejm Śląski (3 października 1923 r.,
18 czerwca 1924 r., 11 maja 1927 r.). Organem ustawodawczym była Rada Miejska
składająca się w Królewskiej Hucie (od
1934 r. Chorzów) z 54 radnych, pierwszy
raz wybieranych na 3-letnią kadencję,
a kolejny – na 4-letnią. Władza wykonawcza należała do magistratu wybieranego przez Radę Miejską, w skład
której wchodził burmistrz, jego zastępca, radcy otrzymujący wynagrodzenie
oraz ławnicy pełniący swoją funkcję honorowo. Burmistrza wybierano większością głosów na 12 lat. Według ordynacji
wyborczej uchwalonej 5 maja 1926 roku
czynne prawo wyborcze posiadały osoby,
które ukończyły 25 lat oraz zamieszkiwały
gminę przez co najmniej sześć miesięcy,
natomiast bierne prawo wyborcze nabywano po ukończeniu 30 lat i rocznym zamieszkiwaniu na terenie gminy.
W momencie przyłączenia miasta do
Polski (1922 r.) w ratuszu pracowali głównie Niemcy. Obowiązki burmistrza sprawował wybrany na to stanowisko w 1917

roku architekt Heinrich Brahl, a przewodniczącym Rady Miejskiej był Engelbert
Schoekiel pełniący tę funkcję od 1914
roku. Dodatkowo spośród 127 urzędników zatrudnionych w ratuszu tylko 16
biegle posługiwało się językiem polskim,
a blisko połowa znała wyłącznie język
niemiecki. Zgodnie z ustawą Sejmu Śląskiego z 16 stycznia 1923 roku jedynym
językiem urzędowym na Górnym Śląsku
był polski. Pracownicy nim niewładający
mieli okres przejściowy na jego naukę do
15 lipca 1926 roku.
Problem językowy od początku zakłócił
funkcjonowanie ratusza. Burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej, mówiący wyłącznie po niemiecku, popadli w konflikt
z polską częścią radnych. W marcu 1923
roku ze swojego stanowiska zrezygnował
Schoekiel. W ramach podziękowania za
bezproblemową pracę radni przyznali
mu honorowe obywatelstwo miasta. Na
nowego przewodniczącego Rady Miejskiej wybrano Franciszka Grzesia. Następnie w wyniku pertraktacji z udziałem
przedstawicieli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w lipcu 1923 roku w zamian
za 200 mln mkp (marek polskich) rekompensaty swój urząd opuścił Brahl.

Ratusz miejski po przebudowie
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Burmistrz
Heinrich Brahl
07.02.1917 – 15.07.1923

Burmistrz
Paweł Dombek
05.03.1924 – 11.10.1925

Burmistrz
Wincenty Spaltenstein
16.12.1925 – 01.01.1935

Prezydent
Karol Grzesik
16.12.1934 – 01.09.1939

(odszedł na emeryturę)

władza
Jak się później okazało wydarzenia te
były dopiero początkiem sporów o charakterze narodowym w miejscowym samorządzie. W wyniku niezgody w Radzie
Miejskiej wybór nowego burmistrza przeciągnął się o prawie pół roku. Stanowisko to powierzono Pawłowi Dombkowi,
znanemu na Śląsku dziennikarzowi oraz
działaczowi narodowemu, który pełnił
dotychczas funkcję zastępcy burmistrza.
Rola włodarza miasta nie była mu obca,
ponieważ w 1920 roku sprawował ten
urząd w Lesznie. Jeszcze dłużej przeciągnął się konkurs na stanowisko zastępcy
burmistrza. Dopiero w grudniu 1924 roku
wybrano prawnika Wincentego Spaltensteina. 12 października 1925 roku nagle
zmarł Paweł Dombek. Tym razem wybór nowego burmistrza nie przysporzył
Radzie kłopotu i już w grudniu został
nim Spaltenstein. Konflikt zaostrzył się
w momencie mianowania jego zastępcy.
Posiadający większość głosów w Radzie
obóz niemiecki zaproponował na to stanowisko Jana Fignę, burmistrza Pszczyny. Propozycja ta nie uzyskała jednak
poparcia nowego wojewody śląskiego
Michała Grażyńskiego. Jego zdaniem
Figna reprezentował zbyt uległe podejście w stosunku do niemieckich radnych.
Równocześnie wsparł on kandydaturę
aktywnego działacza narodowego z czasów plebiscytu oraz członka Śląskiej
Rady Wojewódzkiej – Pawła Dubiela.
14 listopada 1926 roku odbyły się pierwsze wybory komunalne pod rządami
państwa polskiego. Obóz polski poniósł
sromotną porażkę – zdobył tylko 16 mandatów, podczas gdy Niemcy otrzymali
ich 38. Ostatecznie jednak Urząd Wojewódzki wstrzymał się z ukonstytuowaniem nowej Rady Miejskiej, gdyż burmistrz
Spaltenstein przekazał informacje o groźbach zwolnień pracowników, a nawet zamknięcia huty „Królewskiej” w przypadku porażki Niemców w wyborach. W celu
wyjaśnienia sprawy powołano specjalną
komisję dochodzeniową oraz pozostawiono „stary” skład Rady Miejskiej. W tej
sytuacji, aby uniemożliwić wybór drugiego burmistrza, niemieccy radni złożyli
swoje stanowiska, co spowodowało utratę wymaganej większości głosów. Pozwoliło to jednak Grażyńskiemu dopiąć celu.
Powołując się na decyzję Najwyższego
Trybunału Administracyjnego w Berlinie
z 1919 roku, 14 marca 1927 roku przeprowadził nowe głosowanie, podczas którego 26 urzędujących radnych jednogłośnie wybrało drugim burmistrzem Pawła
Dubiela. Następnie wojewoda, chcąc
uprzedzić protesty ze strony niemieckich
polityków, osobiście udał się do Warszawy, aby zatwierdzić wyniki głosowania
przez Radę Ministrów.

Herb miasta
Przyłączenie miasta do państwa polskiego wymusiło na samorządowcach zmianę herbu dotychczas opatrzonego pruskimi znakami państwowymi oraz inicjałem
króla Wilhelma I Hohenzollerna. Jego
wycofanie z użytku ogłosił na początku
1923 roku Paweł Dombek, pełniący wówczas funkcję zastępcy burmistrza. Pracę
nad projektem nowego herbu powierzono m.in. prof. Zygmuntowi Kamińskiemu
z Politechniki Warszawskiej. Pierwsze
efekty można było oglądać w 1927 roku.
Herb bazował na starym godle – pozostawiono motyw pół orła śląskiego oraz
symbol górnictwa w postaci skrzyżowanego pyrlika i żelazka. Nowym elementem był ukoronowany orzeł polski.
Projekt nie uzyskał jednak akceptacji
władz państwowych i w 1929 roku pojawiła się kolejna wersja wzorowana na
poprzednim pomyśle. W dwóch górnych
polach umiejscowiono białego orła polskiego na czerwonym tle oraz złotego
orła śląskiego na niebieskim. U dołu
na niebieskim tle znajdowały się także
złote narzędzia górnicze. Również ten
herb nie uzyskał poparcia władz, jednak przez kilka lat był oficjalnie używany przez miasto. Można go zobaczyć na
fotografiach z uroczystości miejskich,
stanowił część ekspozycji targowej na
Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu (1929 r.). Został umieszczony na
wieży nowo przebudowanego ratusza
oraz w witrażu zdobiącym salę posiedzeń Rady Miejskiej.
Ostatecznie w 1934 roku wraz ze zmianą nazwy miasta ogłoszono konkurs na nowy herb. Zwycięski projekt przygotowała
grupa studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego pod przewodnictwem chorzowianina Jana Czarneckiego i kierunkiem prof. Jana Dąbrowskiego. Po prawej stronie
umiejscowiono złotego pół orła na niebieskim tle, nawiązującego do herbu Piastów
górnośląskich, a w lewej części znalazła się połowa podwójnego krzyża będącego godłem zakonu bożogrobców, wieloletnich właścicieli wsi Chorzów. Taki herb
zaczął obowiązywać od 14 marca 1938 roku, po zatwierdzeniu przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych.

Karol Grzesik wraz z przedstawicielami władz miejskich z wizytą
u Prezydenta RP Ignacego Mościckiego
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władza
Tymczasem komisja badająca prawidłowość przeprowadzenia wyborów komunalnych z powodu braku świadków nie
była w stanie określić rozmiaru zaistniałych nieprawidłowości i 13 kwietnia
1927 roku urzędowanie rozpoczęły nowe
lokalne władze. Członkami magistratu,
przewodniczącym, zastępcą i sekretarzem w Radzie Miejskiej zostały osoby
wskazane przez niemieckich radnych,
którzy posiadali przytłaczającą większość głosów. W zaistniałej sytuacji działania polskich radnych mogły ograniczyć się wyłącznie do demonstracyjnego
opuszczania sali obrad. Nie posiadając
realnego głosu w sprawach funkcjonowania władz lokalnych, wystosowali rezolucję nawołującą do rozwiązania Rady
Miejskiej. Zapędy te jednak zostały ostudzone przez władze wojewódzkie nawołujące do kompromisu pod groźbą utraty
środków finansowych. Stosunków panujących w Radzie nie poprawiły wyniki kolejnych wyborów komunalnych z 4 maja
1930 roku. Tym razem politycy niemieccy
zdobyli 29 miejsc, a polscy 24. Spory nadal stanowiły główny element obrad.
W 1933 roku w gronie polskich rajców powstał projekt udzielania głosu tylko tym
referentom, którzy mówią w języku polskim. Reakcja niemieckiej części Rady
była bardzo ostra. Padło nawet stwierdzenie, że w niemieckim mieście radni
polscy powinni posługiwać się językiem
niemieckim. Ci którzy nie znają tego języka, nie muszą przychodzić na posiedzenia… W reakcji na to kolejne zebrania odbywały się bez udziału członków
polskiej „opozycji”.
W spór włączyły się władze wojewódzkie.
W 1934 roku do miasta Królewska Huta
zostały przyłączone
gminy Chorzów
i Nowe Hajduki. Wraz ze zmianą przebiegu granic miasto przyjęło nazwę Chorzów. 1 lipca rozwiązano dotychczasowy
skład Rady Miejskiej, a 12 lipca 1934
roku Śląska Rada Wojewódzka powołała 15-osobową Komisaryczną Radę
Miejską. Jej 12 członków reprezentowało
ludność polską, w tym 8 rządzący obóz
sanacyjny. Liczbę niemieckich radnych
ograniczono do 3 osób, a funkcję przewodniczącego powierzono dr. Ignacemu Nowakowi, cenionemu lekarzowi
z miejscowego szpitala oraz zagorzałemu działaczowi politycznemu. Taki bieg
wydarzeń zadowolił polskich mieszkańców. Oznaczał on prawdziwe wyzwolenie polityki miasta spod wpływów
niemieckich. Należy jednak zaznaczyć,
że mimo wrogości i konfliktów towarzyszących współpracy polskich i niemieckich
radnych oraz członków magistratu, miasto
Królewska Huta rozwijało się prawidłowo.
Również spółki i instytucje podlegające
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Magistrat (1936 r.)
Biuro Meldunkowe, pl. Marszałka Piłsudskiego (do ok. 1926 r. Rynek, ob. Rynek)
Biuro Mieszkaniowe, pl. Marszałka Piłsudskiego
Kasa Główna, pl. Marszałka Piłsudskiego
Kasa Podatkowa, pl. Marszałka Piłsudskiego
Miejski Komitet Funduszu Pracy, pl. Piastowski
Miejski Referat Użyteczności Publicznej, ul. Bytomska 19 (ob. ul. Katowicka)
Miejski Referat Zdrowotności, ul. Głowackiego 5 (ob. ul. Moniuszki)
Miejskie Ogrodnictwo, park Wyzwolenia
Urząd Mierniczy i Budowlany, pl. Marszałka Piłsudskiego
władzom miejskim notowały pozytywne
wyniki ekonomiczne. Funkcjonowanie
gospodarki zostało nawet nagrodzone
Medalem Złotym przyznanym przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu podczas
trwania Powszechnej Wystawy Krajowej
w Poznaniu w 1929 roku.
W następnej kolejności politycy sanacji postanowili wpłynąć na Wincentego
Spaltensteina, aby zrezygnował ze stanowiska. Powodem była jego nieskrywana niechęć do Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz partii rządzącej. W tym celu
prasa sanacyjna rozgłaszała nieprawdziwe informacje o złym stanie zdrowia
chorzowskiego burmistrza. Jesienią 1934
roku, po pojawieniu się kolejnych insynuacji prasowych Spaltenstein postanowił zrezygnować z piastowanego urzędu
i przejść na emeryturę. Następnie podczas
głosowania 16 grudnia 1934 roku Komisaryczna Rada Miejska wybrała prezydenta
– Karola Grzesika. Był on barwną postacią, ściśle związaną z ruchem powstańczym oraz górnośląskim nurtem sanacyjnym. Zwrócił na siebie uwagę podczas
III powstania, gdy w dowodzonej przez
niego Grupie Operacyjnej „Wschód” wybuchł bunt przeciw Wojciechowi Korfantemu, a on sam został mianowany Naczelnym Wodzem. Po przewrocie majowym
w 1926 roku stał się jedną z najważniejszych postaci śląskiego ruchu sa-

nacyjnego, a Rada Gminy Wielkie Hajduki powierzyła mu funkcję naczelnika
gminy. Podczas pełnienia obowiązków
prezydenta Chorzowa dał się poznać
jako polityk kontrowersyjny, był nawet
oskarżany o zapędy dyktatorskie. Równocześnie jednak wniósł duży wkład
w dalszy rozwój miasta, doprowadzając
m.in. w 1939 roku do jego powiększenia
o gminę Wielkie Hajduki. W kwietniu
1939 roku, po zakończeniu 12-letniej kadencji, na emeryturę przeszedł Paweł
Dubiel. Funkcję zastępcy prezydenta powierzono Józefowi Korolowi, pełniącemu
dotychczas obowiązki dyrektora administracji miejskiej.
Wydarzenia z września 1939 roku przerwały pięcioletnie funkcjonowanie Komisarycznej Rady Miejskiej. Zgodnie z obowiązującym wówczas prawem powinna
ona pełnić swoje obowiązki przez maksymalnie sześć miesięcy.

Oficjalny herb Chorzowa w nagłówku
„Wiadomości Statystycznych”, 1937 r.

Pracownicy magistratu podczas obchodów 10. rocznicy
przyłączenia miasta do Polski

Architektura
W

okresie międzywojennym architektura miast Górnego Śląska
odgrywała duże znaczenie, ponieważ wykorzystywano ją do celów propagandowych, zarówno po polskiej, jak
i niemieckiej stronie granicy. Wznoszenie
okazałych budynków w nadgranicznych
miastach, między którymi odbywał się
ciągły przepływ ludności, było jednym
z najbardziej widocznych dowodów poziomu ekonomicznego danego kraju. Również włodarze Chorzowa mieli tego świadomość, czego dowodzi uzasadnienie do
projektu osiedla planowanego w przyłączonych do miasta Nowych Hajdukach:
Nie można też pominąć prestiżu Państwa, wobec sąsiada, który szybkim krokiem w tej dziedzinie postępuje naprzód.
Pozostawienie zabudowy jak obecnie
istnieje, byłoby dużym zeszpeceniem
Miasta. Ponadto, zrywając z niemiecką
tradycją architektoniczną, chciano zaznaczyć przynależność do Polski. Tak
autor wydanej w 1926 roku monografii
miasta podsumował planowane wielkie
inwestycje budowlane: W okresie ostatnich lat, daje się silnie odczuwać w mieście naszem, dążność społeczeństwa do
upodobnienia naszego, tutejszego centrum, do miast Zachodu, pod względem
zadośćuczynienia kulturalnym potrzebą
mieszkańców [pisownia oryginalna w cytowanych fragmentach].
W pierwszych latach niepodległości wśród
projektów nowo wznoszonych budynków
dominowała forma nawiązująca do klasycznego polskiego dworu. Przykładem
może być ratusz gminy Chorzów, który
wzniesiono w latach 1924–1925. Główną
częścią reprezentacyjnego fragmentu fasady (od strony ul. Mazurskiej) był środkowy ryzalit (część elewacji wysunięta
przed resztę lub płaszczyznę budynku)
posiadający trójkątne zakończenie. Okazały wygląd bryły uzupełniały – główne
wejście, do którego doprowadzono podjazd, przestronny balkon na wysokości
I pietra, gdzie ulokowano salę posiedzeń,
oraz wieńczący całość zegar. Dodatkowo
po bokach ryzalitu znajdowały się dwie
wieże nakryte parą hełmów.
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gmach komunalnej kasy oszczędności

W tym samym stylu powstał budynek
ZUS-u przy ulicy Dąbrowskiego. Na jego
projekt ogłoszono konkurs. W maju 1925
roku jury zdecydowało o przyznaniu
I nagrody inż. Stanisławowi Tabeńskiemu. Ostatecznie jednak podczas tajnego głosowania kierownictwo Zakładu
hall gmachu komunalnej
kasy oszczędności

architektura

PRACE BUDOWLANE WE WNĘTRZU
KOŚCIOŁA PW. ŚW. ANTONIEGO

PROJEKT KOŚCIOŁA PW. ŚW. ANTONIEGO

RATUSZ MIEJSKI PRZED PRZEBUDOWĄ
STAREJ CZĘŚCI BUDYNKU

postanowiło wznieść budynek według
projektu autorstwa architekta Rudolfa
Ziółki, który otrzymał II nagrodę. Monumentalny gmach składał się z trzech
części – reprezentacyjnego środka oraz
dwóch bocznych skrzydeł „występujących” przed resztę budynku. Pośrodku
budynku od strony ulicy Dąbrowskiego
umieszczono charakterystyczny ryzalit
zakończony trójkątnym tympanonem
(wewnętrzne pole trójkątnego frontonu).
Sala posiedzeń miała wysokość dwóch
kondygnacji, co zaznaczono przy pomocy
pięciu pasów okiennych. W latach 1925–
–1927 ponad 70 firm budowlanych wzniosło jeden z największych gmachów mia-

PROJEKT NOWEGO RATUSZA MIEJSKIEGO

sta. Całość tworzyło 178 pokoi, kasa ze
skarbcem, 7 pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentów,
4 mieszkania oraz dwie windy ułatwiające komunikację wewnątrz budynku.
W drugiej połowie lat 20. XX wieku wśród
śląskich architektów popularność zaczął
zdobywać modernizm. Miejscowe środowisko, skupione w założonym w 1925
roku Związku Architektów na Śląsku
i popierane przez władze województwa
śląskiego zachęcające do nowoczesnych
wizji, szybko włączyło do swoich projektów awangardowe formy tego stylu. Był

on neutralny pod względem skojarzeń
narodowych i w krótkim czasie stał się
symbolem nowoczesności i potencjału
ekonomicznego województwa śląskiego. W tym nurcie został przebudowany
miejski ratusz. Jego nowy projekt przygotowali inż. Karol Schayer i inż. Witold
Eysmontt. W 1927 roku do wzniesionego
w 1874 roku budynku magistratu dobudowano narożną wieżę oraz skrzydło
w kierunku ulicy Jagiellońskiej. W 1930
roku dokończono projekt, przebudowując neogotycki gmach. Wówczas rolę
reprezentacyjnej części przejęła wieża
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architektura
zegarowa. Od strony ulicy Gimnazjalnej
(obecnie ul. Powstańców) fasadę ratusza
zdobiły dwie kolumny umieszczone po
bokach przestrzennej wnęki. Układ fasady starego budynku podporządkowano
pierwotnej kompozycji. W trakcie remontu znajdującej się tam sali posiedzeń
Rady Miasta w miejscu wysokich otworów okiennych umieszczono trzy barwne
witraże o tematyce gospodarczej autorstwa Jana Piaseckiego.
Wraz z kolejnymi latami w mieście było
coraz więcej budynków o przestrzennych bryłach i prostym układzie fasady
pozbawionej zdobień i historycznych odniesień. Taką formę przybierały zarówno
gmachy użyteczności publicznej, szkoły, jak i domy mieszkalne. W 1926 roku
ogłoszono konkurs na reprezentacyjną
siedzibę Miejskiego Domu Ludowego
przy ulicy Sienkiewicza. I nagrodę zdobyła praca Tadeusza Michejdy, a II – Lucjana Sikorskiego. Ostatecznie jednak
dwaj katowiccy architekci postanowili
połączyć siły i razem opracowali projekt tego budynku. Sporządzona w 1928
roku wizja przedstawiała olbrzymią, kilkuczęściową budowlę o rzucie w kształcie
odwróconej litery „T”. Część biegnąca
wzdłuż ulicy miała pomieścić różnego
typu sale zebrań, pracownie oraz bibliotekę z czytelnią, a w prostopadłej do
niej bryle przewidziano salę teatralną
wraz z zapleczem i salą gimnastyczną.
Brak odpowiednich środków finansowych spowodował opóźnienia i musiano zrezygnować z niektórych pomysłów.
W 1929 roku już sam Michejda zaprezentował znacznie uboższą wersję budynku.
Całą inwestycję ograniczono do sali teatralnej wzniesionej w latach 1930–1934.
W krótkim czasie okazało się, że gmach
nie jest w stanie spełnić powierzonej mu
funkcji, w wyniku czego inż. Michejda

Ważniejsze budowle
Koszary 75. Pułku Piechoty, 1930–1933, proj. W.E. Czeczott
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1937–1939, proj. H. Gambiec
Kościół pw. św. Antoniego, 1930–1934, proj. A. Ballenstedt
Miejski Dom Ludowy, 1930–1934, proj. T. Michejda
Miejskie Zakłady Elektryczne i Wodociągowe, 1938–1939
Ratusz miejski, 1927–1929, projekt K. Schayer, W. Eysmontt
Spółdzielczy blok mieszkalny przy ul. Dąbrowskiego, 1938 r., proj. Hojnowski
Spółdzielczy blok mieszkalny w Wielkich Hajdukach, 1938 r., proj. Z. Rzepecki
Stadion KS Ruch, 1934–1935, proj. Nowak
Stadion Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego, 1926–1928,
proj. J. Ćwieżewicz, Pogoda
Szkoła Powszechna im. Juliusza Ligonia, 1929 r., proj. W. Soboń
Szkoła Powszechna nr 30 w Wielkich Hajdukach, proj. A.S. Olszewski, K. Schayer
Wieżowiec KKO, 1935–1937, proj. S. Tabeński
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 1925–1927, proj. Rudolf Ziółko
przystąpił do planowania dodatkowego
skrzydła, którego pełną realizację uniemożliwił wybuch wojny.
Na rogu ulic Zjednoczenia i Wolności
powstał tzw. drapacz chmur. Wieżowiec
według projektu inż. Tabeńskiego składał się z dwóch części mających kształt
prostopadłościennych brył ułożonych
na planie litery „U”. W pierwszej (niższej) umieszczono siedzibę Komunalnej
Kasy Oszczędności (KKO) z kasami, pomieszczeniami biurowymi oraz dwoma
salami operacyjnymi. Druga bryła miała
kształt dziewięciopiętrowego wieżowca.
Fasadę zdominował ciąg występujących
przed czoło budynku akcentów wizualnie wzmacniających konstrukcję. Liczący
około 40 m wysokości budynek był wówczas jednym z najwyższych w Polsce.
Pośród wzniesionych wówczas obiektów
ważny był także kościół pw. św. Antoniego zbudowany w latach 1930–1934. Jego
projekt przygotował Adam Ballenstedt,
poznański architekt, który już wcześniej
zasłynął realizacją wielu budowli sakralnych. Z powodu trwającego kryzysu eko-

nomicznego podjęto się wykonania stosunkowo najtańszej wersji. Główną część
świątyni stanowi masywna bryła prostopadłościenna. Od strony placu Matejki
dołączono do niej wysoką na 40 m wieżę,
a od ulicy Zjednoczenia – budynek plebanii połączony z kościołem przejściem
arkadowym. Żelbetonową konstrukcję
dla ozdoby obłożono czerwoną cegłą licówką.

SZKIC SZKOŁY POWSZECHNEJ
W MACIEJKOWICACH AUTORSTWA
TADEUSZA MICHEJDY

PROJEKT BLOKU MIESZKALNEGO
W WIELKICH HAJDUKACH

BUDOWA SZKOŁY POWSZECHNEJ
W WIELKICH HAJDUKACH, 1932 R.
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PROJEKT DOMU LUDOWEGO

Elektryczność
1

października 1898 roku ulice miasta pierwszy raz zostały oświetlone
przy użyciu prądu elektrycznego.
Pochodził on z elektrowni zakładowej
huty „Królewskiej”, która rozpoczęła
swoją działalność w 1895 roku. Na podstawie stosownej umowy zawartej przez
władze miejskie ze spółką „Zjednoczone
Huty Królewska i Laura” miasto zostało
pośrednikiem między potencjalnymi odbiorcami a Elektrownią. Pierwsza miejska sieć elektryczna, wykonana przez
firmę Schuckert, składała się z 8,5 km długości kabli wysokiego napięcia, 153,3 km
kabli niskiego napięcia oraz 18 transformatorów. Jednym z pierwszych odbiorców przyłączonych do sieci był kościół
pw. św. Barbary. Od 1 kwietnia 1899 roku
prąd elektryczny zaczęły odbierać prywatne osoby. W sąsiedniej wsi Chorzów
spółka AEG (Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft), znany w całych Niemczech
producent urządzeń elektrycznych, przystąpiła do budowy elektrowni. W 1898
roku nowa siłownia rozpoczęła dostarczanie energii do sieci elektrycznej. Chorzowski zakład wraz z bliźniaczą elektrownią w niedalekim Zaborzu utworzył
firmę Oberschlesiche Elektricitäts Werke
(OEW). Od 1 października 1911 roku
spółka ta zaczęła dostarczać prąd Królewskiej Hucie.
Wraz z przyłączeniem Górnego Śląska do
państwa polskiego spółka OEW rozpadła
się na dwie części: wschodnią na terenie
Polski z zakładem w Chorzowie i zachodnią na terenie Niemiec z zakładem w Zaborzu. Po polskiej stronie granicy utworzono nową firmę o nazwie Oberschlesisches
Kraftwerke S.A. (OKW; Górnośląska
Elektrownia) w Katowicach, która za
300 mln mk odkupiła od OEW polską
część przedsiębiorstwa wraz ze wszystkimi umowami regulującymi sprzedaż
energii i kupno surowców. Nadal jednak
chorzowski zakład podlegał pod niemiecki nadzór OEW, czego dowodami
były niekorzystna decyzja wstrzymania
rozbudowy chorzowskiej elektrowni i wypłacanie niemieckiej spółce części uzy-

skanych zysków ze sprzedaży. Sytuacja
ta nie przeszkodziła jednak zakładowi
z Chorzowa w utrzymaniu największego
potencjału produkcyjnego energii w Polsce. Według statystyki sporządzonej
w 1930 roku przez Związek Elektrowni
Polskich największą mocą zainstalowaną – 81 MW – dysponowała Elektrownia
Chorzów, co stanowiło 23,5% produkcji
wszystkich 96 elektrowni w kraju. Dla
porównania druga siłownia w Polsce
znajdująca się w Warszawie dysponowała mocą 42,9 MW, czyli miała 12,1%
udziału w produkcji krajowej. Kolejna
elektrownia z tego zestawienia również
pracowała w Chorzowie. Należała do
Zakładów Azotowych i posiadała moc 31
MW i 9,1% udziału.
Zmiana suwerenności państwowej nie
wpłynęła na sposób obrotu energią elektryczną. Zgodnie z umową koncesyjną zawartą jeszcze w 1911 roku energia miała
być dostarczana do wyznaczonych punktów należących do miasta po cenach hurtowych. Następnie miasto przy pomocy
własnej sieci elektrycznej rozprowadzało
prąd wśród indywidualnych odbiorców.
Na władzach Chorzowa spoczywał także
obowiązek konserwacji i obsługi instalacji miejskiej. Przy ulicy Bytomskiej 11
(obecnie ul. Katowicka) znajdowały się
stacja przetwornikowa, pomieszczenia
warsztatowe i mieszkania dla monterów.

LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA

WYGLĄD ELEKTROWNI OD STRONY
MACIEJKOWIC

Równocześnie w okolicznych gminach,
które w przyszłości miały wejść w skład
miasta, spółka OKW sprzedawała energię elektryczną bez pośrednictwa ze
strony samorządu, odpowiadając przy
tym za stan i inwestycję w sieć elektryczną. W Królewskiej Hucie utworzono podległą miastu jednostkę administracyjną
– Miejski Urząd Techniczny – zajmującą
się także eksploatacją wodociągów.
Z biegiem lat znacznie rozbudowano
miejską sieć energetyczną. W 1926 roku
liczyła już 13,9 km przewodów wysokiego napięcia, 192,2 km przewodów niskiego napięcia i 36 transformatorów. Sieć
miejska zużyła w wyżej wymienionym
roku ponad 3,6 tys. kWh. Na początku lat

ZABUDOWANIA ELEKTROWNI

HALE MASZYNOWNI ORAZ ROZDZIELNI 6 KV

PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE
PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI
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elektryczność
30. XX wieku pośrednictwem sprzedaży
energii elektrycznej zajmowały się Miejskie Zakłady Elektryczne. Systematycznie
wzrastało zużycie prądu, np. w 1930 roku
wynosiło ono już ponad 5,3 tys. kWh, co
w szacunkowym przeliczeniu na żarówki
dawało liczbę 46 350. Udział w sprzedaży przynosił miastu znaczne dochody, np.
w 1926 roku Miejski Urząd Techniczny odnotował ponad 361 tys. zł zysku, a w kryzysowym 1933 roku – 224 tys. zł utargu.
W 1937 roku do miejskiej sieci elektrycznej podłączonych było 2,2 tys. budynków.
W wyniku reorganizacji struktur spółek
miejskich od 1938 roku za sprzedaż prądu i wody odpowiadały Miejskie Zakłady Elektryczne i Wodociągowe. Nowy
podmiot został wyodrębniony ze struktur
Chorzowa, jednak ciągle podlegał kontroli burmistrza i Rady Miejskiej. W latach 1938–1940 przy ulicy Bytomskiej 11
(obecnie ul. Katowicka 115) wzniesiono
nową okazałą siedzibę spółki. Wraz
z przyłączeniem nowych dzielnic na
chorzowskim rynku energii elektrycznej
zaistniała specyficzna sytuacja – miasto sprzedawało prąd na terenie dzielnic I i II (I – Chorzów Śródmieście, II –
Chorzów Pniaki), podczas gdy w nowo
przyłączonych dzielnicach (Chorzowie
Starym, Nowych i Wielkich Hajdukach)
robił to bezpośredni producent energii.
Zarząd elektrowni planował uregulować
tę sytuację, jednak jego działania przerwał wybuch wojny.
Wraz z upływem lat w firmie OKW coraz
bardziej były widoczne efekty poloniza-

44

cji zakładu. W 1930 roku elektrownia zaopatrywała w prąd cztery miasta oraz 32
gminy przemysłowe i 12 wiejskich, łącznie 36,9 tys. klientów zużywających 63
MW energii. W 1933 roku podczas walnego zgromadzenia członkowie spółki
OKW przyjęli nowy statut, na mocy którego przedsiębiorstwo otrzymało nazwę
Śląskie Zakłady Elektryczne S.A. w Katowicach, później potocznie nazwane
„Ślązalem”. W zarządzie spółki pojawił
się pierwszy Polak – Roman Podoski –
któremu powierzono funkcję dyrektora
technicznego, a stanowisko kierownika
chorzowskiej elektrowni objął inż. Józef
Michejda. Ostateczne przejęcie spółki
przez polski kapitał nastąpiło 7 marca
1938 roku, kiedy Zjednoczenie Elektryczne Sp. z o.o. uzyskało ponad 80% akcji
„Ślązala”. Udziałowcami polskiego kapitału spółki były miasta Chorzów i Katowice oraz firmy – Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe „Saturn” z Czeladzi
i Jaworznickie Komunalne Kopalnie Węgla S.A. z siedzibą w Krakowie. Kapitał
zakładowy spółki został ustalony na 20
tys. zł rozdzielonych między udziałowców. Chorzowowi przypadł udział w wysokości 4 tys. zł. W składzie pierwszej
Rady Nadzorczej znalazł się prezydent
miasta Karol Grzesik. Po udanym przejęciu przedsiębiorstwa przystąpiono do
znacznej rozbudowy chorzowskiej elektrowni. Zgodnie z planami po jej zakończeniu w listopadzie 1940 roku łączna
moc zakładu miała wynieść 121 MW.

KONDENSATORY ELEKTROWNI
W CHORZOWIE

Przedsiębiorstwa
elektrotechniczne (1936 r.)
Zakłady Elektrotechniczne, wł. Augustyn Foks, ul. 11 listopada 8, wykonywanie robót elektroinstalacyjnych
i gromochronów
„Elektron”, wł. Paweł Gidziela,
ul. Wolności 50, wykonywanie wszelkich robót instalacyjnych w zakresie
prądu silnego i słabego
Fabryka Kompresorów, Silników
i Maszyn Elektrycznych Cebulla i Ska
z o.o., ul. Katowicka 16/18,
fabryka silników i kompresorów do
natryskiwania farb oraz pompowania
opon; szlifierki elektryczne, reperacja,
nawijanie i przewijanie maszyn elektrycznych każdego rodzaju, fabryka
magli
Pawlik Karol, ul. 3 Maja 41, hurtownia
materiałów elektrotechnicznych
Śląskie Zakłady Elektryczne S.A.
Katowice, ul. 3 Maja 9
Elektrownia w Chorzowie III, zakład
produkcyjny Śląskich Zakładów Elektrycznych

Teatr
W

raz ze wzrostem liczby mieszkańców miasta zaczęło się tworzyć
życie kulturalne. Początkowo Królewską Hutę odwiedzały zawodowe trupy
teatralne, a u progu XX wieku pojawiły
się miejscowe inicjatywy. Burmistrz miasta, Emil Stolle, zainicjował utworzenie
zawodowej sceny dramatycznej. Po otrzymaniu finansowego wsparcia ze strony
miejscowych przedsiębiorców, w sierpniu
1901 roku powstał Górnośląski Teatr Ludowy (Oberschlesischer Volkstheater).
Jego zespół liczył 30 osób. Spektakle
wystawiano w sali nowo wzniesionego
hotelu Graf Reden. Trzy razy w tygodniu
przedstawienia odbywały się w Królewskiej Hucie, a w pozostałe dni aktorzy
odwiedzali publiczność w okolicznych
miejscowościach. Systematycznie wzrastała liczba widzów. W czasie I wojny
światowej teatr na krótko zawiesił pracę,
jednak wznowił działalność najprawdopodobniej niedługo po zaprzestaniu
działań wojennych.
W Królewskiej Hucie prężnie rozwijało
się także polskie życie teatralne. Jego początki są związane z działającym w mieście Kółkiem Towarzyskim, które pierwszą premierę przygotowało w 1870 roku.
Mimo oporów władz niemieckich i silnej
konkurencji ze strony wspomnianego
niemieckiego teatru zawodowego, było
coraz więcej polskich projektów prezentujących wysoki poziom artystyczny.
Po przyłączeniu miasta do Polski miejscowe życie teatralne skupiało się na utworzeniu polskiej zawodowej sceny, budowie odpowiedniego budynku teatralnego
i organizowaniu spektakli przy udziale
zespołów amatorskich oraz scen objazdowych. W Królewskiej Hucie większość
sal widowiskowych należała do Niemców, dlatego w 1924 roku z inicjatywy
władz samorządowych powołano Komitet Budowy Domu Ludowego, mającego w przyszłości pełnić rolę centrum
polskiego życia kulturalnego w mieście.
Śmierć stojącego na jego czele burmistrza Pawła Dombka i brak odpowiednich środków finansowych spowodowały
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znaczne ograniczenie pierwotnego projektu Domu oraz opóźnienie otwarcia
jego sali widowiskowej. Została ona oddana do użytku 4 marca 1934 roku. Dysponowała widownią na 1150 osób i stała
się jedną z najnowocześniejszych i największych na Górnym Śląsku. Stanowiła
jednak tylko fragment planowanej większej całości budynku, którego nie udało
się ukończyć, mimo kolejnych inwestycji,
przed wybuchem wojny.
Budowa obiektu teatralnego trwała 10 lat.
Mimo starań do wybuchu wojny nie udało
się powołać teatru zawodowego. W 1925
roku przedstawiciele polskich towarzystw
narodowych zaprezentowali burmistrzowi Dombkowi pomysł zorganizowania
w Domu Polskim przy ulicy 3 Maja siedziby objazdowego Teatru Ludowego.

Ważne miejsce w chorzowskim życiu teatralnym zajmował Śląski Teatr Ludowy
„Reduta Śląska” oraz teatr dla dzieci
„Płomyk Śląski”. Ich działalność częściowo rekompensowała brak zawodowego
zespołu. Pierwszy z nich został założony w 1933 roku przez grupę entuzjastów
zgromadzonych wokół nauczyciela Stanisława Staśki i organizatora teatrów amatorskich – Emanuela Zdebika. „Reduta
Śląska” miała zajmować się krzewieniem polskiej kultury na terenie kresów
zachodnich. Świadczyła o tym chociażby
sama nazwa nawiązująca do założonej
w 1919 roku przez Juliusza Osterwę sceny teatralnej, organizującej objazdowe
występy prezentujące klasykę polskiej literatury. Pierwszą premierą chorzowskiej
grupy była Balladyna zaprezentowana

WESELE NA GÓRNYM ŚLĄSKU
W WYKONANIU TEATRU POLSKIEGO
Z KATOWIC

Zespołem artystycznym składającym się
z aktorów, którzy nie znaleźli się w obsadzie Teatru Polskiego w Katowicach, miał
kierować Mieczysław Pietrzycki, reżyser
i aktor wspomnianej sceny. Była to jednak prywatna inicjatywa aktorów i nie
otrzymała poparcia samorządu. Do pomysłu powrócono w 1929 roku, kiedy zespół artystyczny pod kierunkiem Stanisława Ślązaka, reżysera i dyrygenta Teatru
Polskiego, w sali widowiskowej hotelu
Graf Reden zorganizował premierę sztuki Lucjana Rydla Betlejem polskie. Mimo
ambitnych planów prawdopodobnie odbył się tylko jeden spektakl.
WIDOWNIA SALI TEATRALNEJ
W DOMU LUDOWYM

t e at r
30 września 1933 roku w hotelu Graf
Reden. Kilka miesięcy później stałą siedzibą zespołu został nowo otwarty Dom
Ludowy. Aktorzy od samego początku
starali się pokazać swój wysoki poziom
artystyczny. Do wybuchu wojny przygotowano około 30 premier, głównie sięgano
po klasykę polskiego dramatu oraz mniej
znane sztuki o charakterze komediowo-muzycznym. Druga z wymienionych scen
powstała w 1936 roku wśród miejscowego
grona nauczycielskiego (prawdopodobnie także z inicjatywy Staśki). Zespół „Płomyka Śląskiego” tworzyła młodzież szkół
powszechnych, która wystawiała spektakle dla swoich rówieśników. Zgodnie
z założeniami nie tworzono stałej grupy,
aby większa liczba chętnych miała możliwość wzięcia udziału w spektaklach.
Rozwiązanie, choć sprawiedliwe, powodowało trudności organizacyjne – ciężko
było na każdą kolejną premierę skompletować i przygotować nowy zespół. Pierwszym spektaklem „Płomyka Śląskiego”
była baśń Serce matki, albo przygody
Tomcio Palucha według Henryka Zbierzchowskiego. W całym sezonie wystawiono wówczas 24 spektakle.
Teatry amatorskie oraz zespoły zawodowe z innych miast swoimi występami rekompensowały brak w mieście zawodowej grupy aktorskiej. Wraz z przejęciem
Królewskiej Huty przez państwo polskie
zniesione zostały niemieckie ograniczenia, co przyczyniło się do żywiołowego
rozwoju teatrów amatorskich. Niestety,
zdarzało się, że nie wpływało to na podniesienie ich poziomu artystycznego.
W 1938 roku w jednym z wydań „Śląskiego Kuriera Porannego” znalazła się informacja: Wprost nagminnym zjawiskiem
jest fakt, że organizatorzy przedstawień
traktują teatr amatorski jako główne
źródło dochodu dla potrzeb danego
związku… Niewłaściwa sztuka, gra pod
psem, drogie bilety, oto charakterystyczne znamiona, ogólnie biorąc, większości
zespołów teatrów amatorskich [pisownia
oryginalna]. Pozytywnie oceniany był
Teatr Popularny „Mała Scenka” im. M.
Bałuckiego. Grupa ta została założona
przez miejscową inteligencję w 1927 roku
przy Zakładach Azotowych. Z czasem jej
zespół rozrósł się do 36 aktorów pochodzących z różnych warstw społecznych.
Szczególne miejsce w życiu kulturalnym
miasta odgrywał założony w 1922 roku
Teatr Polski z Katowic. Cztery lata później
powołano Towarzystwo Przyjaciół Teatru
Polskiego. Z czasem nawet władze miasta przekazywały, na wzór innych samorządów korzystających z tego teatru, dotacje wspierające jego funkcjonowanie.
Początkowo aktorzy katowickiej sceny
gościli w Królewskiej Hucie dość rzadko,

np. w sezonie 1931/1932 około 16 razy.
Natomiast po otwarciu Domu Ludowego
w ciągu roku wystawiano nawet do 40
spektakli. Dodatkowo na poprawę frekwencji podczas imprez wpłynęła inicjatywa górniczego koncernu „Skarboferm”,
który współfinansował wybrane spektakle, a pracownikom tego przedsiębiorstwa sprzedawano bilety za pół ceny.
W Chorzowie gościły także inne zawodowe grupy teatralne, m.in. z Warszawy,
Krakowa, Wilna, ze Lwowa, a sporadycznie nawet goście z zagranicy. Oprócz
tego miasto znajdowało się w zasięgu
działalności bytomskiego Oberschlesisches Landestheater (Górnośląski Teatr
Okręgowy).

UROCZYSTOŚć POŚWIĘCENIA
DOMU LUDOWEGO, 1934 R.

Za

wynajem sali Domu Ludowego
w dni świąteczne, soboty i dni je poprzedzające pobierano od 100 do 150
zł. W inne dni cenę zmniejszano nawet
o 30%. Ceny biletów na przedstawienia teatralne wahały się między 55 gr
a 2,20 zł, a na przedstawienia operowe
wynosiły 3,90 zł. W sezonie teatralnym
w latach 1935/1936 w Domu Ludowym
odbyły się aż 122 imprezy, w tym ponad
50 przedstawień teatrów zawodowych,
30 występów grup amatorskich i 5 koncertów muzycznych.
Dom Ludowy, ul. Sienkiewicza 5,
przedstawienia polskie
Teatr niemiecki, hotel Graf Reden,
ul. Katowicka 7 (od 1936 r. ul. Grażyńskiego, ob. ul. Katowicka), przedstawienia teatrów niemieckich

BUDYNEK SALI TEATRALNEJ DOMU LUDOWEGO
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