
Trzymają Państwo w rękach kolejny numer gazetki okolicznościowej przygotowa-
nej na Święto Szlaku Zabytków Techniki w ramach współpracy Śląskiego Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego z uczniami X Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Pade-
rewskiego w Katowicach. Zainteresowanie, jakim cieszył się pierwszy, zeszłorocz-
ny numer Wihajstra zmobilizowało nas do przygotowania kolejnego wspólnego 
wydania, mamy nadzieję – równie ciekawego. Również tym razem poprosiliśmy 
młodych redaktorów, aby sami poszukali ciekawych tematów. Efekty ich pracy wy-
pełniają kolejne strony gazetki. I tak, będą Państwo mogli dowiedzieć się między 
innymi, jaki sport zimowy był szczególnie lubiany na Śląsku, co ciekawego zwiedzić 
można w Częstochowie, a także, jakich emocji może dostarczyć przejażdżka windą 
w gmachu Sejmu Śląskiego. Polecamy również opowieść o niesamowitej pasji pana 
Wojciecha Mszycy, a także fotowędrówkę wśród katowickich wieży ciśnień. Swe ta-
jemnice otworzy przed Państwem oczyszczalnia wody w Maczkach, obiekt bardzo 
interesujący, a tak mało znany. 
Mamy nadzieję, że zarówno udział w Industriadzie, jak i lektura Wihajstra zainspiru-
ją Państwa do własnego odkrywania przemysłowej przeszłości Śląska, a my ze swo-
jej strony obiecujemy kolejny ciekawy numer Wihajstra za rok, na kolejnym Święcie 
Zabytków Techniki.

Ewa Caban
Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowegow Katowicach
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Lata przed tym, zanim wynaleziono no-
woczesne techniki wytwarzania i kon-
serwacji lodu, radzono sobie na wiele 
sposobów, by tylko przy odpowiedniej 
temperaturze powstało lodowisko, na 
którym można było rozgrywać pełne 
emocji mecze hokeja. Gdy temperatura 
zakotwiczała na dobre poniżej zera, wy-
lewano odpowiednią ilość wody i czeka-
no, aż lód zdatny będzie do gry. Sposób 
najprostszy z najprostszych, ale co ważne 
– skuteczny. Tak też mniej więcej zaczęła 
się historia tego ciekawego sportu na lo-
dzie. Sportu, z którym wiąże się w naszym 
kraju wiele wspaniałych historii. Sportu, 
który tutaj na Śląsku, cieszy się szczegól-
ną marką i zajmuje honorowe miejsce 
w kibicowskim sercu każdego Ślązaka. 
Oczywiście, nie sposób nikomu wmówić, 
że hokej cieszy się tak wielką popularno-
ścią jak piłka nożna, ale czemu nie zary-
zykować i nie postawić go zaraz za tamtą 
dyscypliną? To już bardzo dużo. Szczegól-
nie, że w naszym regionie traktowany jest 
on inaczej niż w innych częściach Polski. 

Waldek! Bier kible 
i idymy robić lód

Tutejszy hokej jest nieodłączną częścią 
śląskiego krajobrazu. Lodowiska są ściśle 
powiązane ze zwyczajami naszego społe-
czeństwa, a drużyny mają lub miały wiele 
wspólnego z naszymi kopalniami i huta-
mi. Dlatego też postanowiliśmy napisać 
nieco o hokeju, a szczególnie jego śląskim 
wydaniu, opowiedzieć i przedstawić kilka 
miejsc, które dziś zapomniane, niegdyś 
stanowiły ważne ośrodki tego sportu na 
Śląsku.

Katowice - Torkat, za:  „Architektura i Budownictwo” 
1931, z. 2, s. 68

WINDĄ DO NIEBA…

Nie bać się!  fot. M. Bigewska X LO

Niepozorna, ukryta we-
wnątrz zabytkowego 
gmachu Sejmu Śląskie-
go, obecnej siedziby 
Śląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, prosta 
a zarazem niezwykła 
– winda paciorkowa. 
Co to takiego i czemu 
zawdzięcza swoją wy-
jątkowość? Otóż winda 
ta ma parę cech zde-
cydowanie wyróżniają-
cych ją spośród innych 
tego rodzaju konstruk-
cji. Składa się z kilkunastu (w budynku 
Urzędu dokładnie z czternastu) kabin, 
połączonych w jeden łańcuch, zawieszo-
ny pomiędzy kolejnymi piętrami. Inaczej 

nazywana jest dźwigiem okrężnym lub 
„paternoster” (Ojcze Nasz), co zawdzię-
cza podobieństwu do sznura modlitew-
nego o tej samej nazwie.
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W domu i sporcie
str. 2

Pan Wojciech Mszyca nie chciałby być 
nazywany pasjonatem ani hobbystą. On 
tylko kocha zbierać, zabawa to przyjemna 
i pożyteczna. Chce pokazać, że wszystko 
ma wartościową przeszłość i silne ko-
rzenie, a te często zapuszczone w naszej 
ziemi, śląskiej i czarnej, pełnej nieopo-
wiedzianych historii i setek rzeczy do 
odkrycia. Zabytkowe opakowania kremu 
Nivea trzyma na wzór matrioszki, chowa-
jąc maleńkie w małych i małe w troszkę 
większych. I takie jest właśnie kolekcjo-
nowanie – gdy już zacznie się coś odkry-
wać, okazuje się, że przed nami droga bez 
końca, że pod maleńkim wieczkiem skry-
wa się pudełeczko jeszcze mniejsze i jesz-
cze kilka białych historii do zgłębienia, kil-
ka blaszanych błękitów do zdobycia.
Pan Wojciech wita nas kilkoma słowami 
na temat wyjątkowości budynku, w któ-
rym się znajdujemy. A to przecież zwykły 
blok mieszkalny, prosty i pospolity, po-
śród wielu identycznych na tym osiedlu 
i dziesiątek podobnych przy miejskich uli-
cach. Fundamenty bloku, w którym sto-
imy, były postawione jako pierwsze, nim 
ktokolwiek pomyślał o tym, dziś ogrom-
nym, osiedlu. Blok zbudowany przy drze-
wach, na niewydeptanych ścieżkach. 
Warto pamiętać o tym gdy chodzi się po 
jego piwnicach. 
Dziś jedna z owych piwnic to złota skrzy-
nia skarbów pana Wojciecha, przecho-
walnia jego kolekcjonerskich zaintere-
sowań, prywatne mini muzeum i skład 
kilku ciekawych opowieści, kilku pa-

miątek z dawnego świata. 
Niewielkie pomieszczenie, 
niemal po brzegi wypełnio-
ne jest zabytkowymi rowe-
rami, maszynami do pisania, 
jurajskimi amonitami, rowe-
rowymi kluczami, odznaka-
mi, plakietkami, albumami, 
książkami, medalami, figur-
kami, pocztówkami, szyldzi-
kami, lampkami, dokumen-
tami, dyplomami, słoiczkami, 
plastrami, łatkami i tablicami, 
a w powietrzu - najczystszy 
entuzjazm i słodki zapach za-
trzymanego czasu. Gwarność 
kształtów i kolorów potyka się 
o przeszkodę w rogu, gdzie na 
szklanych półkach wszystko 
staje się nagle niebieskie, bia-
łe i okrągłe, chłodne metalem 
i przekornie dobrze znane. 
To właśnie pan Wojciech 
przywrócił do życia przed-
wojenne fabryki, ubogacił 
czarno-białe wspomnienia 
katowickich pejzaży lat dwu-

dziestych XX wieku o potęż-
ny zakład produkcyjny, cegła po cegle 
wzniósł pamięć o śląskich korzeniach naj-
słynniejszego kremu świata. 
„Jeszcze kilka lat temu – zwraca uwagę 
kolekcjoner – historycy z Muzeum Histo-
rii Katowic w ogóle nie wiedzieli o kato-
wickiej Nivei. Jestem pionerem, muszę 
przyznać. Przeczytałem gdzieś kiedyś 
o tym przypadkiem, wciągnęło mnie to, 
zacząłem węszyć. To wciąż bardzo mało 
znany fakt, że w 1925 roku w Katowicach 
powstał pierwszy w Polsce zakład pro-
dukcyjny Nivea.” 

Znajdował się on na ulicy Piotra Skargi, 
numer lokalu doprowadza jednak do spo-
ru wśród historyków, ponieważ według 
różnych źródeł mieścił się on pod nume-
rem 3, 4 lub 10. Kolejny adres do kato-
wickich dziejów Nivei wnosi niedawno 
nabyta przez pana Wojciecha niemiec-
kojęzyczna pocztówka reklamowa z 1944 
roku, wskazująca jednak nie na fabrykę, 
lecz hurtownię przy ulicy Kopernika 14.
Nie tylko to jednak nadaje śląskiego cha-
rakteru przeszłości kremu. Jednym ze 
współwynalazców śnieżnego specyfiku 
był Oskar Troplowitz, wybitny żydow-
ski farmaceuta urodzony w 1863 roku 
w Gliwicach. Najsłynniejszy więc kosme-
tyk wszechczasów, nim wygładził twarze 
mieszkańców naszej planety, zrodził się 
w bystrym umyśle gliwickiego uczonego. 
Połączone siły jego oraz chemika Isaaka 
Lifschütza i dermatologa Paula Gersona 
Unna z Niemiec dały początek pierwsze-
mu w dziejach produkowanego na skalę 
przemysłową kosmetykowi i pierwszemu 

Zanim cofniemy się kilka lat wstecz, war-
to wspomnieć o obecnej sytuacji w na-
szym regionie. W polskiej ekstralidze se-
zonu 2014/2015 występowało 10 drużyn, 
z czego połowa z nich to właśnie drużyny 
śląskie: GKS Tychy, Polonia Bytom, HC 
GKS Katowice, Naprzód Janów, JKH GKS 
Jastrzębie. W dodatku w samym finale 
wzięły udział drużyny z Tychów i Jastrzę-
bia. W rywalizacji do czterech zwycięstw 
górą byli tyszanie, którzy do play-offów 
przystąpili z trzeciej pozycji, zaś Jastrzę-
bianie z pierwszej. To nie może być przy-
padek, że to właśnie śląskie ekipy stano-
wią połowę ogólnokrajowej stawki, a co 
więcej, okazują się być najlepszymi w ca-
łym kraju. To nie ślepy los sprawił, że ślą-
ski hokej ma się świetnie, tylko wiele lat 
przepięknej tradycji. W wielu śląskich ro-
dzinach hokej przenoszony był z ojca na 
syna i jest aż do chwili obecnej nieodzow-
nym elementem tutejszej rzeczywistości. 
Jeśli ktoś nie bardzo czuje, o czym mowa, 
istnieje tylko jedno wyjście. Gdy ruszy 
nowy sezon Polskiej Hokej Ligi trzeba ko-
niecznie wybrać się na jedno ze śląskich 
lodowisk i zobaczyć jak łamią się kije na 
lodowej tafli. I gwarantuję, że wszyscy, 
którzy lubią ten dreszczyk emocji, poja-
wią się na lodowiskach na wiosnę przy-
szłego roku, kiedy to ruszy faza pucharo-
wa i kto wie, może znów będą świętować 
zdobycie tytułu mistrza Polski przez jed-
ną z ekip naszego regionu? Zanim jednak, 
drodzy czytelnicy, staniecie się wiernymi 
fanami hokeja na Śląsku, zobaczcie, gdzie 
niegdyś był on traktowany na równo z re-
ligią.
Murcki
W tej zielonej dzielnicy Katowic, o której 
można było przeczytać w zeszłorocznym 
Wihajstrze, hokej miał miejsce szczegól-
ne. Drużyna Górnika Murcki była chlubą 
mieszkańców i wizytówką tej części mia-
sta, a hokeiści do dzisiaj cieszą się spe-
cyficzną popularnością. Tym bardziej, że 
nie była to pierwsza lepsza ekipa. Zaczęli 
od A-klasy, by w sezonie 1963/64 wywal-
czyć awans do I ligi. Cóż to była za radość! 
Z Murcek sport ten wyniósł się w roku 
1971, kiedy nastąpiła fuzja kilku klubów 
hokejowych i powstał GKS Tychy. Ten 
sam, który oficjalnie uznawany jest za 
najlepszą drużynę w kraju. A więc śmiało 
można postawić tezę, że podwaliny pod 
tyską potęgę położył m.in. murckowski 
hokej. Dziś po lodowisku zostało jedynie 
asfaltowe boisko, które zimą przeistacza 
się w ślizgawkę dla dzieci, ale Murcki 
pamiętają o swojej drużynie. Powstaje 
mnóstwo publikacji, czy innych form po-
wrotu do przeszłości, by uczcić pamięć 
dawnych sportowych emocji. Część au-
torów tamtego sukcesu już odeszła, ale 
są jeszcze tacy, którzy wciąż walczą, by 
nikt nie zapomniał o hokejowej historii 
tej dzielnicy. 
Wyry
Jeszcze przed II wojną światową, gdy po-
wstawała drużyna hokeistów w tej nie-
wielkiej osadzie, zawodnicy trenowali 
na zamarzniętych taflach miejscowych 
jezior. Po wojnie ekipa z Wyr zaczęła 
święcić sukcesy i zaistniała na hokejowej 
mapie Polski. Nie do pomyślenia wyda- Nivea dla dzieci, fot. J. Durski X LO

Pan Wojciech Mszyca, fot. J. Durski X LO

Nivea, fot. J. Durski X LO

wał się fakt, że drużyna z tak małej osa-
dy może grać w ekstraklasie. Z czasem, 
w „małej wsi niedaleko Katowic”, jak czę-
sto określano Wyry, powstał obiekt spor-
towy z otwartym lodowiskiem, bandami, 
oświetleniem i szatniami oraz powstała 
funkcjonująca do dziś nazwa – Fortuna 
Wyry. Ostatnim meczem hokejowej dru-
żyny było spotkanie oldboy’ów z ekipą 
Górnika Murcki, a odbył się on w roku 
1983. Ślad po lodowisku oczywiście zo-
stał, ale hokej w Wyrach to już przeszłość. 
Nazwę przejęła drużyna piłkarska, której 
boisko mieści się tuż obok dawnego lodo-
wiska.
Katowice – Torkat
Pierwsze sztuczne lodowisko w Polsce, 
a dwunaste w Europie znajdowało się 
właśnie w Katowicach. Tak, to nie żart. 
Mieściło się przy ul. Bankowej, w miejscu, 
gdzie dzisiaj stoi budynek Centrum Infor-
macji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. 
Powstało w latach 30. poprzedniego wie-
ku i mogło pomieścić nawet 15 tysięcy 
widzów. W trakcie hokejowego sezonu ki-
bice emocjonowali się meczami Górnika 
Katowice, który często rywalizował o mi-
strzostwo Polski oraz oglądali zawody 
łyżwiarstwa figurowego, w których wy-
stępowały największe światowe sławy tej 
dyscypliny. Latem zaś przemieniano taflę 
w płytki basen kąpielowy lub organizo-
wano koncerty. Na jednym z nich wystę-
powała znakomita amerykańska piosen-
karka jazzowa – Ella Fitzgerald. Niestety 
pożar w roku 1973 zniszczył lodowisko 
i choć powstały plany jego odbudowy, 
nigdy do takowej nie doszło, a pieniądze 
przeznaczone na ten cel powędrowały do 
nowego katowickiego tworu sportowego 
– GKS-u Katowice.
Katowice – Baildon
Dzisiaj nazwa ta kojarzy się z przystan-
kiem komunikacyjnym. A czy pamięta 
ktoś o hucie o tej samej nazwie? To wła-
śnie ona była właścicielem klubu KS Ba-
ildon Katowice. Założony został w 1920 
roku, a zakończył działalność w 2001. 
Był czas, że po Legii Warszawa był to naj-
potężniejszy klub w kraju. Pochwalić się 
mógł 16 sekcjami, a wśród nich właśnie 
hokejową. Drużyna Baildonu kilkakrot-
nie zdobywała medal mistrzostw Polski, 
aż wycofała się z rozgrywek po sezonie 
1981/82. Dziś Baildon to tylko nazwa, 
która przetrwała jedynie w pamięci Kato-
wiczan. Hali widowiskowo-sportowej już 
nie ma. Na miejscu dawnego boiska wy-
budowano Punkt Rozrywki 44. Popularna 
„Beldona” zniknęła ze świata sportu.
Ślązacy w sposób szczególny ukochali 
hokej. Dyscyplinę sportu, którą charak-
teryzują walka, determinacja i silny cha-
rakter, czyli wszystkie te cechy, z których 
znani są mieszkańcy naszego regionu. 
Dziś jego rola jest widoczna gołym okiem, 
kiedy spojrzy się na hokejowe rozgrywki 
w kraju. Jednocześnie trzeba pamiętać, 
że to nie wszystko, co Śląsk dał polskiemu 
hokejowi, że istniały przed laty miejsca 
w naszym województwie, gdzie był on 
niemalże religią, a o których dziś niewiele 
się mówi i mało kto pamięta. 

Dominik Kania, X LO w Katowicach
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korków, równocześnie funkcjonują w bu-
dynku bardziej współczesne nam windy 
oraz niezawodne, klasyczne schody.

Dźwigi okrężne spotykane są 
przede wszystkim w Niemczech. 
Ze względu na duże utrudnienia 
związane z komfortem osób nie-
pełnosprawnych, liczba tych urzą-
dzeń stale się zmniejsza. W całej 
Polsce znajduje się tylko kilka tego 
typu zabytków, z czego aż dwa 
w samym centrum Katowic. To 
niezaprzeczalny, choć może nie-
zbyt znany atut miasta. Jednak 
wielu osobom mającym niegdyś 
styczność z windami typu pater-
noster, do dziś kojarzą się one nie-
odłącznie z okresem dzieciństwa, 
kiedy wynalazek ten był – i jest 
również obecnie – niebywałą 
atrakcją zarówno dla młodszych, 
jak i nieco starszych gości. 

Magda Bigewska, X LO w Katowicach

na drobne zmiany w czcionce, wielkości 
i kolorach na wieczkach. Krawędzie liter 
kiedyś lekko ozdobione, potem całkiem 
proste, błękit wyrosły z pierwotnej zie-
leni i zadowolona, choć żółta już twarz 
lotnika, niezmiennie głoszą hasło: „Krem 
Nivea. W domu i sporcie pielęgnuje skó-
rę”. Losy jednego opakowania biegnące 
po szklanych półkach, zaskakująco budzą 
ciekawość. W puszeczkach zatrzymano 
też jednak losy ludzkie, kawałki pospoli-
tego życia, urywki rutyny sprzed wieku. 
Bowiem istotnie jakiś lotnik trzymał kie-
dyś w dłoni ten krem i smarował zmarz-
niętą twarz, istotnie jakiś wojskowy skry-
wał go w namiocie. Pan Wojciech śmieje 
się i mówi, że były czasy, kiedy Nivea była 
międzynarodową walutą, niebieskim 
pieniądzem na orbisowskich wakacjach 
w Bułgarii. W jego cennych zbiorach znaj-
duje się także opakowanie po kremie 
Florena, łudząco podobnym do Nivei, 
mającego wyprzeć kapitalistyczną zarazę 
hamburskiego koncernu z powojennych 
terenów za żelazną kurtyną. Małe rzeczy 
więc, niemal nieistotne w wielkich spra-
wach świata, ukazują zmiany wstrząsają-
ce dawną Europą. Eksponaty dotyczące 
Pebeco to jednak nie tylko opakowania. 
Pan Wojciech jest szczęśliwym posiada-
czem wielu pocztówek, reklam czy kartek 
firmowych. W swoich zbiorach mieści 
między innymi śliczną unikatową pocz-
tówkę katowickiego Pebeco z hasłem 
„Tajemnicą naszej urody jest krem Nivea. 
Niveanki”, kopię niezwykle wartościowej 
kartki „Śląska Niveanka”, której oryginał 
można zobaczyć w Muzeum Historii Ka-
towic oraz duplikat oryginalnej ulotki re-
klamowej Wytwórni Specyfików Beiers-
dorf Pebeco Katowice z 1930 roku wraz 
z wykazem artykułów w sprzedaży. Dla 
kolekcjonera są to przedmioty niezwykle 
ważne – cały duch zbieracza rośnie wtedy 
właśnie, gdy kolejny eksponat ciągnie hi-
storię dalej, buduje ją krok po kroku. 
Zamiłowanie pana Wojciecha do kolek-
cjonowania nie ma żadnych granic, a on 
sam nie chce ich też wytyczać. Nie po-
trzebuje nazwy na to, co robi – cieszy 
się tym i ma coś, czemu może się oddać. 
Wszystko to pielęgnuje swoją dociekliwo-
ścią, wiedzą, ciekawością. 
W bogaty krajobraz Śląska wpisuje się 
wiele małych, a czasem większych, choć 
niezauważonych pamiątek z przeszłości. 
Pan Wojciech Mszyca strzepuje kurz z za-
pomnianych historii i daje im nowe świa-
tło, ożywia czarno-białe obrazy. W duchu 
kolekcjonera z oddaniem odbudowuje to, 
co swym zębem nadgryzł czas. Jego ko-
lekcja opakowań po kremach Nivea być 
może jest tylko cichym zajęciem w wol-
nych czasie, bardziej jednak jest tym, co 
ukazuje piękno odkrywania mniej zna-
nych kart historii i co buduje naszą śląską 
tożsamość, gdy stawia nas wobec świato-
wej potęgi, która narodziła się w głowie 
gliwickiego farmaceuty. 

Hanna Szweda, X LO w Katowicach
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na świecie trwałemu kremowi, związa-
nego chemicznie cudem eucerytu. A za-
stosowanie eucerytu, odkrytego przez 
Lifschütza, to najznakomitsze poczynie-
nie Tropoliwitza. Gdy przeminie wiek, 
niechby cały świat dwukrotnie stanął na 
głowie, niechby granice narodów tań-
czyły po mapach, niechby świat zmieniał 
wszystko i pozwalał latać człowiekowi na 
Księżyc, skład kremu nie zmieni się wcale. 
I tak też twarz posmarujemy dziś dokład-
nie tym samym, czym w pierwszej poło-
wie XX wieku twarze smarowali zziębnię-
ci lotnicy. Gliwicki farmaceuta, kierując 
się nieskalaną bielą gotowego wyrobu, 
nazwał specyfik Nivea, od łacińskiego ni-
veus – śnieżnobiały. I ta właśnie nazwa, 
raz tylko wypowiedziana w 1911 roku 
ustami skromnego gliwiczanina, za lat 
pięćdziesiąt i lat sto będzie znana niemal 
na każdym krańcu Ziemi.

Pan Wojciech nie ma wątpliwości, że to 
Oskar Troplowitz stworzył potęgę zakładu 
Beiserdorf. Paul C. Beiersdorf, założyciel 
niewielkiego laboratorium badawczego 
oraz współwynalazca (wraz ze wspomnia-
nym już uznanym niemieckim dermato-
logiem Paulem Gersonem Unna) plastra 
leczniczego, odsprzedał młodemu, wów-
czas dwudziestosiedmioletniemu Oska-
rowi swój zakład. Nie minął rok, gdy na 
zakupionych terenach stanęły budynki 
fabryczne, by w kolejnych latach jedna 
z ich filii stanęła na katowickiej ziemi pod 
szyldem Pebeco Wytwórnia Specyfików 
Beiersdorfa Spółka z o.o. w Katowicach. 
Nazwa Pebeco z kolei pochodzi od pierw-
szych liter niemieckiej firmy P. Beiersdorf 
& Co.
Dziś firma Beiersdorf z Hamburga ubo-
gaca kolekcję pana Mszycy unikatowymi 
wydaniami książkowymi i licznymi ga-
dżetami marki Nivea, upamiętniający-
mi pierwsze lata działalności koncernu 
i świetny wizerunek Troplowitza. Wśród 
owych podarunków znajduję się między 
innymi pięknie ilustrowany album wyda-
ny na 100-lecie marki Nivea prezentują-
cy, prócz historii samej firmy, przemiany 
słynnego niebiesko-białego opakowania, 
czołowej ikony światowego designu. Owe 
przemiany jednak po stokroć lepiej niż 
na barwnych fotografiach można prze-
śledzić podziwiając imponującą kolekcję 
pana Wojciecha, dotykając wiekowych 
blaszanych wieczek, rdzawo-niebieskich 
krawędzi. Dumny kolekcjoner, z satysfak-
cją oprowadza nas po delikatnym świe-
cie szczegółów, opowiadając wskazuje 

Kabiny bez drzwiczek poruszają 
się nieustannie w kółko – w górę 
i w dół. Wystarczy wsiąść do jednej 
z nich wejściem po lewej stronie, 
aby w przeciągu kilku minut odwie-
dzić wszystkie wyższe poziomy bu-
dynku, a następnie wysiąść prawym 
wyjściem i znaleźć się na piętrze 
początkowym. Żadnych guzików czy 
oczekiwania na przyjazd windy! Wy-
nalazek idealny? Pewnie właśnie tak 
zakładali niemieccy konstruktorzy 
z firmy VEB Aufzugswerk z Lipska, 
których to dzieło możemy podzi-
wiać zarówno w gmachu Sejmu Ślą-
skiego, jak i na ulicy Wita Stwosza 7 
w siedzibie Kolei Śląskich. Choć obie 
windy pochodzą z pierwszej połowy 
XX w., dalej są w ciągłym ruchu. Za-
dbane i pod opieką konserwatorów 
wciąż świetnie służą pracownikom 
oraz odwiedzającym. Mają jednak 
pewną wadę – w jednej kabinie 
mieszczą się maksymalnie dwie oso-
by. Czasem pragnący podróży zmuszony 
jest cierpliwie obserwować, jak zamiast 
małej, pustej przestrzeni kabiny, przed 

jego oczami ukazują się najpierw stopy, 
nogi, a potem pozostała część jakiegoś 
barczystego mężczyzny, który raczej nie 
zamierza ustąpić nikomu miejsca w tym 
jakże bajkowym środku transportu. Na 
szczęście w celu uniknięcia zbędnych 

Śląska Niveanka, fot. J. Durski X LO

Wieczko kremu Nivea, fot. J. Durski X LO Jazda windą paciorkową, fot. M. Bigewska X LO

Winda w dawnym gmachu Sejmu Śląskiego, 
fot. M. Bigewska X LO

WINDĄ DO NIEBA…
cd. ze strony 1

Winda w budynku przy ul. Wita Stwosza, fot. M. Bigewska X LO

wihajster 2.indd   3 2015-06-03   14:02:16



str. 4

Na decyzję o budowie wodociągów 
w Maczkach (obecnie dzielnica Sosnow-
ca) wpłynęły dwa czynniki. Pierwszym 
z nich były postępujące braki wody pitnej 
w Zagłębiu, które miały swoje podłoże 
w eksploatacji górniczej oraz zwiększaniu 
się zapotrzebowania na wodę w związku 
ze wzrostem liczby mieszkańców. Dru-
gim były następstwa zapisów Konwencji 
Genewskiej z 15 maja 1922 roku, które 
regulowały sprawy dostawy wody za 
pomocą istniejącej sieci wodociągowej, 
która z ujęć w Tarnowskich Górach była 
dostarczana do Polski przez terytorium 
Niemiec. Sytuacja taka była możliwa do 
1937 roku, dlatego należało wybudować 
nitkę okrążającą Bytom lub zainwesto-
wać w nowe ujęcie wody. Pierwsze roz-
wiązanie było bardzo kosztowne, dlatego 
postanowiono skupić się na zorganizowa-
niu alternatywnego źródła dostaw.

Badania nad możliwością wykorzysta-
nia wody z Białej Przemszy, które były 
prowadzone jeszcze pod koniec XIX wie-
ku, a następne kontynuowane w latach 
1924-1927 przez inżynierów T. Kirkora 
i R. Rosłońskiego, potwierdziły wcześniej-
sze ekspertyzy. Ostatecznie po kolejnych 
badaniach profesora M. Matakiewicza 
i inżyniera Bosshardta zdecydowano 
nową inwestycję zlokalizować przy kory-
cie Białej Przemszy w Maczkach. Za naj-
bardziej celowy uznano projekt inżynie-
ra Rosłońskiego, tym bardziej, że jego 
realizacja została podzielona na etapy. 
Budowę rozpoczęto w 1929 roku, a już 
w 1930 nowa stacja wodociągowa do-
starczała wodę do Sosnowca. Całość in-
westycji oddano do użytku w 1937 roku. 
Wtedy też okazało się, że wody Białej 
Przemszy są zanieczyszczane przez za-
kłady papiernicze w Kluczach i zaczęto 

eksploatować rzekę Sztołę. 
Nowa stacja składała się z szeregu obiek-
tów i budynków technicznych oraz biu-
rowych i mieszkalnych, na jej teren 
prowadziła brama znajdująca się przy 
wolnostojącym budynku bramnym. Były 
pośród nich jaz na rzece wraz z kanałem 
doprowadzającym, stacja pomp wody 
rzecznej, osadniki i fi ltry, dwie stacje 
pomp wody fi ltrowanej oraz rurociąg 
tłoczny o łącznej długości 72 km. Najbar-
dziej interesującym obiektem jest fi ltr 
piaskowy. Jest to budowla o wymiarach 
180x80m, częściowo wkopana i przykryta 
dodatkową warstwą ziemi, co powoduje, 
że widoczne są tylko wejścia oraz system 
wywietrzników. Niepozorność zewnętrza 
rekomenduje wnętrze, na które składają 
się rzędy żelbetowych fi larów podtrzy-
mujących grzybkowy strop. 
Za projekty architektoniczne wszystkich 
budynków wzniesionych na terenie za-
kładu odpowiadał Jan Bieńkowski, był 
absolwentem Wydziału Architektury Po-
litechniki Warszawskiej, od 1928 roku 

mieszkał w Katowicach, pracował w Wy-
dziale Komunikacyjno-Budowlanym Ślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego, w biurze 
projektowym Tadeusza Michejdy, a także 
w Państwowych Zakładach Wodociągo-
wych na Górnym Śląsku.
Równie interesująco, choć zupełnie ina-
czej, prezentuje się budynek administra-
cyjny. Projektant wykorzystał, chętnie 
stosowany w okresie międzywojennym, 
rzut o kształcie litery „L” i formę złożoną 
z różnej wysokości brył, z których najwyż-
sza znajduje się w narożniku. Architekt 
dostosował kształt i wielkość poszczegól-
nych części do funkcji pełnionych przez 
nie. Dzięki temu powstał budynek o nie-
sztampowej formie, do określenia której 
przymiotnik „monotonny” jest zupełnie 
nieprzydatny. 
Podobną zasadę architekt wykorzystał 
przy projektowaniu budynku bramnego, 
w którym znajdowała się porti ernia oraz 
mieszkanie służbowe. Addycyjnie ułożo-
ne bryły, żelbetowe daszki nad wejścia-
mi, okna klatki schodowej w formie tzw. 
termometrów oraz jedno okno okrągłe 
składają się na zestaw form, który przy 
odpowiednim zakomponowaniu czyni 

obiekt niepowtarzalnym i interesującym.
W sąsiedztwie budynku administracyj-
nego znajdują się domy mieszkalne pra-
cowników. Pośród nich jest dwurodzinny 
dom przeznaczony dla urzędników (dzi-
siaj oszalowany deskami). Jest to obiekt 
o symetrycznym rzucie i bryle. Każde 

Fabryka wody

mieszkanie zajmowało dwie kondygna-
cje i miało osobne wejście. Po przeciw-
ległej stronie znajduje się zespół trzech 
domów dla pracowników. Budynki te 
tworzą symetryczny układ, dwa mniej-
sze znajdują się bliżej ulicy, trzeci w głębi. 
Ostatni budynek znajduje się na końcu 
ulicy, na podobny układ do domu urzęd-
niczego. Obiekty mieszkalne wzniesiono 
w obrębie zakładu, a ich lokatorzy mieli 
wstęp tylko za okazaniem stosownego 
dokumentu. Obecnie porti ernia znajduje 
się tuż przy budynku administracyjnym 
i domy dla pracowników można swobod-
nie podziwiać.
Zespół zabudowań Zakładu Wodociągo-
wego w Maczkach jest unikatowym za-
łożeniem przestrzennym i funkcjonalnym 
powstałym w Polsce w okresie między-
wojennym. Na jego wyjątkowość mają 
wpływ nie tylko rozmiar inwestycji, ale 
także kompleksowość założenia, krótki 
czas powstania oraz spójność architek-
toniczna, która jest czytelna pomimo 
późniejszych uzupełnień. Pomimo tego 
zespół ten jest znany tylko miłośnikom ar-
chitektury i dziejów wodociągów, mamy 
nadzieję, że stanie się on, podobnie jak 
Zawada, częścią Szlaku Zabytków Techni-
ki Województwa Śląskiego.

Anna Syska, ŚCDK

Wędrujemy Szlakiem Zabytków Techni-
ki. Podziwiamy intrygujące konstrukcje, 
czujemy zapach smaru, wsłuchujemy się 
w stukot starych maszyn. Odbieramy je 
wszystkimi zmysłami…
Industriada to święto zabytków techniki – 
maszyn, urządzeń czy całych fabryk, któ-
re powstały lata temu by świetnie służyć 
współczesnym. Industriada to także świę-
to ludzi. Konstruktorów, którzy stoją za 
tymi cudami inżynierii. Pasjonatów, któ-
rzy często poświęcili całe życie na tworze-
nie rzeczy nowoczesnych. 

Rozwój potrzebuje 
twórców – nie od-
twórców. Czy dzisiaj są 
wśród nas młodzi, od-
ważnie myślący ludzie? 
Jeśli tak, to kto jest od-
powiedzialny za wyło-
nienie takich talentów 

a potem wspieranie ich rozwoju? Odpo-
wiedź jest prosta: rodzice, a potem szkoła. 
Trzymają Państwo w rękach tegoroczne-
go Wihajstra. Między wierszami ukryli się 
uczniowie: dziennikarz, na co dzień reda-
gujący szkolną gazetę; fotograf widzący 
więcej; świetny grafi k, autor, który stwo-
rzył m.in. logo tej gazety. Cała ta grupa to 
uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego 
im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. 
Dobrze jest wiedzieć, że są takie szkoły, 
dla których pasje uczniów są prawdziwą 
wartością. W naszym liceum skupiliśmy 

się na trzech rzeczach. Wysokim pozio-
mie nauczania, programach międzyna-
rodowych (mamy ich piętnaście) oraz na 
wyszukiwaniu pasjonatów a następnie na 
szlifowaniu tych diamentów.
W XLO artystyczne dusze nie tylko uczą 
się obcowania ze sztuką, ale przede 
wszystkim ją tworzą. Realizują się wystę-
pując na różnych scenach (także Teatru 
Śląskiego). Śpiewają. Indywidualnie, w 
duetach, w chórze. Śpiewają dla siebie, 
dla innych, na scenie. Nagrywają w pro-
fesjonalnym studio. Tańczą. Grają na in-
strumentach. Także w orkiestrach. 
Rysując, fotografując, pisząc komentują 
otaczający ich świat. Świetnie odnajdują 
się nie tylko w nowoczesnych mediach 
ale także w formach tradycyjnych. Piszą 
do gazet, prowadzą blogi, redagują wpisy 
na Wikipedii.

Nasi ścisłowcy mówią o sobie „Cwadraty” 
– jak kwadraty, tyle że przez C (od sym-
bolu klasy). Niepokorni łamiąc schematy, 
wykraczają po za ścieżki wyznaczone pro-
gramem nauczania. Nie macie pojęcia jak 
przyjemne jest przyglądanie się robotom, 
które mają własne imiona a które stwo-
rzyli sami.
Jak uzyskać taki efekt? Przygotowaliśmy 
dla naszych wychowanków kilka unika-
towych przedmiotów opartych o autor-
skie programy nauczania. Poświęcamy im 
swój czas na kółkach zainteresowań oraz 
indywidualnych spotkaniach-konsulta-
cjach.
Potrafi ą myśleć. Są jacyś. Są wyjątkowi. 
Tworzą. Lubię z nimi rozmawiać. Lubię z 
nimi być. Uczymy się od siebie nawzajem.

Jacek Durski, 
nauczyciel X Liceum Ogólnokształcącego 

im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

Budynek administracyjny, fot. A. Syska ŚCDK

Budynek bramny, fot. A. Syska ŚCDK

Dwurodzinny dom urzędniczy, fot. A. Syska ŚCDK

Dwurodzinny dom urzędniczy, za: „Architektura 
i Budownictwo” 1932, z. 5, s. 149

Przekrój przez fi ltry, za: Kazimierz Nowakowski, Zaopa-
trzenie w wodę Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 
Katowice 1938, s. 56

Zespół redakcyjny Wihajstra, fot. X LO
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Chorzów. Ulica Piotra Skargi 34a-d. Na 
tych terenach, w latach 1929-1933 wy-
drążono głęboki na 234 metry szyb na-
zwany Prezydent Mościcki, należący do 
kopalni Königsgrube (Król) w Chorzowie. 
Od 1937 był to obszar kopalni Prezydent 
Mościcki, powstałej w wyniku podzia-
łu kopalni Król na dwa osobne zakłady. 
W skład Prezydenta wchodziły dwa pola 
wydobywcze: Król Św. Jacek oraz Król 
Piast. Gdy złoża w rejonie Piasta nie wy-
starczały, wydobycie węgla odbywało się 
poprzez zespół szybów w rejonie Św. Jac-
ka: główny wydobywczy szyb Prezydent 
oraz szyby transportowe i wentylacyjne 
Jacek I-II. W czasie II wojny światowej ko-
palnia została przejęta przez koncern nie-
miecki Hermann Göring Werke. W latach 
60. XX wieku powstały tu hotele robotni-
cze, Zasadnicza Szkoła Górnicza oraz lam-
pownia. Na początku 1972 roku kopalnia 
połączyła się z KWK Polska w Święto-
chłowicach. Szyb Prezydent przestał peł-
nić swoją funkcję w 1995 roku, kiedy to 
w dawnej kopalni Prezydent zaprzestano 
wydobycia węgla. Wówczas też rozpoczę-
to likwidację zabudowań kopalnianych. 
Na szczęście ocalała wieża wyciągowa, 
zaprojektowana przez inżyniera z Kato-
wic Ryszarda Hailemana. Ze względu na 
swoją żelbetową konstrukcję była ona 
uważana za jedną z najbardziej nowocze-
snych w Europie i pierwszą taką na Gór-
nym Śląsku. To właśnie dzięki żelbetowi, 
udało się stworzyć smukłą sylwetkę, któ-
ra do dzisiaj wygląda schludnie i eleganc-
ko. Nie przypadkowo jej pierwszą nazwą 
była Wielki Jacek – ponieważ jest aż na 42 
metry wysoka.
Szyb wyposażony był w nowoczesną elek-
tryczną maszynę wyciągową o mocy 2,1 
MW, dzięki której mógł wydobywać 500 
ton węgla na godzinę. Wyposażony był 
również w dwa skipy o pojemności 10 ton 
każdy, co może być porównywalne z czte-

rema dużymi wozami transportowymi. 
Dzięki tak dużej wydajności szyb w 1973 
roku mógł osiągnąć wydobycie do 5200 
ton dziennie! W tym czasie w innej cho-
rzowskiej kopalni Barbara-Wyzwolenie 
szyb Św. Barbara wydobywa 2850 ton, 
a Wyzwolenie I tylko 800 ton. 
Aktualnie wieża wyciągowa Prezydent 
jest dużą atrakcją turystyczną. Można ją 
zwiedzać, a nocą zachwyca swoją ilumi-
nacją świetlną. Co wieczór, gdy zapadnie 
zmrok, Prezydent ożywa i zachwyca swo-
im widokiem chorzowian. Codziennie, za 
darmo, można wspiąć się na sam szczyt 
i z tarasu widokowego podziwiać rozpo-
ścierającą się panoramę. Widać stąd Cho-
rzów Stary, rynek, Park Śląski, a na drugim 
planie Katowice oraz Hutę Kościuszko.
Choć w 1995 roku kopalnia zakończyła 
swoją działalność przemysłową, nie zna-
czy to, iż miejsce popadło w ruinę. Wręcz 
przeciwnie! Pozostawione budynki, m.in. 
dyrekcji, straży pożarnej działającej przy 

kopalni, magazynu ciekłego powietrza 
czy domów sztygarów, utworzyły kom-
pleks Sztygarka i dziś są wtórnie wykorzy-
stywane. Także wielki plac zieleni (zwany 
potocznie parkiem) wokół wieży wycią-
gowej dawnego szybu Prezydent znalazł 
swoją nową funkcję. Służy jako miejsce 
wielu koncertów czy imprez, także cha-
rytatywnych. Włodarze Chorzowa wyko-
rzystują obiekt podczas organizacji świę-
ta miasta. Grała tu też Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. W ciągu ostatnich 
kilku lat pojawiło się w tym miejscu wielu 
ciekawych artystów: Perfect, Łzy, Muniek 
Staszczyk, Coma, Ryczące Dwudziest-
ki, DAAB i wielu, wielu innych. A jestem 
przekonana, że jeszcze niejeden zagości 
na prezydenckiej scenie.
Na pewno zrodziło się w waszej głowie 
pytanie: „Ale co tam można jeszcze robić, 
poza wejściem na wieżę i spacerowaniem 
wokół niej?”. Otóż jest wiele możliwości. 
Kompleks Sztygarka to między innymi no-
woczesne, wysokiej klasy SPA; kawiarnia 
połączona z restauracją; pensjonat Pod 
wieżą. Poza tym w dawnym magazynie 
ciekłego powietrza organizowane są im-
prezy okolicznościowe oraz różnorodne 
konkursy i pokazy. Na przykład na począt-
ku tego roku odbył się tam Festiwal Ro-
botów, zorganizowany przez sąsiadujący 
Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Ka-
tolickiej Archidiecezji Katowickiej w Cho-
rzowie, na którym to katowickie X Liceum 

Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskie-
go zdobyło dwa pierwsze i jedno drugie 
miejsca w trzech kategoriach. 
Tereny poprzemysłowe dają bardzo duże 
możliwości. Tak wiele może powstać na 
bazie starej, nieczynnej kopalni. A co da-

Wokół szybu Prezydent

P i k n i k i  s p r z e d 
l a t . . .

Sezon grillowy 2015 w toku. Niektórzy 
każdą wolną chwilę spędzają na działce, 
inni pakują rodzinę do samochodu i jadą 
za miasto lub wybierają aktywny wypo-
czynek na rowerze. 
Jak spędzano czas na łonie natury 80 
lat temu? Jakie smakołyki zabierano na 
mniejsze i większe wyprawy? Oto kilka 
przykładów ze wspomnień Julii Kołodziej, 
która w latach 30. ubiegłego wieku, jako 
dziecko, mieszkała w Katowicach. 
Kanapki i manierka
Częstym celem wycieczek były sanktuaria 
i miejsca pielgrzymkowe, np. kalwaria 
w Panewnikach (obecnie część Katowic) 
czy Częstochowa. W uwiecznionym na 
fotografii menu śniadania na trawie (z Ja-
sną Górą w tle) znalazły się kanapki i na-
pój z manierki. 
Wacki i termos z herbatą
Kiedy pogoda dopisywała, Pani Julia 
z dwójką rodzeństwa była wysyłana 
w okolice lotniska na Muchowcu do zna-
jomej rodziny. Rodzina mieszkała w sute-
renie, z oknami wychodzącymi na wybru-
kowane podwórze. Dlatego starano się, 
aby dzieci jak najczęściej korzystały ze 

Jasna Góra, 1938 r.

Piknik pod lotniskiem Muchowiec w Katowicach, 1937

świeżego leśnego powietrza. Wspomnia-
ne niżej „wacki” to rodzaj przekąski do 
ssania dla niemowląt. 
„Jak yno było fajnie [...] mama nom 
tych wacków narobiyła [...] Take kawał-
ki płótna. Podrobiyło sie skórki z chleba 
i cukrym sie to posypało. Potym sie to 
zwionzało niciom, czy sznorkom [...] Ta-
kigo coś narobiyła dużo, do koszyczka, 
i nos wyekspediowała ze herbatom na 
lotnisko [Muchowiec]. Tam było wolno 
sie siedzieć i bawić. Tam były inne dzieci. 
Czy na ta Skarboferma, jak lotnisko teraz 
jest. Skarboferma – take jednorodzinne 
domki, take sioło. Co drugi dom to mioł 
piekarnik swoj na dworze, na pieczynie 
chleba. [...] To my tam jeździli, potym my 
z tymi dziećmi sie tam bawiyli na tym lot-
nisku, żeby te powietrze zdobyć inne.”
Obiad na trawie – garnek zupy
Zaprzyjaźnione rodziny jeździły razem na 
wakacje, organizowały zwiedzanie okoli-
cy, pikniki i zabawy na łonie natury. 

„Wyjyżdżali my kożdego lata na wakacje 
[...] do Pawłowic, Bujakowa czy kajś tam 
jeszcze i zawsze tyż zdjyncia robili. [...] 
Tam wszyscy potym sie pozlatywali i cza-
sami [...] przijyżdżali [...] ku nom na jedyn 
łikynd. To niy była rodzina ale to były ja-
keśtam znajome. [...] Wiela ich tam było! 
[...] Roz przebrali sie za Cyganów, gizdy 
jedne. To tyn brat od taty był taki gizd. 
Tyn Józek. On to zbadoł nawet psa – spa-
trzeli skondśtam – i poprzeblykali sie za 
Cyganów, i tak prziśli do gospodorzy.”
Na ogródku
Do dziś ważnym miejscem rodzinnych 
i przyjacielskich spotkań w ciepłe dni po-
zostają ogródki. Tę samą funkcję pełnił 
ogródek dziadków pani Julii na Piaśni-
kach (ob. część Świętochłowic).
„Cała rodzina [...] była zgrana, często się 
spotykali. Raz u starzyków w ogrodzie, 
albo w święta u dzieci. [...] A jak tam za-
wsze wesoło było! Zawsze się zeszli wszy-
scy [...]”

Wakacje w Bujakowie, 1939.

c.d. str 6

Szyb Prezydent, fot. P. Mańka X LO

Sztygarka, fot. P. Mańka X LO

lej? Czym nas jeszcze Chorzów zaskoczy? 
Poczekamy, zobaczymy. 

Patrycja Mańka, X LO w Katowicach

Szyb Prezydent, fot.  E. Caban ŚCDK
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PS. Fotografie pochodzą ze zbiorów prywat-
nych rodziny autora zdjęć – Pawła Wrożyny 
(1899-1975). Jeśli rozpoznaliście Państwo 
przedstawione na nich osoby, szczególnie Be-
nignę Jarzębowską, prosimy o kontakt.

Małgorzata Pietrzak,  ŚCDK

str. 6

Wieże ciśnień zaczęły wyrastać na ho-
ryzoncie miasteczek w drugiej połowie 
XIX wieku, jako ceglane dzieci rewolucji 
przemysłowej. Wznoszono je na stacjach 
kolejowych, by napełniały buchające pa-
rowozy, w sąsiedztwie wielkich zakładów 
przemysłowych, by zasilały fabryki oraz 
na wzgórzach rosnących miast, 
by doprowadzały wodę do do-
mów mieszkańców. Na szczycie 
wieży nie było uwięzionej księż-
niczki, był za to zbiornik z wodą, 
a ta płynęła do mieszkań siecią 
wodociągów korzystając z fi-
zycznej zasady naczyń połączo-
nych i grawitacji. Dzięki temu, 
że zbiornik znajdował się wyżej 
niż odbiorcy, woda płynąca ru-
rami miała stabilne ciśnienie. 
Dziś wieże wodne nie są już 
powszechnie używane, mogą 
wspomóc jednak nowoczesne 
pompy w przypadku ich awarii 
czy też nagłego wzmożonego 
zapotrzebowania na wodę, np. 
podczas pożaru. Utraciwszy 
swoją główną rolę, pozostały pięknym 
elementem miejskiego krajobrazu. Nisz-
czeją, ale dumnie unoszą historię miasta. 
Województwo śląskie, industrialne serce 
Polski, posiada wież ciśnień niemal naj-
więcej w kraju, około 120. Sam tylko pej-
zaż Katowic wzbogaca aż 13 wież, pocho-
dzących głównie z początkowych lat XX 

wieku. W poszukiwaniu jednak najstar-
szej wieży wodnej naszego województwa, 
należy udać się do Zabrza, gdzie ceglany 
trzon wznosi ponad chmury zbiornik wy-
budowany w 1871 roku. 
Spośród trzynastu cennych wież katowic-
kich przyjrzymy się dziś pięciu z nich. Są 
to wieże bez smoka, bez płaczącej kró-
lewny i bez jej złotego warkocza. Nieru-
chomi strażnicy miasta, na wieczną bacz-
ność strzegący tysiąca przemysłowych 
skarbów złotego grodu. Może istotnie są 
to więc wieże z bajek?
Wieżą zdecydowanie baśniową jest wie-
ża giszowiecka, położona na południo-
wo-wschodnim krańcu osiedla, w miej-
scu zetknięcia się ulic Górniczego Stanu 
i Pszczyńskiej. Została zbudowana w 1909 
roku za wartość 150 tysięcy ówczesnych 
marek. Zaprojektowali ją Georg i Emil Zil-
lmannowie, niemieccy kuzyni, owocem 
pracy których jest również całe osiedle 
Giszowiec oraz klimatyczny Nikiszowiec. 
Cegła po cegle wzniesiono na wysokość 
33 metrów śliczną, neogotycką wieżę. 
Charakterystyczna pomarańczowa bar-
wa kamienia przywodzi na myśl średnio-
wieczny zamek obronny, choć to tylko 
wieża cieśnień, która sprzed stu laty do-

starczała wodę do 
przyulicznych żura-
wi. Pokryty czerwo-
ną dachówką dach 
zwieńczony jest 
latarnią, górującą 
ładnie nad robotni-
czymi blokami. 
Georg i Emil Zill-
mannowie z Char-
lottenburga zapro-
jektowali również 
tereny dawnej huty 
cynku Uthemann, 
znajdującej się 
przy ulicy Woźnia-
ka w Szopienicach. 
W zespół hutniczy 
wchodziła wyso-

ka urokliwa wieża ciśnień zaopatrująca 
wielki zakład w wodę. Wznosi się ona 
spokojnie żelbetową konstrukcją na pla-
nie ośmioboku i wieńczy szpiczastym 
dachem pokrytym czerwoną dachówką. 
Czas poodkrywał pręty zbrojeń w głowicy 
i trzonie wieży, nie ujmuje jej to jednak 
nic z surowego czaru zabytku przemysłu.
Industrialna potęga Katowic pozostawiła 
po sobie kolejny skarb przy ulicy Gallusa 
na terenach KWK Wujek. Znajdująca się 
tu postawna wieża została wzniesiona 
w 1912 roku, by zaopatrywać w czystą 
wodę pitną pobliskie mieszkania, po pię-
ciu latach jednak, w roku 1917, tereny te 
zostały zakupione przez kopalnię Wujek, 
i to właśnie jej wieża służyła aż do póź-
nych lat osiemdziesiątych. Wieża jest 
piękna i masywna, wspaniale zachowa-
na. Patrzy na miasto przez wysokie okna 
w ceglanym trzonie. Najbardziej charak-
terystyczna wydaje się jej głowica, dzisiaj 
nierównomiernie pokryta siatką. Głowi-
ca ta na pierwszy rzut oka jest jak wielki 
wzorzysty balon unoszący się ociężale ku 
chmurom. 
W przestworzach nie lata natomiast ko-
lejowa wieża ciśnień przy wschodnim 
krańcu peronu drugiego w Śródmieściu. 

Niezgrabna, wzniesiona z czerwonej ce-
gły, pnie się na 30 metrów, mocno stąpa-
jąc po ziemi. Została zbudowana w 1951 
roku na miejscu wieży stojącej tu przed 
II wojną światową. Choć od połowy lat 
siedemdziesiątych XX wieku nie zaopa-
truje już w wodę węzła kolejowego, sta-
nowi nieodłączny element katowickiej 
kolei. W swoim surowym wnętrzu daje 
wytchnienie konduktorom i dyżurnym 
ruchu. Być może wcale nie jest urodziwa, 
a może właśnie całe jej piękno skupia się 
w tej surowej prostocie. 
Zupełnie inny charakter ma kolejowa wie-
ża wodna nieopodal dworca PKP w Pio-
trowicach. Dziś niszczejąca, ale sprawia 
wrażenie potężnej i niepokornej. Upły-
wające lata zdrapały z jej ścian szary tynk 
i odkryły czerwień cegieł. Została wybu-
dowana z podstawy na planie kwadratu 
i tak też kanciaście wznosi się ku górze, 
aż do głowicy jakby z innego świata, bo 
okrągłej. 

Błądząc po Katowicach i wznosząc tylko 
oczy na te bajkowe pomniki przemysłu, 
rzeczywiście można by poczuć się jak 
w wielkim złotym grodzie, zamku pozba-
wionym murów i królów, ale rosnącym 
nam przed oczami samotnymi wieżami 
i spokojną Rawą jak fosą. Wszystkie te 
piękne wieże ciśnień stworzyły nam Ka-
towice jak z zapomnianej baśni o przemy-
śle. 

Hanna Szweda, X LO w Katowicach

Katowickie wieże ciśnień

Ko n k u r s
Wydaje się, że zarówno sposób spędza-
nia czasu na łonie natury, jak i przekąski, 
nie zmieniły się znacznie przez 80 lat. Czy 
wśród wspomnień czytelników znajdą się 
historyczne „smaczki”, a może po prostu 
ciepłe wspomnienia wspólnych biesiad? 
Zachęcamy do pisania wspomnień! 
Krótkie opowieści (maks. 1 strona) prosi-
my przesłać na e-mail: poczta@scdk.pl do 
30.06.2015 r. W temacie prosimy wpi-
sać hasło: PIKNIK. Najciekawsze histo-
rie i przepisy zostaną opublikowane na 
stronie internetowej Śląskiego Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. 
Wśród autorów zostaną rozlosowane 3 
nagrody – wydawnictwa Śląskiego Cen-
trum Dziedzictwa Kulturowego w Kato-
wicach.

Specjalność – 
na wycieczki

Niektórzy chętnie stosują w kuchni lub na 
wycieczkach grochówki w rolkach, posiadające 
oryginalny kształt kiszki, które wyrabia 
tylko Knorr. Można otrzymać grochówkę bez 
dodatków, albo z szynką czy też ze słoniną. 
Obozy W.F.iP.W. [Wychowania Fizycznego 
i Przysposobienia Wojskowego – przyp. A.S.] 
znalazły w zupach Knorr wiernych przyjaciół, 
wycieczkowicze sobie je chwalą. Bez 
jakichkolwiek bądź przypraw, bez soli czy 
tłuszczu sami sobie gotowali pożywne zupy. 
Kupcy nasi to także odczuli, bo sprzedali od 
razu większe ilości kostek różnych zup. Mimo 
niemałych trudności w dobieraniu surowca, 
przerabia się surowiec pochodzenia krajowego. 
Fabrykacja tego rodzaju zup kalkuluje się 
tylko w ogromnych ilościach, biorąc pod 
uwagę, że w detalu otrzymać można kostkę na 
przyrządzenie 2 talerzy zupy za 20 groszy. 
Nowoczesne urządzenia do suszenia i mieszania 
surowców, a przede wszystkim masowe zakupy 
mogą dać tylko produkt wartościowy i tani. 
Pakowanie zup odbywa się w warunkach 
najbardziej higienicznych.

Fragment broszury Knorr, Poznań 1934 r., s. 4
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Wieża wodna na Giszowcu, fot. E. Caban ŚCDK

Wieża wodna przy stacji PKP Katowice Piotrowice, 
fot.  J. Durski X LO

Wieża wodna przy ul. Gallusa, fot. J. 
Durski X LO

Wieża wodna huty Uthemann, fot. J. Durski X LO

Wieża wodna na dworcu PKP, ul. Dworcowa, 
fot. J. Durski X LO

http://www.adpublica.com/de/news-stories/food/175-
jahre-knorr-die-legendaere-knorr-erbswurst-gehoert-seit-
generationen-zur-outdoor-verpflegung/
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ciekawy spacer, powstały ponad 80 lat 
temu. Dziś nie ma już części zamiennych, 
które by im odpowiadały, ani ekspertów 
z techniczną wiedzą na ich temat. Są one 
sprawne jedynie dzięki ludziom, którzy je 
obsługują. To właśnie oni tworzą ten czę-
stochowski zapałczany raj i sprawiają, że 
miejsce, o którym jest ten tekst, wydaje 
się być nie z tej Ziemi. Podczas godzin-
nego spaceru możemy więc zobaczyć na 
własne oczy, jak przebiega proces produk-
cji zapałek i porozmawiać z ludźmi, przez 
których serca i zaangażowanie nie byłoby 
to możliwe. W częstochowskim muzeum 
dochodzi do fascynujących spotkań: prze-
szłości z teraźniejszością i człowieka z ma-
szyną. Te kombinacje tworzą miejsce, 
które żyje swoim własnym, niepowtarzal-
nym życiem, którego daremnie szukać by 
w innych krajach Europy. Dlatego miesz-
kać o rzut kamieniem od takiego miej-
sca, a nigdy go nie odwiedzić to grzech. 
Tym bardziej, że wymienione atrakcje to 
jedynie kropla w morzu, bo oferta czę-

stochowskiej 
placówki za-
wiera znacznie 
więcej. W Mu-
zeum możemy 
podziwiać tak-
że rzeźby wyko-
nane z zapałek. 
Choć trudno 
sobie wyobra-
zić ognisty ry-
dwan wyko-
nany z jednej 
zapałki, to wła-
śnie w Często-
chowie nasza 

wyobraźnia będzie musiała oddać ho-
nor ludzkiemu geniuszowi. Dodatkowo 
zobaczyć można czterometrowy domek 
zbudowany z 25 tysięcy pudełek po za-
pałkach. Czyż nie brzmi to intrygująco? 
Jeśli jeszcze ktoś się waha, to na zakoń-
czenie wspomnę, że w Muzeum można 
zobaczyć mnóstwo filmów, związanych 
z tym miejscem, a wśród nich historycz-
ną produkcję z 1913 roku, o której mowa 
była wcześniej, a która miała niebagatel-
ny wpływ na kształtowanie się polskiej 
kinematografii.

Mam nadzieję, że Państwa wizyta w Czę-
stochowie to już tylko kwestia najbliż-
szych miesięcy i że po niezwykłym zwie-
dzaniu, jakie zafunduje Państwu Muzeum 
Produkcji Zapałek, to miasto kojarzyć bę-
dzie się nie tylko z Jasną Górą, ale także 
z zapałkami.

Dominik Kania, X LO w Katowicach

str. 7

Jest wokół nas wiele rzeczy i przedmio-
tów, które towarzyszą nam od zawsze. 
Ich obecność nie jest dla nas niczym 
szczególnym, bo zwyczajnie się do nich 
przyzwyczailiśmy. Jednak kiedy zastano-
wimy się nad historią i specyfiką każdego 
z nich, odkryjemy tysiące niesamowitych 
sekretów, które rzucają zupełnie inne 
światło na nasze postrzeganie stanu rze-
czy. Weźmy proste zapałki. Wydawać by 
się mogło, że nie ma już banalniejszego 
i mniej skomplikowanego przedmiotu 
użytku codziennego. Ale kiedy zapyta-
my siebie, jak dużo wiemy o zapałkach, 
ich historii i sposobie ich produkcji, wte-
dy uświadamiamy sobie po raz kolejny, 
że najprostsze z pozoru pytania okazują 
się najtrudniejsze. A to właśnie w na-
szym regionie znajduje się pewne mia-
sto, a w nim specyficzne miejsce, gdzie 
wszystko kręci się właśnie wokół zapałek. 
To Częstochowa może spokojnie ubiegać 
się o tytuł polskiej stolicy zapałek, bo na 
jej terenie znajduje się właśnie Muzeum 
Produkcji Zapałek, poświęcone tym za-
równo prostym, jak i tajemniczym przed-
miotom. To w północnej części naszego 
województwa możemy zgłębić naszą wie-
dzę i poznać mnóstwo ciekawych faktów, 
których nie znajdziemy w internecie.

Początek tego wynalazku datuje się na 
500 rok n.e. Za jego powstanie odpowie-
dzialni są Chińczycy, którzy jako pierwsi 
stworzyli zapałki zbudowane z patyka 
sosnowego i główki zakończonej siarką. 
Musiało minąć ponad 1000 lat by wypro-
dukowano pierwsze europejskie egzem-
plarze. Uczynili to francuscy naukowcy, 
którzy moczyli drewnianą drzazgę w stę-
żonym kwasie siarkowym. W dobie wiel-
kiej rewolucji przemysłowej zapałki prze-
żywały swoje „pięć minut” i szybko stały 
się popularne w Anglii i Stanach Zjedno-
czonych, a już w połowie XIX wieku ich 
produkcja zawitała do Polski. Pierwsze 

Stolica zapałek
manufaktury za-
pałczane założono 
w Częstochowie, mie-
ście, które do tej pory 
znane było jedynie 
z pielgrzymek. Pro-
cesy organizacyjne 
trwały kilkanaście lat 
i dziś mówimy o roku 
1882 jako o począt-
ku Częstochowskich 
Zakładów Przemy-
słu Zapałczanego. 
To wtedy powsta-
ły pierwsze zapałki 

w Częstochowie, a ich produkcja wzrosła 
jeszcze po roku 1930, kiedy to zamonto-
wano niemiecką linię produkcyjną, dzia-
łającą do dziś. Zakład przechodził z rąk 
niemieckich do rosyjskich, a po drodze 
został strawiony przez pożar w 1913 roku, 
co z resztą udokumentowano filmem, bę-
dącym jednym z pierwszych dzieł polskiej 
kinematografii. Po wojnie fabryka zosta-
ła upaństwo-
wiona i taką 
pozostała aż 
do roku 1997, 
kiedy zosta-
ła wykupiona 
przez jej pra-
c o w n i k ó w . 
Dziś jest Spół-
ką Akcyjną, 
której akcjo-
nariuszami są 
właśnie ludzie 
w niej pracu-
jący. W 2002 
roku w fabry-
ce powstało Muzeum Produkcji Zapałek, 
które do dziś jest jedynym takim muzeum 
w Europie. To już wystarczający powód, 
by wybrać się do Częstochowy i kolejny 
dowód na to, że nasz region jest bogaty 
w atrakcje, których często nie jesteśmy 
w pełni świadomi. 

Muzeum Produkcji Zapałek to miejsce, 
w którym historia podaje rękę teraźniej-
szości. Należy ono do Szlaku Zabytków 
Techniki. Jedną z części Muzeum jest 
sama fabryka, której historię przybliżyli-
śmy, a która cały czas aktywnie wypusz-
cza na rynek miliony zapałek. Począwszy 
od tych typu Black Cat, kończąc na nie-
standardowych, czyli kominkowych, gril-
lowych i reklamowych. To jedyne miejsce 
w Europie, gdzie możemy doświadczyć 
produkcji zapałek na żywo. Zwiedzanie 
odbywa się pomiędzy działającymi ma-

szynami, dosłow-
nie kilkanaście 
centymetrów od 
taśm, na których 
dochodzi do ewo-
lucji z kawałka 
pnia, przez drew-
niane arkusze po 
zapałkę w finalnej 
postaci. Nie dość, 
że sam proces jest 
fascynujący, to od-
bywa się on jeszcze 
w niezapomnianej 
atmosferze. Maszy-
ny, wokół których 
odbywa się ten 

Drewniany 
kolos
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Maszt radiostacji, fot. I. Kontny ŚCDK

Był sierpień 1939 roku i nikt nie mógł się 
spodziewać rozmiarów dramatu, który 
już niebawem miał się rozegrać. Choć 
Polska z niepokojem patrzyła na niemiec-
kie działania, nie wpadała w panikę, li-
cząc w razie potrzeby na pomoc zachod-
nich sojuszników. Dla III Rzeszy istotne 
więc było zapewnienie sobie spokoju ze 
strony Wielkiej Brytanii i Francji. Zatem 
uknuto spisek, który już wkrótce miał od-
mienić losy świata.
Dnia 31 sierpnia do radiostacji w Gliwi-
cach wdarło się siedmiu uzbrojonych 
napastników w strojach cywilnych, uda-
jących powstańców śląskich. Bez pro-
blemu zajęli pomieszczenia radiostacji 
z budynkiem nadajnika… no i wtedy 
właśnie zaczęły się problemy. Okazuje 
się, że zwykle dokładni do bólu Niemcy 
nie sprawdzili tego, iż w Gliwicach były 
dwie radiostacje: jedna nadawcza (wy-
budowana w 1925 w obecnej dzielnicy 
Szobiszowice) i jedna przekaźnikowa 
(przy obecnej ulicy Tarnogórskiej). No i, 
masz ci los, zaatakowali właśnie tę dru-
gą, gdzie nie było mikrofonów. Po dzie-
sięciu cennych minutach poszukiwań 
odnaleziono mikrofon burzowy, przez 
który zwykle informowano radiosłucha-
czy o wyładowaniach atmosferycznych 
oraz konieczności uziemienia odbiorni-
ków radiowych i przez niego nadano ko-
munikat: „Uwaga, tu Gliwice. Radiostacja 
znajduje się w polskich rękach…”. Na nic 
więcej nie pozwolił im „sprzęt” znajdu-
jący się w radiostacji. Na domiar złego 
– albo dobrego, (zależy jak na tę sprawę 
spojrzeć) – komunikat ten słyszano jedy-
nie w promieniu kilku kilometrów. Czyli 
w sumie klapa. No ale wszystko zostało 
zaplanowane tak, żeby wyglądało to dla 
zagranicy jako atak Polaków na III Rze-
szę. Prowokacja niemiecka przebiegała 
według schematu: napastnicy zajmują 
budynek, nadają wiadomość, zostawia-
ją ślady dla propagandy. Ponadto atak 
na niemiecką radiostację był tylko drob-
nym punktem w misternym planie SD 
i Abwehry.
Hitler chciał obwinić Polskę o rozpoczę-
cie wojny. Próbował zapobiec udzieleniu 
Polsce militarnej pomocy przez Francję 
i Wielką Brytanię. Gdyby tak się stało, 
Niemcy zmuszeni byliby walczyć na dwa 
fronty. Dzięki prowokacji, polscy sojusz-
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1.  Zachowana podziemna budowla na terenie oczyszczalni w Maczkach to 
	 tzw.	filtr:

a. ziemny
b. piaskowy
c. wodny
d. torfowy

2.	 Nieistniejący	już	klub	hokejowy	w	Wyrach	nosił	nazwę:

a.	 Górnik	Wyry
b.	 Naprzód	Wyry
c.	 Fortuna	Wyry
d.	 KS	Wyry

3.	 Muzeum	Produkcji	Zapałek	ma	swoją	siedzibę	w:

a. Chorzowie
b.	 Bielsku-Białej
c.	 Kłobucku
d.	 Częstochowie

4.	 Wynalazcą	kremu	Nivea	był:

a.	 Romuald	Rosłoński
b. Hans Dammann
c. Anton Uthemann
d. Oskar Troplowitz

5.	 Wieża	szybu	Prezydent	w	Chorzowie	posiada	konstrukcję:

a.	 stalową
b.	 żelbetową
c.	 żeliwną
d.	 stalową	z	drewnianą	obudową

6.	 Wieża	wodna	u	zbiegu	ulic	Pszczyńskiej	i	Górniczego	Stanu	w	Katowicach
	 była	wybudowana	dla	potrzeb:

a. kolei
b.	 zakładu	przemysłowego
c. szpitala
d.	 osiedla	mieszkaniowego

7. Maszt Radiostacji	Gliwickiej	został	wybudowany	z	drewna	ponieważ:

a. miała	to	być	konstrukcja	łatwa	do	zdemontowania
b.	 inwestor	dostał	za	darmo	dużą	ilość	drewna
c.	 drewno	jest	materiałem,	który	nie	zakłóca	emitowanego	sygnału,
d.	 taką	konstrukcję	można	łatwo	zniszczyć	(spalić)	w	przypadku 
	 zagrożenia

8.	 Winda	paciorkowa	charakteryzuje	się:

a. nieustannym ruchem kabin
b.	 ośmiokątnym	kształtem	kabin
c.	 kabinami	z	drzwiami	w	dwóch	przeciwległych	ścianach
d.	 zastosowaniem	silnika	parowego	do	napędzania	kabin

QUIZ Z NAGRODAMI

Rozwiązania	quizu	prosimy	nadsyłać	na	adres:	 Śląskie	Centrum	Dziedzictwa	Kulturowego	
w	Katowicach,	 ul.	 Juliusza	 Ligonia	 7,	 40-036	 Katowice	 lub	 pocztą	 elektroniczną	 na	 adres:	
konkurs@scdk.pl w terminie do 13	lipca	2015	roku. Wśród	autorów	prawidłowych	odpowiedzi	
zostaną	wylosowani	3	zwycięzcy,	którzy	otrzymają	nagrody	–	wydawnictwa	Śląskiego	Cen-
trum	Dziedzictwa	Kulturowego	w	Katowicach.		Informacja	o	zwycięzcach	oraz	rozwiązanie	
quizu	ukażą	się	na	stronie	internetowej	www.scdk.pl	w	terminie	do 31 lipca	2015	roku. 

Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach
jest wojewódzką samorządową instytucją 
kultury, zajmującą się szeroko pojętą ochro-
ną dziedzictwa kulturowego - materialnego 
i niematerialnego - na terenie województwa 
śląskiego. Wśród wielu działań podejmowa-
nych przez Centrum wymienić należy wspie-
ranie inicjatyw związanych z ochroną zabyt-
ków, wydawanie książek, przygotowywanie 
wystaw oraz wykonywanie dokumentacji 
konserwatorskich dla obiektów zabytkowych 
(przykładem mogą być wnioski o uznanie 
zabytku za pomnik historii dla osiedla robot-
niczego „Nikiszowiec” oraz dla radiostacji 
w Gliwicach przygotowane wraz z wymaga-

ną dokumentacją), a także prowadzenie sze-
rokich działań o charakterze informacyjnym 
i edukacyjnym. Atutem Centrum są jego pra-
cownicy, reprezentujący różnorodne dzie-
dziny związane z dziedzictwem kulturowym, 
co gwarantuje wykonywanie opracowań na 
wysokim merytorycznym poziomie. 
Jednym z głównych celów działalności Ślą-
skiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego 
jest popularyzacja problematyki związanej 
z zabytkami i ich ochroną, nie tylko poprzez 
wykłady, artykuły czy wywiady, ale również 
przez wydarzenia organizowane dla społe-
czeństwa. Wśród najbardziej popularnych 

wymienić należy „Spacery po modernie”, 
warsztaty organizowane w ramach Indu-
striady czy konkursy fotograficzne. Dużą 
popularność zdobyła „Akcja Mozaika” której 
celem jest dokumentowanie mozaik i innych 
dekoracji ściennych powstałych po II woj-
nie światowej. Śląskie Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego czynnie współpracuje z wie-
loma urzędami i organizacjami. Wśród nich 
wymienić należy Śląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Katowicach. Wy-
nikiem tej współpracy są między innymi ko-
lejne tomy „Wiadomości konserwatorskich 
województwa śląskiego” zawierające szereg 
ciekawych artykułów dotyczących zabytków 
regionu i ich konserwacji. Książka wydawana 

jest corocznie, a jej temat wiodący jest zwią-
zany z sesją konserwatorską organizowaną 
przez Centrum każdego roku w listopadzie. 
Nie sposób wymienić w krótkiej notatce 
wszystkich działań podejmowanych przez 
Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego 
w Katowicach oraz wszystkich instytucji, 
urzędów, stowarzyszeń i organizacji, z któ-
rymi współpracujemy. Wszystkich zaintere-
sowanych zapraszamy do śledzenia naszej 
strony internetowej (www.scdk.pl) oraz stro-
ny Centrum na facebook’u, gdzie na bieżąco 
umieszczane są informacje nie tylko o or-
ganizowanych przez nas wydarzeniach, ale 
również o zabytkach naszego regionu.

Szafa sterownicza, fot. A. Goniewicz ŚCDK

szarką” utrudniającą odbiór Radia Wolna 
Europa.
Obecnie radiostacja należy do Mu-
zeum w Gliwicach, które oprócz budyn-
ków przejęło także sporo oryginalnego 
sprzętu, a w nim między innymi panel 
w głównym budynku ze wzmacniacza-
mi małej częstotliwości, generatorem 
heterodynowym i innymi urządzeniami 
małej mocy. Ocalał także stół operacyjny 
z przyrządami pomiarowymi oraz kom-
pletna instalacja do chłodzenia wodą 
lamp nadawczych, która znajduje się 
w piwnicy. Poza tym w budynku obejrzeć 
można szafę sterowniczą i inne mniejsze 
urządzenia (między innymi odłączniki 

wysokiego napięcia).
Dziś maszt radiostacji stanowi swego 
rodzaju stojak, gdyż obwieszony został 
antenami różnej maści niczym bożona-
rodzeniowa choinka. A to wrażenie potę-
guje fenomenalne oświetlenie, zamon-
towane wokół niego. Radiostacja Gli-
wicka stanowi więc obowiązkowy punkt 
programu wycieczek po Górnym Śląsku 
i pozostaje nam tylko szczerze żałować, 

że nie możemy wspiąć się na 
tę wspaniałą budowlę, gdyż 
wejście na szczyt zarezerwo-
wane jest jedynie dla obsługi 
technicznej. Nie odbiera nam 
to jednak możliwości podzi-
wiania tego kolosa z dołu. Do 
dyspozycji mamy ławki, na 
których możemy sobie przy-
cupnąć, robiąc krótką prze-
rwę w zaliczaniu kolejnych 
punktów Szlaku Zabytków 
Techniki

Grzegorz Margalski, 
X LO w Katowicach.

nicy mogli powstrzymać się od pomocy 
Rzeczypospolitej, do czego zmuszał ich 
zawarty z Polską sojusz.
Z tymi to właśnie wydarzeniami kojarzy 
nam się głównie Gliwicka Radiostacja, 
wzniesiona w 1935 roku. Cały kompleks, 
na który składają się trzy budynki (dwa 
mieszkalne, jeden techniczny) i jeden 
maszt liczący 110,7 metrów wysokości, 
okazały się kluczem otwierającym Niem-
com furtkę do Polski. Ów maszt zbudo-
wany został przy użyciu drewna mo-
drzewiowego sprowadzanego specjalnie 
w tym celu z Syberii oraz 16.100 mosięż-
nych śrub. Drewno zastąpiło metal, aby 
nie zakłócać sygnału emitowanego przez 
antenę zamontowaną wewnątrz masztu. 
Było to nowatorskie rozwiązanie stoso-
wane od lat 30. XX wieku. Wcześniej sto-
sowano anteny poziome, umieszczane 
między dwoma masztami.
Radiostacja w Gliwicach nie była jednak 
jedyną radiostacją zbudowaną przez 
Niemców w latach 30. XX wieku, ani 
nawet nie była największą pośród nich. 
Powstawały wtedy kolosy mierzące 160, 
a nawet 190 metrów wysokości. We 
Wrocławiu stała wieża wysoka na 140 
metrów. Niestety część z nich została 
wysadzona przez Niemców w czasie II 
wojny światowej, a część – po prostu wy-
burzona lub rozebrana. Ale mimo tego, 
że niewątpliwie doprowadziło to do 
ogromnych strat w dziedzinie konstruk-
cji inżynieryjnych, jedno wyszło nam na 
dobre – Ślązacy mogą się teraz pochwa-
lić tytułem rekordzisty.
Maszt w Gliwicach stanowi jedną z naj-
bardziej charakterystycznych budowli 
Górnego Śląska i jest największą zacho-
waną drewnianą budowlą wykonaną 
przed II wojną światową na świecie. 
Tylko przez krótki czas po wojnie masz 
spełniał rolę radiostacji retransmitując 
audycje Radia Katowice. Później przez 
sześć lat (1950-1956) był typową „zagłu-

Maszt radiostacji, fot. I. Kontny ŚCDK
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