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ZABYTKI TECHNIKI WOJEWÓDZTWA ÂLÑSKIEGO
Przewodnik po wybranych obiektach. Wyd. Âlàskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego 

w Katowicach, 2003

Czy Górny Âlàsk mo˝e byç
atrakcjà turystycznà? Czy

huta, stara i nieczynna, mo˝e byç
upragnionym celem wycieczki? 

Pytania wydajà si´ absurdal-
ne. Nieczynna huta to dla wi´k-
szoÊci tylko sm´tna, bezu˝ytecz-
na ruina, którà nale˝y jak najszy-
bciej wyburzyç, uwalniajàc teren
pod nowe inwestycje. A sam Gór-
ny Âlàsk – najwi´ksze w kraju
skupisko ludnoÊci, miast i prze-
mys∏u – zdaje si´ byç miejscem
turystycznie ma∏o pon´tnym,
wr´cz odstr´czajàcym.

Myli si´ jednak ten, kto sàdzi,
˝e nie jest to region interesujàcy.
Dla wielbicieli swoistego pi´kna
architektury przemys∏owej i znaw-
ców starych machin i urzàdzeƒ
Górny Âlàsk i jego industrialny
krajobraz, z a˝urowymi kon-
strukcjami kopalnianych wie˝ wy-
ciàgowych, kominami i ha∏dami,
mo˝e byç miejscem wielu fascy-
nujàcych doznaƒ, zarówno este-
tycznych, jak i poznawczych.

To przecie˝ w∏aÊnie tu, w wo-
jewództwie Êlàskim, znajduje si´
ponad po∏owa polskich zabytków
techniki, tworzàcych lokalny kra-
jobraz kulturowy i stanowiàcych
o to˝samoÊci regionu. 

Niestety, w Polsce zabytki
przemys∏u wcià˝ nie sà w∏aÊciwie
doceniane i skutecznie chronione,
a proces degradacji technicznej
starych budynków przemys∏o-
wych post´puje niepokojàco szyb-
ko. Na naszych oczach bezpow-
rotnie ginà obiekty stanowiàce
cenny element historii kultury
materialnej. I b´dzie tak dalej,
dopóki nie zmieni si´ podejÊcie
do tej grupy zabytków, tak˝e 
w sferze ÊwiadomoÊci odbiorców.

Nale˝y mieç nadziej´, ˝e
istotnym elementem ochrony

zabytków techniki mo˝e staç si´
tzw. turystyka przemys∏owa, w kra-
jach Europy Zachodniej coraz
popularniejsza, u nas ciàgle jesz-
cze w stadium wst´pnych przygo-
towaƒ. Aby zabytki techniki sta∏y
si´ atrakcjà turystycznà, przede
wszystkim nale˝y je poznaç, a na-
st´pnie umiej´tnie opowiedzieç 
o ich wyjàtkowoÊci, o urodzie 
i walorach architektonicznych, za-
ciekawiç i zach´ciç do zwiedzania.

Temu celowi ma s∏u˝yç, wy-
dana w 2003 r. staraniem Âlàs-
kiego Centrum Dziedzictwa Kul-
turowego w Katowicach, niewiel-
ka, liczàca 109 s. praca zatytu∏o-
wana „Zabytki techniki woje-
wództwa Êlàskiego. Przewodnik
po wybranych obiektach”. 

Autorki hase∏ przewodnika,
Dagny Gàtkowska i Ewa Mackie-
wicz, podzieli∏y tekst na dwie

cz´Êci – w pierwszej poda∏y w ko-
lejnoÊci alfabetycznej wykaz za-
bytków z dwudziestu czterech
miejscowoÊci „na szlaku zabyt-
ków techniki”, w drugiej opisa∏y
obiekty z dwudziestu trzech
miejsc „wyró˝nionych poza szla-
kiem”. Kryterium umieszczenia
miejscowoÊci w danej grupie by∏
stopieƒ przystosowania prezen-
towanych obiektów do obs∏ugi
zwiedzajàcych oraz ich atrak-
cyjnoÊç turystyczna. 

Poprzedzony krótkim wst´-
pem „Przewodnik” ma por´czne
wymiary 10x19 cm oraz do∏à-
czonà mapk´ pn. „Szlak zabyt-
ków techniki województwa Êlàs-
kiego”. Na mapce naniesiono naz-
wy wszystkich omawianych miej-
scowoÊci, wyró˝niajàc ma∏ymi
rysunkami budowli lub urzàdzeƒ
technicznych miasta na wyzna-
czonym przez autorki „szlaku za-
bytków techniki”; wybrane miej-
scowoÊci b´dàce poza wspomnia-
nym szlakiem oznaczono stoso-
wanym w przewodnikach tury-
stycznych symbolem „muzeum”. 

Przewodnik zawiera wykaz
112 obiektów znajdujàcych si´ 
w 47 miejscowoÊciach. Ka˝de 
z hase∏ (tak˝e po niemiecku i an-
gielsku) zawiera – mniej lub bar-
dziej rozbudowane – dane histo-
ryczne o danym zak∏adzie prze-
mys∏owym, wzmiank´ o jego naj-
ciekawszych budynkach lub urzà-
dzeniach, niekiedy tak˝e infor-
macje praktyczne dotyczàce mo-
˝liwoÊci zwiedzania. Przy niektó-
rych z prezentowanych zabytków
zamieszczono tak˝e ma∏e, czarno-
bia∏e rysunki, takie same jak na
mapce. Prac´ zamyka liczàca 61
pozycji bibliografia materia∏ów
publikowanych oraz krótki wykaz
materia∏ów nie publikowanych,
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The voivodeship of Silesia con-
tains more than a half of

Polish monuments of technology,
comprising the local cultural land-
scape and decisive for the ident-
ity of the region. Unfortunately,
industrial monuments continue to
be insufficiently appreciated and
protected, and the technical
degradation of old post-industrial
buildings progresses at a disturb-
ingly rapid rate. This is the reason
why the publication Zabytki 

techniki Âlàska. Przewodnik po
wybranych obiektach (The Monu-
ments of Technology in Silesia. 
A Guide to Select Objects) is
regarded as extremely apt and
necessary. The guidebook con-
tains a list of 112 objects in 47
localities. Each of the entries
(also in English and German) pro-
vides historical data about indus-
trial enterprises. The authors dis-
cuss assorted branches of indus-
try: ironworks, mines, textile

works, breweries, the railway,
etc., and outline the biographies
of the creators of Silesian indus-
try. The presented publication is
the first attempt at identifying the
varied monuments of technology
in the voivodeship of Silesia, and
comprises an important element
in the preparation of a programme
of industrial tourism, which for
many objects could be the only
chance of survival. 

g∏ównie pochodzàcych z archi-
wów Êlàskiej S∏u˝by Ochrony
Zabytków oraz ze zbiorów Âlàs-
kiego Centrum Dziedzictwa Kul-
turowego w Katowicach. 

Wybrane do przewodnika miej-
scowoÊci zwiàzane sà z ró˝nymi ga-
∏´ziami przemys∏u. Przedstawiono:
huty i kopalnie GórnoÊlàskiego
Okr´gu Przemys∏owego, zak∏ady
w∏ókiennicze z Bielska-Bia∏ej 
i Cz´stochowy, browary z terenu
ca∏ego województwa; wytwórni´
zapa∏ek i zak∏ad produkcji tektu-
ry. Nie zabrak∏o charakterystycz-
nych dla krajobrazu industrialne-
go obiektów zwiàzanych z kolej-
nictwem, w tym budynków dwor-
ców kolejowych, tunelu, wie˝ wod-
nych. Sà te˝ fabryka rumu i likie-
rów, papiernia, dawna rzeênia, prze-
pompownia Êcieków, kana∏ Gli-
wicki i urzàdzenia wodne kana∏u
K∏odnickiego, radiostacja; wytwór-
nia fajek i fabryka kapeluszy. 

WÊród prezentowanych za-
bytków znajdujà si´ obiekty za-
równo s∏ynne, jak kopalnia rud
srebronoÊnych w Tarnowskich
Górach, z przebiegajàcà na g∏´-
bokoÊci 20-30 m pod ziemià
sztolnià „Czarnego Pstràga”, czy
skansen górniczy „Królowa Lu-
iza”, jak równie˝ budynki i fabry-
ki ma∏o znane, np. Zak∏ad Pro-
dukcji Tektury w Czaƒcu czy prze-
pompownia Êcieków w Bytomiu.

W przewodniku znalaz∏y si´
tak˝e miejsca i obiekty nie stano-
wiàce zabytków techniki, ale Êci-
Êle z przemys∏em zwiàzane, w tym
robotnicze kolonie patronackie,

a wÊród nich unikatowe za∏o˝enie
urbanistyczne osiedla Giszowiec
(obecnie w obr´bie Katowic),
b´dàce udanà realizacjà howar-
dowskiej idei „miasta-ogrodu”,
czy te˝ znakomity zespó∏ bu-
dynków przy kopalni „Saturn” 
w Czeladzi. 

Na „szlaku zabytków techni-
ki” uwzgl´dniono tak˝e obiekty
upami´tniajàce postaci twórców
Êlàskiego przemys∏u: Fryderyka
Wilhelma von Redena, od 1779 r.
dyrektora Âlàskiego Wy˝szego
Urz´du Górniczego, którego
pomnik w 2002 r. ods∏oni´to
ponownie w Chorzowie, oraz
szkockiego in˝yniera Johna Bail-
dona, wielce zas∏u˝onego dla roz-
woju XIX-wiecznego hutnictwa,
pochowanego na cmentarzu hut-
niczym w Gliwicach.

Przewodnik wymienia po-
nadto liczne muzea i skanseny, 
w rozmaitym stopniu zwiàzane 
z zabytkami techniki, o tak ró˝-
nym profilu, jak np. skansen
„Zagroda wsi pszczyƒskiej”, gro-
madzàcy obiekty architektury lu-
dowej, czy skansen taboru kolejo-
wego w Pyskowicach.

Z przykroÊcià trzeba jednak
zauwa˝yç, ˝e publikacja, choç
ciekawa i bogata faktograficznie,
nie jest – niestety – wolna od
pewnych m´czàcych dla czytelni-
ka niedociàgni´ç. Nie da si´
ukryç, ˝e odwiedzenie wi´kszoÊci
obiektów wymaga znakomitej
znajomoÊci topografii ka˝dego 
z wymienionych miast, a najle-
piej statusu sta∏ego mieszkaƒca.

Stary dworzec w Katowicach
znaleêç ∏atwo, któ˝ jednak oprócz
katowiczanina jest w stanie bez
problemów zlokalizowaç np. daw-
nà kot∏owni´ kopalni „Kleofas”
(obecnie krytà p∏ywalni )́, czy szyb
-koloni´ „Alfred”, skoro przewod-
nik nie podaje nazwy ulicy przy
której obiekty te sà usytuowane! 

W przypadku górnoÊlàskiej
aglomeracji, gdzie jedno wielkie
miasto niepostrze˝enie przecho-
dzi w drugie, wsz´dzie wyrastajà
szyby kopalƒ i wsz´dzie stojà bu-
dynki przemys∏owe, informacja 
o adresie jest niezb´dna, aby unik-
nàç d∏ugich i zniech´cajàcych
poszukiwaƒ w∏aÊciwego obiektu.
Przewodnik tylko w kilku przy-
padkach podaje adres – i to na
ogó∏ w tych, które dotyczà g∏ów-
nie budowli tak dobrze widocz-
nych i ∏atwo rozpoznawalnych, jak
wie˝e wodne. Niestety, tak˝e do-
∏àczona do ksià˝eczki mapka ma
walor g∏ównie dekoracyjny – po-
zbawiona jest skali i oznaczeƒ
kilometrowych odleg∏oÊci mi´-
dzy miejscowoÊciami, zaÊ drogi
nie majà numerów stosowanych
na mapach samochodowych.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e mimo
tych drobnych potkni´ç publika-
cja jest pozycjà po˝ytecznà i po-
trzebnà. Stanowi pierwszà prób´
rozpoznania bogatych zasobów
zabytków techniki woj. Êlàskiego.
Jest wa˝nym elementem przygo-
towania przysz∏ego programu tu-
rystyki przemys∏owej, która dla
wielu obiektów mo˝e byç jedynà
szansà przetrwania. 
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