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Miasto ogród 
Karla Schabika

G
liwiczanie lubią swoje miasto. W większości uważają je za piękne, funkcjonalne 
i dobrze rozplanowane. Jego przyjazny wygląd zawdzięczają przede wszystkim 
jednej osobie – Karlowi Schabikowi, miejskiemu radcy budowlanemu w latach 

1919–1945, który z  żelazną konsekwencją realizował swoją nowatorską i dalekosiężną 
wizję, niezwykle przy tym dbając o spójność i detale.

Karl Schabik urodził się w Głubczycach, czyli ówczesnym Leobschütz, w 1882 roku. Na-
stępnie ukończył tamtejsze liceum i architekturę na Uniwersytecie Technicznym w Char-
lottenburgu pod Berlinem. Po zakończeniu I wojny światowej, w czasie której został wcie-
lony do armii, usłyszał o  wakacie w  Urzędzie Budowlanym w  Gliwicach. Szybko złożył 
aplikację i 22 maja 1919 roku pojawił się na wschodnich rubieżach Republiki Weimarskiej. 
Od razu też przystąpił do wytężonej pracy. Tym bardziej że wraz ze swoim zespołem musiał 
zmierzyć się z szeregiem rozmaitych problemów. Jednym z nich była dziewiętnastowieczna 
maniera budownictwa prywatnego: kamienice czynszowe skupione były wokół często zawil-
goconych i niemożliwych do przewietrzenia podwórek, do których rzadko zaglądało słońce. 
Ustawiane jedna obok drugiej, tworzyły ciasne prostokątne lub kwadratowe bloki zabudo-
wy, pomiędzy którymi biegły stosunkowo wąskie ulice. Takie miasto, zwłaszcza w regionie 
przemysłowym o dużym stopniu zanieczyszczenia, było bardzo nieprzyjazne dla mieszkań-
ców, a także szkodliwe dla ich zdrowia i niewygodne do życia. Schabik wpadł jednak na kil-
ka pomysłów, jak zmienić taki stan rzeczy. Pierwszą i podstawową zasadą było ograniczenie 
budowania oficyn – odtąd budynki stojące wzdłuż ulicy tworzyły zwartą zabudowę i miały 
tylko jeden wspólny podwórzec. Doskonałym przykładem takiego rozwiązania jest zespół 
zabudowy pomiędzy dzisiejszym placem Piłsudskiego i Wybrzeżem Wojska Polskiego.

Drugą nowością było cofnięcie fasad budynków w głąb działek, co pozwoliło uzyskać 
przed nimi niewielki pas zieleni obsadzany niewysoką roślinnością. Jest to doskonale 

Karl Schabik
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widoczne na alei Korfantego przy kamienicach 14 i 16. Pierwsza z nich wybudowana jest 
jeszcze w starej linii zabudowy, sprzed I wojny światowej, natomiast druga jest już później-
sza. Jej elewacja znacznie uskakuje, tworząc nową linię, a tym samym niewielki zieleniec. 
Założenia Schabika natomiast w pełni widać na ulicy Miarki, gdzie pomiędzy chodnikiem 
a  budynkiem stworzono szerokie trawniki. Są to tak zwane miękkie krawędzie między 
przestrzenią publiczną i prywatną.

Kolejnym zabiegiem mającym wprowadzić zieleń w miejską zabudowę jest cofnięcie na-
rożnika budynku w głąb parceli, co stwarzało kolejną przestrzeń, którą można było wypeł-
nić szybko rosnącymi drzewami. Doskonale widać to na skrzyżowaniu ulic Kochanowskie-
go i Marzanki lub Dziewanny i Mastalerza. Także po północnej stronie skrzyżowania ulic 
Korfantego z Lelewela można zauważyć ten zabieg, podczas gdy drugi narożnik wypełniają 
budynki wybudowane na starą modłę. Dzięki temu przy tej jednej śródmiejskiej ulicy na 
odcinku zaledwie 200 m można zaobserwować zachodzące wówczas zmiany w urbanistyce.

Nowo wytyczane ulice miały przełamać dawny sposób budowania w kratę i Schabik 
postulował, by skrzyżowania głównych arterii prowadzić na planie liter X lub Y. Powstały 
w ten sposób dziób z ostrym kątem, tam gdzie to możliwe, miała wypełniać zieleń. Widać 
to na skrzyżowaniu ulic Styczyńskiego z Daszyńskiego czy Kozłowskiej z Sowińskiego. 
Inne zagospodarowanie tego typu skrzyżowania można zaobserwować pomiędzy ulicami 
Powstańców Warszawy i Orlickiego. Tam, na działce z ostrym kątem, stoi budynek o trzy 
kondygnacje wyższy od sąsiadujących – stanowi on lokalną dominantę, przez co ułatwia 
orientację w terenie.

Obiekty powstałe w Gliwicach 
za czasów Karla Schabika



We wszystkich swoich przedsięwzięciach Schabik starał się wcielać w życie ideę mia-
sta ogrodu opracowaną na początku XX wieku przez Ebenezera Howarda, brytyjskiego 
urbanistę. Oznaczało to, że w tkankę miejską harmonijnie wkomponowywał skwery, par-
ki, ogrody czy zieleńce. Zielenią starał się otaczać także domy mieszkalne. Drzewami 
obsadzano większe aleje, osiedlowe ulice i place. Adaptacja idei miasta ogrodu zaowoco-
wała stworzeniem w Gliwicach malowniczych i komfortowych zielonych osiedli postrze-
ganych nawet dziś jako najatrakcyjniejsze tereny mieszkaniowe.

Oprócz trudności wynikających ze starej myśli urbanistycznej przed Schabikiem stał 
też inny poważny problem wymagający szybkiego rozwiązania. Było to przeludnienie 
i  kwestia mieszkaniowa. Sprawa nabrała jeszcze większego znaczenia po plebiscycie 
w 1921 roku i podziale Górnego Śląska. Trzeba wtedy było zapewnić lokum ludności 
przybyłej zza wschodniej granicy, z  terenów przyznanych Polsce. Schabik proponował 
otoczenie śródmieścia pierścieniem osiedli oddalonych o kilka kilometrów od ścisłego 
centrum miasta i o znacznie mniejszej intensywności zabudowy. Szczególnie szczycono 
się dwoma – przy dzisiejszej ulicy Rybnickiej i Tarnogórskiej. Ich lokalizacja stanowiła 
ponadto element propagandowy niemieckich władz. Wybudowano je bowiem przy samej 
granicy z powiatami rybnickim i tarnogórskim, należącymi już do nowo powstałej Rzecz-
pospolitej. Stworzenie tak atrakcyjnych miejsc zamieszkania miało przyciągnąć społecz-
ność śląską ze strony polskiej na niemiecką.

W  latach 1922–1926 powstało natomiast tonące w  zieleni osiedle domów jednoro-
dzinnych, które zaprojektował wspólnie z Hansem Sattlerem i architektem zieleni Ri-
chardem Riedlem. Miało ono centralną oś w postaci pięknej alei Mickiewicza, której 
fragment poprowadzono łagodnym łukiem, a pozostałą część po linii prostej. Na całej 
długości wysadzana jest czterema rzędami lip, które oddzielają ruch samochodowy od 
pieszego. Odchodzące od ulicy przecznice wypełnione luźną zabudową są jednym z naj-
wygodniejszych miejsc do mieszkania do dzisiaj, a sielski charakter miejsca, cisza i spokój 
niezwykle kontrastują z faktem, że osiedle leży bardzo blisko centrum.

Przejawem rozsądnego planowania przestrzeni jest cmentarz Centralny założony 
przy współpracy z Riedlem. Nekropolia ta w istocie ma charakter rozległego parku. Ze 

Jedno z nowych osiedli mieszkaniowych 
na północy miasta
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względów higienicznych została ulokowana z dala od centrum miasta, wbrew dotychcza-
sowemu zwyczajowi otaczania nagrobkami kościołów parafialnych. Ponadto miała być 
także skarbnicą sztuki z nagrobkami o dużej wartości artystycznej – niestety zostały one 
zniszczone w 1945 roku. Na cmentarz wiedzie brama główna w postaci dwóch okazałych 
portali, od których biegną szerokie, wysadzane wysokimi drzewami aleje, na których koń-
cu stoi dom pogrzebowy.

Gliwice sprzed kadencji Schabika i po niej to dwa różne miasta. Architekt, realizując 
swój plan, ustrzegł się tego, co dopadło twórców modernizmu oraz późnego modernizmu 
(choćby zbyt dużych i nieprzyjaznych przestrzeni między budynkami), i na szczęście roz-
wiązując jedne problemy, nie stworzył kolejnych. Nie byłoby jednak rewolucji w kształ-
cie miasta, gdyby nie jego talent organizatorski i konsekwencja w przeszczepianiu naj-
lepszych wzorców na lokalny grunt. Niewątpliwie zdecydował on o przyszłym wyglądzie 
i funkcjonowaniu miasta. To za jego sprawą Gliwice już przed wojną zostały bardzo do-
brze skomunikowane, a w skład systemu transportowego obok dróg, obwodnic i auto-
strady wchodziło także lotnisko i Kanał Gliwicki. On również odpowiadał za zmoderni-
zowanie trakcji kolejowej i budowę w 1922 roku nowego dworca oraz kolei wąskotorowej 
łączącej nowe osiedla z miejscami pracy. A żeby te szeroko zakrojone plany mogły być 
spójnie wdrażane, uruchomiono poradnictwo budowlane. Każdy projekt budynku mu-
siał zostać skonsultowany z zespołem architektów, którzy dostosowywali go do ogólnej 
koncepcji miejskiej zabudowy. W 1928 roku uchwalono istotny dla miasta generalny plan 
rozwoju urbanistycznego Gliwic, porządkujący wdrażanie nowych idei.

Do 1925 roku Schabik mieszkał przy Wilhelmstraße (obecnie ul. Zwycięstwa). Być 
może było to mieszkanie urzędowe, bowiem pod tym właśnie adresem mieścił się Miej-
ski Urząd Budowlany. Następnie przeprowadził się na Friedrichstraße 42 (obecnie 
ul. Kościuszki) do budynku wzniesionego w latach 1924–1925 dla zarządców dóbr rodzi-
ny Ballestremów, zaprojektowanego przez Hansa von Poellnitza. Angażował się w roz-
maitą działalność. Od 1930 roku był wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Muzeum 
Górnośląskiego w  Gliwicach, a  także przewodniczącym Związku dla Sztuk Pięknych 
na Górnym Śląsku oraz członkiem zarządu Śląskiego Związku Sztuki. Zasilał również 
szeregi Katolickiej Partii Centrum. Po dojściu do władzy Hitlera przeprowadzono wybo-
ry samorządowe na nowych zasadach. Karl Schabik, choć nie należał do NSDAP, wszedł 
do zarządu miasta. Swój urząd sprawował do czasu wejścia do miasta Armii Czerwonej. 
8 lutego 1945 roku został aresztowany przez NKWD, a następnie wywieziony do ZSRR 
na roboty przymusowe. Zmarł w  Woroszyłowsku (obecnie Ałczewsk) na czerwonkę. 
Miejsce jego pochówku pozostaje nieznane. 


