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Od Autora

Na przełomie wieków XIX i  XX Bytom był głównym 
ośrodkiem życia gospodarczego i  kulturalnego na 

Górnym Śląsku. Choć historyczną i  administracyjną stolicą 
regionu pozostawało Opole, to jednak w okręgu przemysło-
wym było najwięcej przedsiębiorstw przemysłowych, po-
wstawały najokazalsze budynki i działo się najwięcej w dzie-
dzinie kultury. Wśród miast tego okręgu Bytom dominował 
zarówno nad Gliwicami, jak i  nad Katowicami. Motorem 
rozwoju miasta był przemysł ciężki, a przede wszystkim gór-
nictwo węgla kamiennego oraz rud cynku i ołowiu. Choć już 
wówczas dawały się we znaki szkody górnicze, to jednak ko-
rzyści zdecydowanie przewyższały straty powodowane nega-
tywnym wpływem przemysłu na środowisko naturalne. Poza 
tym magistrat umiał zadbać o zieleń i efektowne zagospoda-
rowanie przestrzeni miejskiej, co czyniło życie w mieście cał-
kiem przyjemnym.
Górny Śląsk był jednak peryferyjnym regionem państwa 
niemieckiego, a poziom życia ludności i udogodnienia cywi-
lizacyjne zawsze pozostawały kilka lat w  tyle za, chociażby, 
Zagłębiem Ruhry. Ziemie Królestwa Polskiego (Kongresów-
ka) wykazywały jednak o wiele większy stopień zapóźnienia 
cywilizacyjnego. Okręg przemysłowy Górnego Śląska na tle 
sąsiedniego Zagłębia Dąbrowskiego jawił się jako oaza dobro-

bytu. Pierwsza wojna światowa pogorszyła warunki bytowe 
ludności i  spowodowała wstrzymanie inwestycji, jednak po 
jej zakończeniu gospodarka Śląska i Niemiec znów zaczęła się 
rozwijać.
Podział Górnego Śląska w roku 1922 spowodował, że miasto 
stało się peryferyjnym ośrodkiem nadgranicznym Rzeszy, od-
ciętym od swego zaplecza gospodarczego. Choć napięcia poli-
tyczne nie sprzyjały dobrosąsiedzkim stosunkom z Polską, to 
wymiana handlowa rozwijała się mimo wszelkich trudności, 
a  zakazy i  utrudnienia przedsiębiorczy bytomianie omijali 
za pomocą np. szmuglowania różnych towarów. Umiejętnie 
wykorzystywano też dotacje państwowe, które można było 
pozyskać z Berlina na rozwój nadgranicznych miejscowości. 
Wszystko to sprzyjało wznoszeniu nowych budowli czy wzro-
stowi poziomu życia społeczeństwa. Bytom stał się swoistym 
oknem wystawowym Rzeszy Niemieckiej dla mieszkańców 
polskiej części Górnego Śląska i  wszystkich przekraczają-
cych granicę. Ten okres zakończył dopiero wybuch II wojny 
światowej.
Zapraszam Czytelników do poznania miasta w  okresie jego 
świetności, w czasach przełomowych wydarzeń. Liczne ślady 
historii możemy w nim podziwiać do dzisiaj. Mam nadzieję, 
że książka ta pokaże inne, mniej znane oblicze Bytomia. 
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Władze miejskie

Władzę w  Bytomiu sprawowała 
rada miejska (Stadtverordne-
ten-Versammlung) wybierana 

od początku XIX wieku przez wybor-
ców podzielonych na trzy kurie (Wah-
labteilungen), w zależności od ich statu-
su majątkowego. W 1919 roku nastąpiła 
demokratyzacja ordynacji wyborczej 
polegająca na zniesieniu cenzusu mająt-
kowego i  dopuszczeniu do głosowania 
kobiet. Przed rokiem 1914 radę miejską 
tworzyło 49 członków, po roku 1919 – 
42 osoby, a od 1927 roku – 47 członków. 
Liczba ta była proporcjonalna do liczby 
mieszkańców. Zmalała po odłączeniu 
od Bytomia w  1922 roku Czarnego 
Lasu (Nowego Bytomia) i Zgody, a póź-
niej wzrosła, gdy w 1927 roku do miasta 
włączono gminę Rozbark. 
Zarówno przed I  wojną światową, jak 
i  później do roku 1933 największym 
ugrupowaniem w  radzie miejskiej była 
katolicka partia Centrum, zdobywają-
ca większość głosów na całym Górnym 
Śląsku przed jego podziałem i później po 
1922 roku w jego niemieckiej części. Co 
prawda, w  wyborach z  1919 roku duży 
sukces odnieśli Polacy, którzy zdobyli 17 
z 54 mandatów, lecz wynik ten był aktu-
alny tylko do roku 1922, gdyż po podzia-
le Górnego Śląska większość z polskich 
radnych wyemigrowała do Rzeczypo-
spolitej. W kolejnych wyborach mandaty 
zdobyło tylko trzech, a  później dwóch 
przedstawicieli polskiej opcji. 
W  wyborach z  1927 roku drugą siłą 
po partii Centrum stali się komuniści 
(8 mandatów), naziści nie zdobyli wów-
czas jeszcze ani jednego miejsca. Nieza-
dowolenie społeczne wywołane wielkim 
kryzysem gospodarczym spowodowa-
ło, że wzrosła liczba głosów oddanych na 
NSDAP (Nationalsozialistische Deut-
sche Arbeiterpartei – Narodowosocja-
listyczna Niemiecka Partia Robotni-
ków; partia nazistowska w III Rzeszy). 

W 1933 roku partia ta w wolnych wybo-
rach zdobyła 26 z 47 mandatów, a więc 
bezwzględną większość. Drugie w  ko-
lejności ugrupowanie – katolickie Cen-
trum – zyskało ich wówczas tylko 13. 
Wkrótce wszyscy radni, poza NSDAP, 
złożyli mandaty z powodu likwidacji ich 
partii, a naziści pozostali jedyną siłą po-
lityczną w radzie.
Na czele władz miasta stał nadburmistrz 
(Oberbürgermeister). Tytuł ten przy-
sługiwał włodarzom Bytomia z  racji 
wydzielenia miasta ze struktur powiatu 
(na czele miast niewydzielonych stali 
zwykli burmistrzowie). 
W  latach 1883–1919 nadburmistrzem 
był niezwykle zasłużony dla miasta 
Georg Brüning, Westfalczyk z  pocho-
dzenia. To w  dużej mierze podjętym 
przez niego działaniom Bytom zawdzię-
czał gwałtowny rozwój gospodarczy 
i urbanistyczny na przełomie XIX i XX 
wieku. Podeszły wiek zmusił Brüninga 
do odejścia ze stanowiska, jednak nawet 
na emeryturze cieszył się powszechnym 
szacunkiem współobywateli, co znala-

O poziomie etycznym ówczesnych urzęd-
ników świadczy incydent, jaki wyda-

rzył się jeszcze za czasów poprzednika 
Brüninga. Jeden z lokalnych przedsię-
biorców starał się wówczas o zlecenie 
na instalację przewodów wodociągowych 
na terenie Bytomia. Aby zwiększyć swoje 
szanse, wysłał do burmistrza list, załącza-
jąc do niego pewną kwotę pieniędzy, któ-
rą przekazywał „do dowolnej dyspozycji” 
ojca miasta, sugerując cele dobroczynne. 
Burmistrz, odpowiadając na to pismo, 
stwierdził, że taki postępek obraża jego 
honor jako pruskiego urzędnika, i pole-
cił, by od tej pory przedsiębiorca ten nie 
zwracał się w jakiejkolwiek sprawie do 
magistratu, gdyż jego listy pozostaną bez 
odpowiedzi. Do pisma burmistrz załączył 
otrzymaną kwotę pieniędzy. 

zło między innymi wyraz w  nadaniu 
jego imienia jednej z  ulic (obecnie ul. 
Drzymały). 
Następcą Brüninga został Alfred Ste-
phan, młody prawnik, który zmarł 
w  1924 roku w  wieku niespełna 40 lat. 

Ratusz miejski w Rynku w latach 20.

Ratusz w Rynku (po otynkowaniu w latach 30.)
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Nadburmistrzowie miasta Bytomia
1883–1919 Georg Brüning
1919–1924 Alfred Stephan
1924–1933 Adolf Knakrick
1933–1945 Walther Schmieding

Przyczyniły się do tego przeżycia z cza-
sów walk plebiscytowych, kiedy to oku-
pujący Górny Śląsk alianci w  celu stłu-
mienia zamieszek skierowanych przeciw 
sobie zatrzymali go wraz z  innymi by-
tomskimi notablami jako zakładnika.
Kolejnym nadburmistrzem był pocho-
dzący z ziemi kłodzkiej Adolf Knakrick, 
pełniący swą funkcję do 1933 roku. Za 
jego rządów Bytom cieszył się stabilną 
sytuacją gospodarczą, a  później od-
notowano wzrost ekonomiczny, który 
w  1929 roku przerwał wielki kryzys. 
Pomimo załamania gospodarki nad-
burmistrz zdołał przeprowadzić wiele 
inwestycji, z których sam za największe 
osiągnięcie uważał utworzenie w Byto-
miu wyższej uczelni – Akademii Peda-
gogicznej. 
Przełomowym momentem w  dziejach 
magistratu było przejęcie władzy przez 
nazistów w 1933 roku. W ostatnich wol-
nych wyborach parlamentarnych ponad 
50% bytomian poparło NSDAP, więc 
to, co się potem stało, należy uznać za 
zgodne z  wolą większości społeczeń-
stwa. Nadburmistrza Knakricka usu-
nięto z  urzędu, na krótko aresztowano 
i  postawiono mu sfingowane zarzuty 
o  niegospodarność. Uwolniono go, ale 
musiał opuścić miasto. Po wojnie był 
uznawany za nieformalnego przywódcę 
wysiedlonej do Niemiec społeczności 
miasta.
Jego miejsce zajął szef (Kreisleiter) by-
tomskiej NSDAP Walther Schmieding, 
z zawodu kupiec. Był to typowy przed-
stawiciel nazistowskiego aparatu par-
tyjnego, gorliwie wypełniający wszelkie 
polecenia zwierzchników. Koniunktu-
ra gospodarcza lat 30. w  całej Rzeszy 

Władze miejskie

umożliwiła również Bytomiowi szyb-
szy rozwój i  wznoszenie nowych bu-
dowli użyteczności publicznej. Zmianę 
w  tym zakresie przyniósł dopiero wy-
buch wojny.
Po roku 1933 zmienił się system spra-
wowania władzy. W związku z wprowa-
dzeniem tzw. zasady wodzostwa (Füh-
rerprinzip) nadburmistrz przestał być 
zobowiązany do wykonywania uchwał 
rady miejskiej, której pozostała jedy-
nie funkcja doradcza. Wszelkie decy-
zje w mieście podejmowała tylko jedna 
osoba, która ponosiła za nie odpowie-
dzialność przed wyższymi instancjami 
(w praktyce przed gauleiterem jako lo-
kalnym śląskim namiestnikiem Adolfa 
Hitlera).
W  skład magistratu Bytomia wchodził 
nadburmistrz, jego zastępca zwany bur-
mistrzem (Bürgermeister), dwóch, a póź-
niej trzech etatowych członków (Stad-
trat) i  dziesięciu nieetatowych. Siedzibą 
władz był ratusz wybudowany w  1877 

roku w  zachodniej pierzei Rynku we-
dług projektu Paula Jackischa. Ponie-
waż gmach ten był zbyt mały na potrze-
by wciąż rosnącej liczby urzędników 
(w  1929 r. w  magistracie zatrudniano 
170 osób), po roku 1899 miasto naby-
ło dawną siedzibę landratury (staro-
stwo powiatowe) w  północnej pierzei 
Klosterplatz (do niedawna jeden z  bu-
dynków Zespołu Szkół Elektryczno-
-Elektronicznych przy ul. Józefczaka 
39), a w 1924 roku wybudowano nowy 
biurowiec przy Dyngosstrasse (obec-
nie Przedsiębiorstwo Budowy Szybów 
przy ul. Katowickiej). Główną siedzibą 
władz na czele z  nadburmistrzem był 
ten ostatni gmach, a budynek przy Klo-
sterplatz został zajęty m.in. przez urząd 
stanu cywilnego (Standesamt). Stary 
ratusz w Rynku pełnił wyłącznie funk-
cje pomocnicze, znajdowały się tam 
niektóre wydziały policji miejskiej.

Willa nadburmistrza Brüninga (po prawej) 
przy Kurfürstenstrasse (obecnie al. Legionów)

Nadburmistrz Georg Brüning (nosi 
łańcuch urzędowy z herbem miasta)

Nowy budynek magistratu 
przy Dyngosstrasse (obecnie ul. Katowicka)

Nadburmistrz Adolf Knakrick

Nadburmistrz Alfred Stephan
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Architektura

Począwszy od końca XIX wieku aż 
do 1914 roku Bytom przeżywał 
boom budowlany, jeden z  naj-

większych w swej historii. Miejskim radcą 
budowlanym (Stadtbaurat) w  tym okre-
sie był pochodzący z Bawarii Karl Brug-
ger. W  projektowanych przez siebie 
budynkach miejskich z  upodobaniem 
stosował dekoracyjne elewacje z glazu-
rowanej cegły tworzącej wielobarwne 
wzory. Najlepszymi, do dziś zacho-
wanymi, przykładami jego twórczo-
ści są budynki miejskiej szkoły realnej 
(Oberrealschule, obecnie IV LO) przy 
Kaiserplatz (obecnie pl. Sikorskiego) 
oraz szkoły nr 5 przy Kurfürstenstrasse 
(obecnie al. Legionów). Dwa okazałe 
gmachy zbudowała w  Bytomiu w  1910 
roku berlińska firma architektoniczna 
Boswau & Knauer (budynek biurowo-
-mieszkalny przy pl. Boulevard – obec-
nie „Społem” przy pl. Kościuszki 9 oraz 
hotel Kaiserhof przy Bahnhofstrasse 34 
– obecnie hotel Bristol przy ul. Dwor-
cowej 16). Równocześnie w  mieście 
powstawały dziesiątki kamienic miesz-
kalnych, w  większości projektowanych 
przez lokalnych budowniczych budow-
niczych, m.in. Alfonsa Powollika, Franza 
Sotzika, Eduarda Arndta. W  pierwszej 
dekadzie XX wieku na elewacjach do-
mów coraz częściej stosowano motywy 
secesyjne.
Okres I  wojny światowej nie sprzyjał ja-
kimkolwiek inwestycjom budowlanym 
w  mieście. Dokończono tylko budowę 
obiektów, których wznoszenie rozpoczę-
to przed wybuchem wojny, np. gmach 
wydziałów cywilnych sądu (obecnie 
Urząd Miejski) realizowany według 
projektu Karla Aronsona, oddany do 
użytku w  1917 roku. Powstawały je-
dynie budowle istotne ze względu na 
potrzeby toczącej się wojny, zwłaszcza 
obiekty przemysłowe. Powojenny okres 

walk plebiscytowych i  powstańczych 
oraz rosnącej inflacji wpływał hamują-
co również na tego typu inwestycje.
Sytuacja ustabilizowała się dopiero po 
1922 roku. Najpierw przystąpiono do 
budowy mieszkań dla licznie przy-
bywających do Bytomia uchodźców 
z polskiej części Górnego Śląska. Nieco 
później zaczęto wznosić gmachy uży-
teczności publicznej. 
Najokazalsze wśród nowych budyn-
ków były obiekty sakralne. Pierwszym 
z  nich był kościół pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w dzielnicy Kleinfeld 

powstały z  prowizorycznie przebudo-
wanej w 1928 roku hali sportowej. Do-
piero później oddano do użytku dwa 
okazałe kościoły: pw. św. Barbary (mo-
dernistyczna bazylika ze wschodnią 
fasadą w typie westwerku – projekt ber-
lińskiego architekta Arthura Kicktona, 
konsekrowana w  1931 roku) oraz pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego (rotun-
da z dostawioną wieżą według projektu 
architekta ze Stuttgartu Alberta Otto-
na Lindera, twórcy m.in. podobnego 
kościoła w  Raciborzu, konsekrowana 
w 1937 r.). Ta ostatnia budowla wznie-

Gimnazjum realne (później im. Horsta Wessela) przy Friedrich-Ebert-Strasse 
(obecnie ul. Strzelców Bytomskich)

Szkoła ludowa im. Hansa Schemma przy Holteistrasse (obecnie ul. Pułaskiego)



Architektura

siona została już w  okresie nazistow-
skim, który  nie sprzyjał tego rodzaju 
przedsięwzięciom.
Głównym inwestorem w zakresie budo-
wy obiektów użyteczności publicznej 
było miasto. Do budowli tych należa-
ły przede wszystkim szkoły powstają-
ce w  czasach Republiki Weimarskiej, 
projektowane na zlecenie magistratu 
przez Herberta Hettlera (szkoła średnia 
z 1930 r. i szkoła nr XIII z 1931 r.), a póź-
niej przez miejskie biuro budowlane 
pod kierunkiem Alberta Stütza, z głów-
nym projektantem Hermannem Brüc-
kiem, znanym jako twórca szkół nr XV 
(1936 r.) oraz nr XVII i XVIII (1938 r.). 
Wcześniej, jeszcze przed objęciem wła-
dzy przez nazistów, zaprojektował tak-
że miejski dom pogrzebowy (1934 r.), 
mający cechy stylu architektonicznego 
popularnego w Republice Weimarskiej, 
np. zastąpienie wysokiego dachu cera-
micznego dachem płaskim. W  biurze 
magistrackim wykonano również plany 
krytego kąpieliska miejskiego (1934 r.), 
konsultując szczegóły techniczne z  fa-
chowcami z  Berlina i  z  innych miast. 
Tę inwestycję prowadzono przez pięć 
lat, co było skutkiem zarówno kryzysu 
gospodarczego, jak i  pecha prześladu-
jącego budowniczych (doszło tam do 
katastrofy budowlanej z ofiarami śmier-
telnymi).
Architektura okresu III Rzeszy cha-
rakteryzowała się rezygnacją z płaskich 
dachów i cech typowych dla Bauhausu 
na rzecz spadzistych dachów, krytych 
ceramiczną dachówką. Gmachy szkół 
dekorowano realistycznymi rzeźbami, 
czego przykładem są postacie matki 
z dzieckiem i trzech chłopców – dzieła 
raciborskiego rzeźbiarza Juliusa Hoff-
manna – zdobiące szkołę im. Herberta 
Norkusa. 

Bauhaus – styl architektoniczny propa-
gowany przez założoną w 1919 roku 
przez Waltera Gropiusa uczelnię arty-
styczną z siedzibą w Weimarze i w Des-
sau. Cechowały go prostopadłościenne 
bryły budynków, proste geometryczne 
formy, brak jakichkolwiek ozdób czy de-
tali architektonicznych, prostokątne okna 
oraz przestronne dobrze doświetlone 
wnętrza. Był popularny w Niemczech 
w latach 1920–1933, zwalczany po 1933 
roku jako sprzeczny z założeniami naro-
dowego socjalizmu.

Szkoła rzemiosł budowlanych przy Moltkeplatz (obecnie pl. Sobieskiego)

Miejska szkoła realna przy Kaiserplatz (obecnie pl. Sikorskiego)

Budynek biurowo-mieszkalny mieszczący kawiarnię „Cafe Boulevard” 
przy Kaiser-Franz-Joseph-Platz (obecnie pl. Kościuszki)
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Wspomniany wcześniej Herbert Hettler 
przygotował również projekt gmachu 
będącego siedzibą muzeum oraz miej-
skiej kasy oszczędności, a  także wie-
żowca „Gloria” znajdującego się przy 
Rynku. W  budynku tym oprócz części 
mieszkalnej mieściło się najbardziej ele-
ganckie kino w mieście. Obydwa obiek-
ty, oddane do użytku w 1931 roku, mają 
kształt prostopadłościennych brył, a ich 
minimalistyczny wystrój elewacji wy-
kazywał cechy funkcjonalizmu. Twórcę 
tego należałoby uznać za najwybitniej-
szego z lokalnych architektów, niestety, 
po 1933 roku nie zaprojektował on już 
w Bytomiu żadnych ważnych budowli.
W bytomskiej architekturze okresu mię-
dzywojnia widoczne są również wpływy 
twórców spoza miasta. Opolanin Oskar 
Goltz zaprojektował szkołę rzemiosł 
budowlanych (1929 r.) oraz opracował 
koncepcję osi urbanistycznej wzdłuż 
Moltkeplatz (obecnie pl. Sobieskiego), 
która zwyciężyła w  konkursie urbani-
stycznym. Koleje państwowe (Deutsche 
Reichsbahn), przystępując do budowy 
nowego dworca kolejowego, projekt 
gmachu zleciły Wilhelmowi Gros-
sartowi, architektowi zatrudnionemu 
w dyrekcji kolei w Opolu. Udało mu się 
stworzyć dworzec zupełnie odmienny 
w  wyglądzie od gliwickiego będącego 
również jego dziełem. Dachówkę ce-
ramiczną zastąpiło płaskie zadaszenie 
kryte papą, zamiast tynku elewację 
wyłożono surową cegłą, sprowadzoną 
specjalnie z  Holandii, a  perony nakry-

Obiekty
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Holteistrasse (ob. ul. Pułaskiego); w latach  
1924–1925 była to hala sportowa, którą w 1928 roku przebudowano na kościół; 
w 1932 roku dobudowano dzwonnicę; proj. Curt Höppner, Franz E. Neumann
Kościół pw. św. Barbary, Wilhelmstrasse (ob. ul. Czarnieckiego); 1928–1931; 
proj. Arthur Kickton
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Schirmeisenstrasse (ob. ul. Ligonia); 1936–1937; 
proj. A. Otto Linder
Miejski dom pogrzebowy (Städtische Leichenhalle), Piekarer Strasse (ob. ul. Piekarska), 
1933–1934; proj. Hermann Brück
Szkoła nr XIII (Gutenbergschule); Gutenbergstrasse (ob. ul. Powstańców Śląskich); 1931;  
proj. Herbert Hettler
Szkoła nr XV (Hans-Schemm-Schule), Holteistrasse (ob. ul. Pułaskiego); 1935–1936; 
proj. Albert Stütz, Hermann Brück
Szkoła nr XVII i XVIII (Herbert-Norkus-Schule), Alter Tarnowitzer Weg 
(ob. ul. Tarnogórska); 1937–1938; proj. Albert Stütz, Hermann Brück
Szkoła średnia (Städtische Mittelschule), Breite Strasse (ob. ul. Żeromskiego); 
1928–1930; proj. Herbert Hettler
Gimnazjum realne (Horst-Wessel-Schule), Ostlandstrasse (ob. ul. Strzelców Bytomskich); 
1928–1929; proj. Albert Stütz, Kurt Wolff
Szkoła rzemiosł budowlanych (Baugewerkschule), Moltkeplatz (ob. pl. Sobieskiego); 
1927–1929; proj. Oskar Goltz
Gmach muzeum (Oberschlesisches Landesmuseum) i miejskiej kasy oszczędności (Städtische 
Sparkasse), Moltkeplatz (ob. pl. Sobieskiego); 1929–1931; proj. Herbert Hettler 
(pod nadzorem Alberta Stütza)
Dworzec kolejowy; 1927–1930; proj. Wilhelm Grossart
Kąpielisko kryte, Hindenburgstrasse (ob. ul. Wrocławska); 1929–1934; proj. miejskie biuro 
budowlane pod kierunkiem Alberta Stütza
Bank Rzeszy (Reichsbank), Ostlandstrasse (ob. ul. Strzelców Bytomskich); 1922–1923; 
proj. Heinrich Wolff
Komenda policji (Polizeiamt), Reichspräsidentenplatz (ob. pl. Akademicki); 1926; 
proj. Bahlsen
Wieżowiec „Gloria” (z kinem Capitol), Rynek; 1931; proj. Herbert Hettler
Niemiecki Narodowy Związek Pomocników Handlowych (Deutschnationaler Handlungsgehilfen-
Verband), Hubertusstrasse (ob. ul. Miarki); 1929; proj. Karl Kozlik

to olbrzymią halą. Również bytomska 
siedziba Banku Rzeszy (Reichsbank), 
wzniesiona w 1923 roku, powstała we-
dług projektu Heinricha Wolffa, który 
zawodowo trudnił się tym w berlińskiej 
centrali banku. 

Komenda policji przy Reichspräsidentenplatz 
(obecnie pl. Akademicki)

Plan zabudowy Moltkeplatz (obecnie pl. Sobieskiego)
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Początki systemu centralnego za-
opatrywania miasta w  wodę ist-
niały już pod koniec XVII wie-

ku, kiedy funkcjonował drewniany 
rurociąg doprowadzający wodę ze źró-
dła leżącego poza Bytomiem. W  XIX 
wieku nasilająca się eksploatacja górni-
cza spowodowała wyschnięcie źródeł, 
więc w 1868 roku uruchomiono miejski 
zakład wodociągowy na Promenadzie 
(obecnie ul. Wrocławska, w  okolicy 
Urzędu Miejskiego). Wodę do niego 
sprowadzano z położonych dalej na za-
chód kopalń galmanu „Theresia” i „Ap-
fel”. Czerpanie wody dla celów komunal-
nych z wyrobisk kopalnianych (zarówno 
czynnych, jak i tych unieruchomionych) 
było o wiele tańsze niż wiercenie studni 
w regionie przemysłowym, w którym na-

stąpiło znaczne obniżenie się poziomu 
wód gruntowych wskutek eksploatacji 
górniczej. 
Miasto czerpało wodę również z innych 
źródeł: od 1891 roku z  tranzytowego 
wodociągu prowadzącego z nieczynne-
go szybu „Adolf ” państwowej kopalni 
galmanu (obecnie „Staszic”) pod Tar-
nowskimi Górami do Królewskiej Huty 
(od 1934 r. Chorzów), od 1892 roku 
z ujęcia w Zawadzie koło Pyskowic, od 
1898 roku z będącej własnością powiatu 
katowickiego dawnej kopalni galmanu 
„Rosaliengrube”, położonej na wschód 
od wsi Dąbrówka Wielka (w  1897 r. 
zbudowano miejską wieżę ciśnień na 
południe od tej miejscowości), od 1909 
roku z  szybu wentylacyjnego kopalni 
„Karsten Centrum” znajdującego się 
w pobliżu dworca kolejowego w Karbiu 

oraz od 1917 roku z szybu kopalni „Gott 
gebe Glück” położonego pomiędzy Brze-
zinami a Maciejkowicami (później szyb 
„Północny” kopalni „Chorzów”). To 
ostatnie ujęcie wody służyło jeszcze By-
tomiowi w  okresie międzywojennym, 
choć sam szyb znalazł się wówczas na 
terytorium Polski. 
W  wyniku plebiscytu Górny Śląsk zo-
stał w  1922 roku podzielony na dwie 
części: polską i  niemiecką. Podział ten 
wywołał komplikacje w  zakresie do-
starczania wody, gdyż istniejącą sieć 
w kilkunastu punktach przecinała gra-
nica, np. wodociąg z  szybu „Adolf ” do 
Królewskiej Huty przebiegał tranzy-
tem przez niemiecki Bytom. Wszystkie 
ujęcia wody, z  których zaopatrywano 
miasto (poza szybem kopalni „Karsten 
Centrum”) znalazły się na terytorium 
Polski.
Aby nie dopuścić do trudności gospodar-
czych postanowiono utrzymywać ciągłość 
dostaw wody dla odbiorców po obu stro-
nach granicy, niezależnie od położenia 
ujęć wody i przebiegu rurociągów. Spra-
wy te uregulowano w konwencji genew-
skiej zawartej między Polską i Niemca-
mi 15 maja 1922 roku. Na jej podstawie 
prowadzono eksploatację wodociągów, 
dbano o  ciągłość dostaw, regulowano 
należności i  sprawy celne. Woda prze-
pływająca granice państwowe nie była 
obciążana opłatami celnymi. Jednemu 

Wieża ciśnień przy Gustav-Freytag-Strasse 
(obecnie ul. Oświęcimska)

Bytomska wieża ciśnień
Była to konstrukcja żelbetowa zbudowana 
na wysokości 292,5 m n.p.m., ustawiona 
trzypunktowo na wzmocnionym fundamen-
cie (z powodu groźby szkód górniczych). 
Wieża mierzyła 44,3 m. Wewnętrzna śred-
nica zbiornika wody umieszczonego na jej 
szczycie wynosiła 4 m, a jego wysokość 
8 m. Zbiornik mógł pomieścić do 1000 m3 

wody. Wieża miała kształt dziewięciokąta 
i ważyła w całości 3 tys. t. Została odda-
na do użytku 1 lutego 1936 roku. Ogól-
ny koszt budowy wyniósł prawie 118 tys. 
marek. Wykonawcą tej inwestycji była 
znana bytomska firma budowlana Kaller 
& Stachnik, a projekt wieży sporządził jej 
pracownik inż. Wieczorek. 

Wieża ciśnień koło Akademii Pedagogicznej
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państwu umożliwiono eksploatację 
maszyn i  urządzeń oraz pobieranie 
wody płynącej z  terytorium drugiego 
państwa. Obydwa państwa wzajemnie 
przyznały sobie prawo eksploatowania 
przez 15 lat, to jest aż do 1937 roku, wo-
dociągów przebiegających tranzytowo 
przez obszar drugiego państwa. Dbano 
też o nadzór i obsługę urządzeń.
W  latach 20. Bytom pozyskiwał wodę 
z położonych na zachodzie i na wscho-
dzie od miasta szybów kopalnianych 
kopalń „Karsten Centrum” i „Gott gebe 
Glück” (ten ostatni leżał już na tery-
torium Polski). Z  obydwu tych źródeł 
w  1925 roku codziennie płynęło do 
miasta średnio 6 tys. m³ wody. 
Władze miejskie zdawały sobie sprawę 
z tego, że dotychczasowe źródła zaopa-
trzenia nie wystarczą na dłuższy czas 
i  już na początku lat 20. podjęły inten-
sywne działania zmierzające do popra-
wy sytuacji. W maju 1925 roku zawarto 
umowę z nowo utworzoną przy udziale 
kapitałowym górnośląskich koncernów 
przemysłowych spółką Wasserwerk 
Deutsch-Oberschlesien G.m.b.H. z sie-
dzibą w Zabrzu, która posiadając nowo-
czesne i  znacznie rozbudowane ujęcie 
wody w Zawadzie koło Pyskowic, zobo-
wiązała się do całkowitego zaopatrze-
nia w  wodę Bytomia i  jego najbliższej 
okolicy. Na koszt spółki zdecydowano 
również przeprowadzić niezbędne do 
tego celu inwestycje, polegające m.in. 
na budowie nowego wodociągu o prze-
kroju 400 mm prowadzącego od grani-
cy Wieszowej i Rokitnicy aż do granicy 
Bytomia koło Karbia oraz wzniesieniu 
zbiornika pośredniego z  przepompow-
nią na górze Grytza (Grytzberg) w Mie-
chowicach. 
Przyłączenie Bytomia do wodociągu 
w Zawadzie stanowiło przełom w kwe-
stii zaopatrzenia w  wodę. Ujęcie to 
znajdowało się poza obszarem eksplo-
atacji górniczej i  było wolne od jej ne-
gatywnego wpływu, istniała możliwość 
jego rozbudowy i  pozyskania w  ten 
sposób większej ilości wody w  przy-
padku rozbudowy miasta i  wzrostu 
na nią zapotrzebowania. Ponadto nie 
zaopatrywano z  niego kopalń w  wodę 
i było niezależne od wahań jej poziomu 
w różnych porach roku. Na mocy usta-
leń wspomnianej wyżej umowy od dnia 

szyby kopalniane i ujęcia wody 
stanowiące źródła zaopatrzenia 
w wodę miasta Bytomia
Szyb „Vüllers” kopalni „Apfel” (później 
kopalni „Karsten Centrum”) w Bytomiu; 
1875–1909 
Szyb „Adolf” państwowej kopalni rud 
cynku i ołowiu koło Tarnowskich Gór 
(obecnie szyb „Staszica”); 1891–1937
Ujęcie Zawada k. Pyskowic; 1892–1945
Dawna kopalnia rud cynku i ołowiu 
„Rosaliengrube” („Rozalia”); 1898–1937
Szyb „Wetterschacht” („Wasserschacht”) 
kopalni „Karsten Centrum”; 1909–1945
Szyb „Gott gebe Glück” (później szyb 
„Północny” kopalni „Chorzów”); 
1917–1937

1 stycznia 1926 roku do miasta popły-
nęła woda z głównego zakładu tej spół-
ki w Zawadzie. 
W 1934 roku zwiększono przepustowość 
wodociągu z Zawady, kładąc obok niego 
drugi równoległy rurociąg i  równocze-
śnie budując wodociąg okrężny (350 mm 
i 200 mm), prowadzący przez północne 
dzielnice Bytomia. Przyłączono do nie-
go powstałą w latach 1934–1936, w za-
stępstwie położonej na terytorium Pol-
ski wieży koło Dąbrówki Wielkiej, nową 
wieżę ciśnień zlokalizowaną w  jednym 
z  najwyższych punktów miasta przy 
Gustav Freytag Strasse (obecnie ul. 
Oświęcimska). Wieża ta wyrównywała 
ciśnienie wody w sieci przewodów miej-
skich oraz stanowiła rezerwowy zbiornik 
wody na wypadek nieprzewidzianego 
zwiększenia zapotrzebowania na wodę 
z sieci. 
Dzięki oddaniu do użytku trzech no-
wych dużych instalacji zaopatrujących 
miasto w  wodę Bytom stał się nieza-
leżny od dostaw wody z polskiej części 
Górnego Śląska. Od 1 grudnia 1936 
roku zaopatrzeniem miasta w wodę zaj-
mowała się firma Verbandsgaswerk Obe-
rschlesien G.m.b.H. Koszty własne po-
zyskania 1 m³ wody w latach 30. wahały 
się od 18 do 21 fenigów. W  1937 roku 
w  65% wodę zapewniało ujęcie w  Za-
wadzie, a w 35% szyb kopalni „Karsten 
Centrum”.

wodociągi BytomsKie
ROK Zużycie wody (m3) Długość sieci (m)
1902 1 340 035 37 984
1912 1 875 088 53 465
1923 1 797 652 brak danych
1927 3 094 366 70 291
1933 3 278 250 75 576
1937 3 589 332 85 734

Stary zakład wodociągowy i łaźnia miejska przy 
Hindenburgstrasse (obecnie ul. Wrocławska)

Kolejowa wieża ciśnień (w miejscu obecnego dworca autobusowego) 
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Pierwszym etapem edukacji bytom-
skiej młodzieży były szkoły ludowe 
(Volksschulen – odpowiednik szkół 

podstawowych), podzielone według wy-
znania uczniów. Większość z  nich miała 
charakter katolicki (Katholische Volks-
schule), jedna była ewangelicka, a  jed-
na żydowska. Katolickie szkoły ludowe 
przed wybuchem I  wojny światowej 
dysponowały pięcioma budynkami 
zlokalizowanymi w  centrum Bytomia 
(szkoła nr I z 1871 r., nr II z 1880 r., nr III 
z 1876 r., nr IV z 1897 r. i nr V z 1904 r.). 
Oprócz nich działała szkoła ewangelic-
ka (z 1911 r.), żydowska (z 1856 r.) oraz 
katolicka szkoła nr X znajdująca się 
w  odległej dzielnicy Dąbrowa Miejska 
(z 1873 r.). 
W okresie międzywojennym z polskiej 
części Górnego Śląska przybyło do By-
tomia tak wiele osób, że władze miej-
skie zostały zmuszone do budowy no-
wych gmachów szkolnych. Wprawdzie 
w  1927 roku, po przyłączeniu Rozbar-
ku miasto zyskało cztery nowe szkoły, 
którym nadano numery od VI do IX 
(budynki wzniesiono: nr VI w  1911 r., 
nr VII w 1895 r., nr VIII w 1901 r. i nr 
IX w 1906 r.), lecz zostały one przejęte 
wraz z  uczniami i  nie wpłynęło to na 
poprawę sytuacji lokalowej szkół. 
Dopiero w  1931 roku w  północnej czę-
ści miasta powstała nowa szkoła nr XIII, 
której nadano imię wynalazcy druku 
Jana Gutenberga. Od początku służyła 
ona jako szkoła ćwiczeń dla studentów 
pobliskiej Akademii Pedagogicznej. To 
sprawiało, że poziom nauczania był w niej 
wyższy niż w pozostałych placówkach, co 
odpowiadało aspiracjom mieszkańców tej 
dzielnicy, z reguły osób bogatych, o wyż-
szej pozycji społecznej niż mieszkańcy 
śródmieścia czy dzielnic robotniczych. 
Nowe obiekty szkolne zaczęto wznosić 
dopiero po dojściu Hitlera do władzy 
i gdy rozpoczął się boom inwestycyjny 

poprzedzający wybuch wojny. W  1936 
roku powstała szkoła im. Hansa Schem-
ma. Wybudowano ją w dzielnicy Klein-
feld, na południe od parku miejskiego. 
Tę część miasta, do tej pory pozbawio-
ną własnej szkoły, zamieszkiwały osoby 
najzamożniejsze. W  1938 roku wznie-

siono najbardziej okazałą, ale i ostatnią 
w  przedwojennym Bytomiu szkołę im. 
Herberta Norkusa. 
Kolejny etap edukacji stanowiła szkoła 
średnia (bez matury) (Städtische Mit-
telschule, mieszcząca się w  budynku 
z  1930  r.) oraz gimnazjum (z  maturą). 

Szkoła ludowa nr III przy Hospitalstrasse (obecnie ul. Strażacka)

Gimnazjum klasyczne przy Gymnasialstrasse (obecnie ul. Moniuszki)
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W latach 1934–1936 bytomskie wła-
dze oświatowe prowadziły ekspery-

ment w formie tzw. szkoły leśnej (Waldschu-
le, odpowiednik zielonej szkoły). W domu 
wypoczynkowym w Rachowicach koło 
Gliwic organizowano turnusy liczące po 
60 uczniów. Dzieci były zaniedbane, nie-
dożywione i pochodziły z nieradzących 
sobie wychowawczo rodzin. Pobyt na wsi, 
wypoczynek wśród lasów, odpowiednia 
dieta miały poprawić ich stan zdrowia. 
Turnus trwał od 6 do 8 tygodni, a opie-
kujący się dziećmi nauczyciele prowadzili 
planowe zajęcia dydaktyczne, co pozwa-
lało uniknąć zaległości w nauce.

Gimnazja bytomskie znane były na ca-
łym Górnym Śląsku. Najstarsze, istniejące 
od 1867 roku, to gimnazjum humanistycz-
ne typu klasycznego, w którym nauczano 
greki i łaciny. Po wojnie nazwane zosta-
ło imieniem feldmarszałka Paula von 
Hindenburga, gdyż na początku I  woj-
ny światowej pełniło funkcję jego kwa-
tery. Edukację w tej szkole wspominały 
całe pokolenia osób. Wysoki poziom 
nauczania gwarantował w  przyszłości 
osiągnięcie znaczącej pozycji społecz-
nej. Jej absolwenci zostawali osobami 
duchownymi, prawnikami, lekarzami 
bądź reprezentowali inne prestiżowe za-
wody. Przed I wojną światową, w 1903 
roku powstała również szkoła realna 
(odpowiednik gimnazjum, w  którym 
główny nacisk kładziono na naukę ję-
zyków nowożytnych, np. angielskiego, 
francuskiego), której patronem po 1933 
roku został Adolf Hitler. 
Ciekawą genezę miało gimnazjum real-
ne, które po 1933 roku nazwano imie-

niem SA-mana Horsta Wessela. Do 
1922 roku mieściło się ono w Tarnow-
skich Górach. Gdy miejscowość znala-
zła się w polskiej części Górnego Śląska, 
szkoła wraz z częścią kadry pedagogicz-
nej i  uczniów została przeniesiona do 
Bytomia. Dopiero od 1929 roku gimna-
zjum zyskało nowy własny gmach. 
Szkoły średnie prowadziło też Zgroma-
dzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame 
oraz osoby prywatne – zakład naukowy 
R. Fliegnera. Szkoła, w  której naucza-
ły zakonnice, stanowiła swego rodzaju 
kompleks edukacyjny. Zapewniała wy-
kształcenie od etapu przedszkolnego aż 
do matury. Została zlikwidowana w 1939 
roku z  powodu szykan władz państwo-
wych (absolwentkom szkół kościelnych 
utrudniano kontynuowanie nauki w szko-
łach państwowych). Jej budynek stał się 
później siedzibą szkoły żeńskiej im. 
Humboldta.  
Szkołą techniczną o  niezwykle wyso-
kim poziomie nauczania była szkoła 

rzemiosł budowlanych (Staatliche Bau-
gewerkschule, później Höhere Techni-
sche Staatslehranstalt für Hoch- und Tie-
fbau). Podobnie jak gimnazjum realne, ta 
placówka w 1922 roku, po podziale Ślą-
ska została przeniesiona z  Katowic do 
Bytomia. Po kilkuletnim okresie prze-
prowadzania się do lokali zastępczych 
zyskała nową siedzibę w  gmachu przy 
Moltkeplatz (obecnie pl. Sobieskiego).
Ofertę edukacyjną uzupełniała szkoła 
zawodowa finansowana przez miasto 
(od 1924 r. w nowym własnym budyn-
ku) oraz działająca od 1927 roku szkoła 
pracowników socjalnych – ewenement 
w całych wschodnich Niemczech.
Do szkół tych uczęszczała młodzież nie 
tylko z regionu, lecz także z odległych za-
kątków Niemiec, co dotyczyło zwłaszcza 
Gimnazjum Polskiego. Własne bursy 
prowadziły tylko niektóre szkoły: Gim-
nazjum Polskie, szkoła żeńska Zgro-
madzenia Sióstr Szkolnych de Notre 
Dame. Działający w  mieście konwikt 
arcybiskupi służył uczniom różnych 
szkół, którzy w  przyszłości zamierzali 
wstąpić do seminarium duchownego.

Szkolne laboratorium chemiczne w gimnazjum realnym

Gimnazjum realne przy Friedrich-Ebert-Strasse (obecnie ul. Strzelców Bytomskich)

Aula w gimnazjum realnym
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Oświata

wykaz szkół (1937)
Staatliches Hindenburg-Gymnasium, Gymnasialstrasse 17 
(ob. ul. Moniuszki)
Staatliches Horst-Wessel-Realgymnasium, Ostlandstrasse 9 
(ob. ul. Strzelców Bytomskich)
Adolf-Hitler-Oberrealschule, Kaiserstrasse 5 (ob. pl. Sikorskiego)
Humboldtschule. Städtische Deutsche Oberschule, Kaiserstrasse 5 
(ob. pl. Sikorskiego)
Dietrich-Eckart-Mittelschule, Breite Strasse 46 (ob. ul. Żeromskiego)
R. Fliegners höhere Lehranstalt, Gerichtsstrasse 5 (ob. ul. Sądowa)
Lehranstalten der Armen Schulschwestern von Unseren Lieben Frau, 
Poststrasse 20 (ob. ul. Piekarska) (Oberlyzeum St. Hedwig, 
Frauenschule, Mittelschule-Theresienschule, Haushaltungs- und 
gewerbliche Handarbeitsschule, Kinderpflege- und Haushaltgehil-
finnenschule)
Katholische Volksschule I, Langestrasse 38/40 (ob. ul. Józefczaka)
Katholische Volksschule II, Kattowitzer Strasse 23/25 
(ob. ul. Katowicka)
Katholische Volksschule III, Hospitalstrasse 2 (ob. ul. Strażacka)
Katholische Volksschule IV i XI, Gräupnerstrasse 15 
(ob. ul. Chrobrego)
Katholische Volksschule V i XII (Oberbürgermeister-Brüning-Schule), 
Kurfürstenstrasse (ob. al. Legionów)
Katholische Volksschule VI, Lückerstrasse 2 (ob. ul. Królowej Jadwigi)

Katholische Volksschule VII, Elsterbergstrasse 6/8 
(ob. ul. Alojzjanów)
Katholische Volksschule VIII, Rossberger Strasse 39 
(ob. ul. Musialika)
Katholische Volksschule IX, Küperstrasse (ob. ul. Matejki)
Katholische Volksschule X (Stadtwaldschule), Ostlandstrasse 
(ob. ul. Strzelców Bytomskich)
Katholische Volksschule XIII (Gutenbergschule – szkoła ćwiczeń), 
Gutenbergstrasse 2 (ob. ul. Powstańców Śląskich)
Katholische Volksschule XV (Hans-Schemm-Schule), Holteistrasse 
(ob. ul. Pułaskiego)
Evangelische Volksschule (Pestalozzi-Schule), Klosterplatz 2 
(ob. pl. Klasztorny)
Jüdische Schule, Iserbachstrasse 2 (ob. ul. Rostka)
Hilfsschule I für schwachbegabte Kinder (w budynku szkoły III)
Hilfsschule II, Scharleyer Strasse 4a (ob. ul. Witczaka)
Kaufmännische Bildungsanstalten (Städtische höhere Handelsschule, 
Städtische Handelsschule, Kaufmännische Berufsschule oraz 
Gewerbliche Berufsschule), Gräupnerstrasse (ob. ul. Webera)
Höhere Technische Staatslehranstalt für Hoch- und Tiefbau, 
Moltkeplatz 1 (ob. pl. Sobieskiego)
Oberschlesische Fachschule für soziale Berufe, Scharleyer Strasse 4a 
(ob. ul. Witczaka)

Warsztaty w miejskiej szkole zawodowejMiejska szkoła zawodowa

Pracownia maszynopisania w miejskiej szkole zawodowej
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Kawiarnie

WBytomiu istniało kilkanaście 
kawiarni przeznaczonych dla 
klientów o  różnych gustach 

i  możliwościach finansowych. Popołu-
dnia i niedziele powszechnie spędzano 
w  tego typu lokalach, co było zgodne 
z ówczesnym mieszczańskim stylem ży-
cia. Każdy mógł tu znaleźć coś dla sie-
bie – i panowie, i panie, i dzieci. Zwłasz-
cza w niedzielne popołudnia lokale były 
odwiedzane przez rzesze gości. Najlep-
sze kawiarnie zazwyczaj były również 
cukierniami.

Za najbardziej elegancką uważano po-
wszechnie „Cafe Hindenburg” otwartą 
w lutym 1911 roku jako „Cafe Boulevard” 
na parterze i  pierwszym piętrze budyn-
ku handlowo-mieszkalnego wzniesionego 
w latach 1909–1910 przez berlińską firmę 
Boswau & Knauer przy Kaiser-Franz-
-Josef-Platz 9 (obecnie pl. Kościuszki; 
po wojnie była tam kawiarnia „Hawa-
na”, a  biurowiec należał do spółdzielni 
„Społem”). W tym największym lokalu 
w  mieście, prowadzonym przez Paula 
Zolkego, jak głosiły ówczesne rekla-
my, „pulsowało centrum wielkomiej-
skiego życia”. W  skład tego swoistego 
kombinatu rozrywkowego wchodziła 
restauracja, kawiarnia, cukiernia, sala 
bilardowa, piwiarnia i  winiarnia. Na-
zwę nadano w  październiku 1914 roku 
na cześć feldmarszałka i  późniejszego 
prezydenta Rzeszy Paula von Hinden-
burga, który w  1914 roku przez krótki 
czas miał w Bytomiu swą główną kwa-
terę. Właściwa kawiarnia zajmowała po-

mieszczenia na parterze, tu mieścił się 
też wydzielony salon dla pań (Damen-
salon). Stąd szerokie schody prowadziły 
na piętro do piwiarni i winiarni oraz do 
znajdującej się obok nich sali bilardowej. 
W kawiarni na parterze codziennie o go-
dzinie 16.30 można było posłuchać kon-
certu na żywo, podczas którego muzyka 
klasyczna przeplatała się z rozrywkową.
Drugie miejsce spośród najlepszych ka-
wiarni zajmowała „Cafe Jusczyk” poło-
żona naprzeciwko „Cafe Hindenburg”. 
Mieściła się pod numerem 5 w północnej 
pierzei Kaiser-Franz-Josef-Platz (obec-
nie pl. Kościuszki). Dotrwała do czasów 
współczesnych, została wyburzona wraz 
z całym kwartałem zabudowy w latach 
1980–1981. Była to zarazem cukiernia, 
kawiarnia, winiarnia, jak i  hurtownia 
win. W  1896 roku otworzył ją mistrz 
cukierniczy Carl Jusczyk, który później 
przekazał firmę swojemu bratu Waltero-
wi. Po wojnie lokal powiększył się o salę 
bilardową na piętrze, a Jusczyk nawiązał 
współpracę z  mistrzem cukierniczym 
Wenzelem Kosinskim. Kawiarnia stała 
się modna wśród bytomskiej elity. Na 
piętrze umawiano się na popołudniowe 
herbatki (five o’clock tea), odbywały się 
tam również pokazy najnowszej mody. 

Salon dla pań w „Cafe Hindenburg”

Parter „Cafe Hindenburg” 

„Cafe Hindenburg” przy Kaiser-Franz-Josef-Platz 
(obecnie pl. Kościuszki)

Cukiernia Ernsta Odersky’ego
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Kawiarnie

W bytomskich kawiarniach czasami 
dochodziło do tragicznych wyda-

rzeń. Na przykład w 1910 roku w jednym 
z lokali 19-letni młodzieniec popełnił sa-
mobójstwo, strzelając sobie w usta z re-
wolweru, a w innym w trakcie zabawy ta-
necznej to samo uczynił zatrudniony tam 
kelner. Sporą sensację wzbudziło w 1911 
roku aresztowanie w niedawno otwartej 
„Cafe Boulevard” jednego z kelnerów, 
którego policja podejrzewała o członko-
stwo w bandzie rabunkowej mającej na 
koncie wiele napadów na całym Górnym 
Śląsku.

wykaz kawiarni i cukierni (1927)
Alexander Dylla, Piekarerstrasse 11 
(ob. ul. Piekarska)
„Café Faun”, Bahnhofstrasse 37 
(ob. ul. Dworcowa)
„Café Hindenburg”, Kaiser-Franz-Joseph-
-Platz 9 (ob. pl. Kościuszki)
„Café Jusczyk & Co”, Kaiser-Franz-Joseph-
-Platz 5 (ob. pl. Kościuszki)
Ernst Odersky, Schneiderstrasse 
(ob. ul. Krawiecka), filia Bahnhofstrasse 
19a (ob. ul. Dworcowa)
Marta Krzonkalla, Tarnowitzer Strasse 12 
(ob. ul. Jainty)
„Ring-Conditorei Demogalla”, Ring 25 
(ob. Rynek)
Paul Schindler, Rossberger Strasse 1a 
(ob. ul. Witczaka)
A. Werdo, Grosse Blottnitza Strasse 16 
(ob. ul. Piłsudskiego)
„Wiener Café”, Bahnhofstrasse 21 
(ob. ul. Dworcowa)
Georg Windel, Braustrasse 1 
(ob. ul. Browarniana)

Innym znanym lokalem była kawiarnia 
i  cukiernia należąca do Ernsta Odersky-
ego, otwarta w 1898 roku. W latach 20. lo-
kal oferował specjalne wypieki dla diabe-
tyków. Właściciel prowadził firmę aż do 
śmierci w 1941 roku, a jego następcy kon-
tynuowali działalność do końca wojny.
Wszystkie wymienione firmy powstały 
jeszcze przed I wojną światową. W lipcu 
1925 roku Jusczyk otworzył filię swego 
lokalu w parku miejskim (w przebudo-
wanym po wojnie budynku obecnie 
mieści się izba wytrzeźwień). Na pię-

trze znajdował się taras widokowy. Lo-
kal liczył 400 miejsc. W niedziele i świę-
ta atrakcją były koncerty, a wieczorami 
zabawy taneczne. Kawiarnia dorówny-
wała lokalom w najmodniejszych kuror-
tach. W obydwóch kawiarniach Jusczy-
ka zatrudnionych było ponad 100 osób.
W  Bytomiu otwierano również loka-
le o  charakterze rozrywkowym. Przy 
Bahnhofstrasse 30 (obecnie ul. Dwor-
cowa) działała „Wiener Cafe”, w której 
gościom oferowano wiedeńskie dania. 
Od 1930 roku występował tu codzien-
nie kabaret, a  w  soboty i  niedziele po 
występach zabawa trwała aż do rana. 
Z tego powodu zmieniono też nazwę na 
„Cafe Kabaret”.
Po wybudowaniu w  Rynku wieżowca, 
nazwanego Gloria, uruchomiono w nim 

na parterze kawiarnię „Kapitol”, wów-
czas najnowocześniejszą w  mieście. 
W  przeciwieństwie do pozostałych lo-
kali, których wnętrza urządzone były 
raczej tradycyjnie, ten wystrojem na-
wiązywał do stylu ówczesnej awangar-
dy modernistycznej. Było to miejsce 
spotkań głównie zamożniejszych byto-
mian młodszego pokolenia.

Kawiarnia Jusczyka

Kawiarnia Lichtensteina przy Bahnhofstrasse (obecnie ul. Dworcowa)


