Katowice. Miasto, przestrzeń, ludzie

Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo

Rok temu, stojąc w tym mIeJSCU, miałem zaszczyt przypomnieć
Katowicom praw miejskich.

Dziś chciałbym - nawiązując

okoliczności

nadania

do tego, co wydarzy się za

kilkadziesiąt minut - podzielić się krótką refleksją na temat funkcjonowania

Rady i Zarządu

miasta w przeszłości.
We wrześniu

1865 r., chwili nadania ordynacji miejskiej, Katowice miały obszar
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zaledwie 9 km i pod wieloma względami charakter jeszcze wiejski. Wybory do Rady Miasta
odbyły się dopiero pół roku później, 5 marca 1866 r.
Pierwsze posiedzenia Rady dotyczyły: powołania straży gminnej, zatrudnienia pisarzy,
ustalenia wynagrodzenia

burmistrza

(choć go jeszcze nie było, został bowiem wybrany

dopiero we wrześniu 1866 r.), ale też przyznania

zapomogi wdowie. Zastanawiano się, gdzie

obradować i jak wyposażyć biuro Rady, gdzie ustanowić posterunek policji, jak zapewnić
mieszkańcom

bezpieczeństwo.

Oczywiście

Rada bardzo żywo i mocno dyskutowała

o

wielkości podatku. Ten podatek musiał utrzymać młode miasto.
Jednym z najważniejszych

zadań Rady w sensie formalno-prawnym

był wybór

burmistrza. Było to trudne zadanie, radni Katowic nie mieli bowiem w tej dziedzinie żadnego
doświadczenia.

Wsparcie landrata bytomskiego

okazało się bardzo pomocne.

Spośród 4

kandydatów wybrali na burmistrza Luisa Diebla.
Po trzech latach okazało się, że wybór nie był naj szczęśliwszy.
miejskie pieniądze (przeznaczone

Burmistrz ukradł

na budowę gimnazjum) i uciekł do Ameryki. Tam go

aresztowano, odzyskano większość pieniędzy, ale o sprawie przy okazji dowiedziało się pół
świata, ponieważ pisało o tym kilka amerykańskich gazet.
Problem z wyborem burmistrza ciągnął się w następnych dziesięcioleciach.

Po Dieblu

było aż 9 burmistrzów pełniących swoje obowiązki (p.o.) lub burmistrzów komisarycznych.
W wymiarze personalnym miastu brakowało dobrego szefa-lidera. Takiego lidera miała Rada
Miasta. Przez ćwierć wieku był nim Richard Holtze. Tak naprawdę to on rządził miastem.
Sytuacja w magistracie ustabilizowała się po około 20 latach, a Katowice weszły w
drugi etap swojego rozwoju. Były to czasy, kiedy powstała tzw. Druga Rzesza Niemiecka.
Pokonana Francja płaciła Berlinowi ogromne odszkodowanie wojenne. Część tych pieniędzy
spożytkowano na rozbudowę infrastruktury także na Śląsku. W tym czasie młode miasto
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złapało "drugi oddech". Gospodarka pędziła do przodu. Istniejące i nowo powstałe zakłady
produkcyjne zatrudniały nawet dziesięciokrotnie więcej robotników niż w latach 60. XIX w.
Z błotnistych ulic powoli wyłaniało się malutkie miasto, otoczone kominami, hałdami, a
czasem biedaszybami.

W latach

1871-1914

rozbudowywano

istniejące

lub budowano

zupełnie nowe gmachy użyteczności publicznej (gimnazjum 1871, teatr 1907, szpital, łaźnia
1895). Zabudowano obszar, który dziś nazywamy śródmieściem. Twardą ręką trzymany był
"publiczny grosz". Miasto nawet zarabiało - na produkcji gazu 65 tys. marek rocznie.
Dobra koniunktura
kondygnacyjnych
administracyjne

zaczęto
(powiat

wpłynęła
stawiać
katowicki)

także na zmiany w budownictwie.
5-piętrowe

kamienice.

i kulturalne.

Miasto

Powstało
się

W miejsce
nowe

rozwijało,

3-

centrum

przybywało

mieszkańców, bardzo polepszyła się jego infrastruktura, a administracja okrzepła. Wreszcie
wykształciła się grupa, której wcześniej nie było: mieszczanie, radni i magistrat chciał/musiał
przyjąć tych odrzuconych

w 1865 r. _.

I choć były też chwile trudne, a nawet

dramatyczne, posiadający wtedy znaczną władzę w kształtowaniu tego, co na terenie miasta
ma być, radni i burmistrz sprostali zadaniu. Józef Lompa nazywał ten okres rozwojem w stylu
amerykańskim.
W okresie międzywojennym,
województwa

kiedy Katowice

śląskiego, nastąpiło przekształcenie

granicy na miasto stołeczne silnie zurbanizowanego

stały się stolicą autonomicznego

powiatowego

miasta leżącego tuż przy

regionu. Dla działalności Rady był to

bardzo trudny czas. Większość wybranych w 1919 r. radnych nie znała języka polskiego lub
znała go słabo. Stanowisko burmistrza do 1922 r. było nieobsadzone. Ówczesne miasto, czyli
współczesne

śródmieście,

zamieszkiwało

15 tys. osób. Jak w takich warunkach

stołeczność zarówno władzy świeckiej, jak i duchownej?

unieść

W tym właśnie czasie po raz

pierwszy tak wyraźnie w prace katowickiej rady wtrąciła się władza wojewódzka. Ówczesny
wojewoda rozwiązał radę miasta (21 marca 1924 r.), zastępując ją radą komisaryczną, a sejm
śląski uchwalił powiększenie obszaru miasta o okoliczne gminy. W wyniku tej inkorporacji
obszar miasta wzrósł 4-krotnie, zmieniła się struktura narodowościowa

ludności, zwiększył

się ogólny budżet, a liczba mieszkańców się podwoiła. Miasto urosło.
W kolejnych

dziesięcioleciach

jeszcze

kilkakrotnie powiększano

obszar Katowic,

przyłączono Piotrowice, Kostuchnę, Murcki, Szopie nice, Podlesie, Zarzecze.
Istniejąca przed 1924 r. Rada Miasta Katowice, Niemcy mieszkający w Katowicach, ale też
mieszkańcy okolicznych gmin byli przeciwko inkorporacji Bogucic, Załęża, Brynowa i Dębu.
Jeden z kluczowych problemów miasta pomógł więc rozwiązać de facto wojewoda. Jego
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działanie ówcześni opisywali jako wtrącanie się w sprawy Rady. Rada miała jednak wiele
innych jeszcze problemów do rozwiązania. W wyborach 1919 i 1926 r. większość zdobyli
niemieccy mieszkańcy Katowic (w 1919 r. Polacy po raz pierwszy zostali wybrani do Rady,
po raz pierwszy radną została też kobieta -Aleksandra
dobre relacje polsko-niemieckie

Szyperska) _

Tym samym

stały się drugim kluczowym problemem

lakmusowy relacji polsko-niemieckich

Rady. Papierek

w Radzie Miasta stanowiła dotacja na teatr i choć w

okresie międzywojennym była ona niewielka, wielkość przyznanych środków finansowych na
teatr polski i teatr niemiecki wpływała na układ wzajemnych relacji radnych.
Wybraną w listopadzie 1926 r. Radę Miasta rozwiązała Śląska Rada Wojewódzka już
w 1927 r., zastępując ją radą komisaryczną.
W 20-leciu międzywojennym
polsko-niemieckich,

ingerencja

działania Rady Miasta zdominowały:

Śląskiej Rady Wojewódzkiej

ułożenie relacji

w działanie

Rady oraz ...

codzienność.
Zakłady komunalne 6 sztuk: Szpital Miejski, Teatr Miejski, Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunalne, Miejskie Zakłady Wodociągowe, Miejski Zakład Elektryczny, Hala Targowa,
Rzeźnia Miejska.
Pracując w permanentnym

napięcru, zarówno radni, jak i magistrat

znakomicie

zarządzali miastem. Miasto się rozwijało, inwestowało. Można powiedzieć, że tak naprawdę
w końcu lat 30. Katowice były stolicą województwa śląskiego.
W okresie międzywojennym

także pojawiły

się dwa problemy

istotniejsze

od

wszystkich innych. Pierwszy z nich to wielki kryzys, podczas którego politycy mocno z sobą
zwaśnieni

potrafili

głosować

razem.

Właśnie

tej zgodzie

Katowice

zawdzięczają,

że

przetrwały kryzys w stosunkowo dobrej kondycji, pomimo zmniejszenia wpływu do budżetu
o połowę! (z 20 do 10 milionów złotych) i 35 tys. zarejestrowanych

bezrobotnych

[uwaga:

liczonych z rodzinami] (1935 r.). Dziś to może wydawać się dziwne, ale wówczas RM oprócz
robót publicznych i subwencji wysyłała bezrobotnych do uzdrowiska, do Jastrzębia Zdroju.
Drugi wielki problem to opowiedzenie się pewnej części niemieckich mieszkańców
Katowic za ideologią nazistowską. Nazizmowi przeciwstawili się radni, ale także mieszkańcy
polscy oraz część Niemców. Politycy różnych partii polskich przestali się kłócić i walczyć z
sobą, zgodnie przeciwstawiając

się nazizmowi. Zdarzały się kuriozalne sytuacje, kiedy to z

frakcji niemieckiej w Radzie Miasta ustępowali Żydzi wybrani przez Niemców, czujący się
Niemcami i głosujący w interesie Niemców. Dobrym przykładem jest historia budowniczego
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Hugo Grunfelda, który funkcję radnego sprawował 41 lat. Zrezygnował po dojściu Hitlera do
władzy w 1933 r., podając fikcyjną przyczynę - wiek (69 lat).
W czasie II wojny sytuacja było tyleż prosta, co smutna. Władze

sprawowała

miejscowa NSDAP realizująca rozkazy z Berlina. Burmistrz i rada miejska działały tylko w
zakresie najbardziej podstawowym.
Po wojnie
prezydentem
okazało

i bardzo

krótkim,

dość

burzliwym

okresie

przejściowym,

Katowic wybrano szefa okręgu AK Rzeszów, jednocześnie

się,

że

wojewódzkiego

w

Polsce

Ludowej

ważniejszy

jest

pierwszy

kiedy

agenta NKWD

sekretarz

komitetu

niż komitetu miejskiego, dlatego nawet w monografii Katowic opisujący

dzieje miasta z tego okresu w kontekście działalności administracyjnej

pisali o Gierku i o

Grudniu, o ich decyzjach. Także o generale Jerzym Ziętku.
Pomimo

że Katowice

były stolicą województwa

śląsko-dąbrowskiego,

a potem

katowickiego, rola Rady nie była już tak silna. Z tamtego czasu, choć wydarzyło się bardzo
wiele, pamiętamy tylko wybrane decyzje, które podjęły nie władze miasta, ale władze
wojewódzkie lub centralne: zmianę nazwy na Stalinogród, powołanie w określonym kształcie
Uniwersytetu Śląskiego, przebudowę śródmieścia (powstały bardzo nowoczesne w tamtym
czasie Skarbek,

Zenit,

Superjednostka,

no i oczywiście

Spodek),

ale też pamiętamy

wyburzenie Giszowca - ranę na tkance architektonicznej miasta, która się nie zabliźni. Na tej
decyzji miasto traci do dziś.
Dla nowych władz miasta po wyborach samorządowych

z 1990 r. było jasne, że w

pierwszym rzędzie należy doprowadzić do przekształceń w świadomości Katowiczan - do
zrewidowania dotychczasowego

postrzegania Katowic jako miasta skażonego ekologicznie i

stolicy regionu, który nie ma nic więcej do zaoferowania Polsce i swoim mieszkańcom poza
węglem i stalą, a w dalszej kolejności doprowadzić do umocnienia więzi z "małą ojczyzną" i
włączenia mieszkańców w realizację wyznaczonych celów. Myślę, ze to się udało.

Spoglądając na półtorawiekową historię miasta, warto też zastanowić się i powiedzieć
kilka słów o ludziach, którzy nim wtedy zarządzali. Wśród radnych i zarządu miasta byli
ludzie wszystkich wyznań i chyba wszystkich zawodów. Były osoby bardzo wykształcone ale
byli tez radni, którzy mieli wykształcenie podstawowe. Byli Polacy, Niemcy, Żydzi, był czas,
że byli tylko Niemcy i Żydzi. Pierwsi Polacy weszli do rady w 1919 r., w tym też roku po raz
pierwszy radnymi

zostały kobiety - Aleksandra Szyperska oraz Terese Krupp (Niemka). W
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mieszkaniu Szyperskiej przy ulicy Kościuszki

16 w dniu 5 stycznia 1919 r. odbyło SIę

zebranie założycielskie Polskiej Organizacji Wojskowej G.Śl.
Wśród

radnych

byli

lekarze

i prawnicy

wszelkich

specjalności,

dziennikarze,

aptekarze, dyrektorzy, nauczyciele wszystkich możliwych przedmiotów, ale najwięcej z nich
legitymowało

SIę wykształceniem

średnim

lub

wyższym

technicznym

bądź

było

rzemieślnikami.
Naturalne wydaje się pytanie, ile osób uznajemy dziś za szczególnie zasłużone w
rozwój miasta i regionu. Wśród nich na pewno był pierwszy przewodniczący

Rady Richard

Holtze, pomnik postawiono mu jeszcze w czasach pruskich. To bardzo ciekawa postać. W
SWOIm czasie

był

stowarzyszeniach,

we

wszystkich

był Górnoślązakiem

istniejących

w

Katowicach

i znał język polski, biednych

organizacjach
leczył za darmo.

Wybrano go również posłem. Napisał pierwszą monografię Katowic. Nie wszystko mu się
jednak udawało. Porażką zakończyła się praca burmistrza Diebla - forsowanego

właśnie

przez Holtzego, nie poradził sobie z pierwszym w Katowicach szpitalem (ul. Plebiscytowa),
zaś ideę łaźni dla ubogich "przetrzymał".
Był też "Karlik z Kocyndra" Stanisław Ligoń (ma popiersie na Placu Grunwaldzkim).
Swoje ulice mają dziś w mieście: dr Bogusław Parczewski (radny 1926-1930),
Alfons Górnik i Adam Kocur (obaj prawnicy).

prezydenci

Ligonia i Górnika łączyła wyjątkowa

znajomość. Ten pierwszy, znany ze swej uszczypliwości,

napisał długi wiersz o Górniku,

wytykając mu, że jest zbyt pobłażliwy dla Niemców. O Kocurze przez dziesiątki lat PRL
bezrefleksyjnie

powtarzano

nieprawdziwe

informacje. Może dlatego, ze został księdzem,

następnie papieskim szambelanem. Po wojnie zamieszkał w Niemczech. Rok temu w MHK
mogliśmy oglądać o nim piękny film dokumentalny.

W czasach pruskich swoje ulice mieli Oswald Kerner i August Schneider.
Życie zawodowe niektórych radnych (także prezydentów)
opracowań historycznych.

Obok już wymienionych

doczekało się osobnych

są to: red. Józef Biniszkiewicz

z PPS

(książka), dyrektor gimnazjum Feliks Steuer (książka w MHK), dr Henryk Jarczyk (książka),
a także Otto Ulitz, szef Volksbundu znany z antypolskich wystąpień (książka). W czasach
PRL-u postacią, o której dużo mówiono i pisano, była Zofia Koniarkowa - praprawnuczka
Kazimierza

Skiby (rodzina Skibów była pierwszą katowicką

dynastią wójtów, a potem
S

sołtysów). Zofia Koniarkowa zasłynęła tym, że w okresie wielkiego kryzysu wstawiała się za
najbiedniejszymi mieszkańcami Katowic żyjącymi na terenie kopalni "Ferdynand" w jamach
wykopanych w hałdzie. Nie mogła pogodzić się z tym, że miasto inwestuje w basen na Bugli i
tor łyżwiarski (Torkat), które razem kosztowały aż milion złotych.

Warto też przypomnieć,

że do Rady Miasta Katowic został wybrany w 1929 r.

Wojciech Korfanty. Dziś powiedzielibyśmy,

że spełnił funkcję "lokomotywy

wyborczej",

szybko bowiem złożył mandat.
W ostatnich latach i miesiącach najczęściej przywoływany

jest radny Katowic w

latach 1929-1930 Henryk Sławik, bohater dwóch narodów. Wg różnych danych uratował
życie ok. 30 tys. polskich uchodźców, w tym 5 tys. Żydów. Aresztowany w 1944 r. przez
gestapo został zesłany do obozu w Mauthausen, gdzie został rozstrzelany.

"Sprawiedliwy

wśród Narodów Świata". W 2010 r. odznaczony Orderem Orła Białego. Wielu z nas na tej
uroczystości w Akademii Muzycznej było.

W różnych epokach historycznych/systemach

politycznych

decydujący

o mieście

radni i zarząd miasta stawali przed różnymi wyzwaniami, mieli różną siłę oddziaływania,
różne były też ich priorytety i problemy.
W Katowicach mieszkało wielu wspaniałych ludzi, o których musimy pamiętać, o
których dokonaniach musimy głośno mówić. Wielu z nich było radnymi miasta Katowice.
Mam nadzieję, że za kilka miesięcy spotkamy się na odsłonięciu pomnika Sławika i Antalla.
Parniętajmy o Sławi ku oraz o innych wspaniałych ludziach, którzy oddali serce temu miastu.
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