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WSTĘP

Budynek cechowni dawnej huty cynku „Uthemann”, znaj-
dujący się na terenie wschodniej części dzisiejszej dzielnicy 
Katowice-Szopienice, wzniesiono w 1910 roku. Swoją rolę 
administracyjną pełnił do czasu zakończenia produkcji cynku 
i zamknięcia zakładu w roku 1976. Znajdowała się tutaj mię-
dzy innymi hala z suwnicami, reprezentacyjna sala, pełniąca 
także funkcję kaplicy z obrazem patrona hutników – św. Flo-
riana, pomieszczenia administracyjne, łaźnia oraz przestrze-
nie biura konstrukcyjnego. Przed 2008 rokiem obiekt dłuższy 
czas użytkowany był przez Ochotniczą Straż Pożarną Szopie-
nice. Od roku 2010 budynek należy do Krzysztofa Słowikow-
skiego, właściciela spółki Silesia Jeans, a od 2011 roku pro-
wadzone są prace remontowo-naprawcze.

Artykuł ma na celu przedstawienie wyników przeprowa-
dzonych analiz oraz badań, które pozwoliły na scharakteryzo-
wanie budynku cechowni dawnej huty cynku „Uthemann”1. 
Podstawą opracowania materiału badawczego były fotogra-
fie archiwalne, oryginalna dokumentacja, wizje lokalne2 oraz 
inwentaryzacja budowlana autorstwa architekta Grzegorza 
Jędrusiaka, udostępniona dzięki uprzejmości właściciela 
obiektu. Zebrane źródła umożliwiły dokumentację i walo-
ryzację zachowanych elementów, wyróżnienie wtórnych 
nawarstwień oraz wprowadzonych na przestrzeni lat zmian 
w strukturze architektonicznej. Celem wykonanych ana-
liz była także próba zrozumienia sposobu funkcjonowania 
obiektu oraz wykorzystanego przez Emila i Georga Zillman-
nów języka form. Zapoznano się również z kontekstem histo-
rycznym stanowiącym istotne tło dla powstania kompleksu 
huty cynku „Uthemann” oraz przyczyn zniszczenia zabudowy 
zakładu po jego zamknięciu.

KONTEKST HISTORYCZNY

Tradycja hutnicza na terenie Szopienic – obecnej dzielnicy 
Katowic – sięga wieku XVI za sprawą funkcjonującej nad rze-

1 Główne analizy dotyczące układu funkcjonalnego, kompozycji bryły oraz 
wyposażenia wnętrz wykonano w ramach pracy magisterskiej napisanej 
pod opieką merytoryczną dr inż. Marty Rusnak na Wydziale Architektury 
Politechniki Wrocławskiej.

2 Wizje lokalne odbyły się dwukrotnie: 8 listopada i 29 grudnia 2016 roku.

ką Roździanką3 wielkiej kuźnicy, której właścicielem od 1595 
roku był słynny mistrz kuźniczy Walenty Roździeński4. Naj-
większe jednak zainteresowanie dobrami naturalnymi ziem 
śląskich miało miejsce po podziale Śląska w roku 1742, co 
wiązało się z pojawieniem się kapitału niemieckiego. Głów-
ną rolę w rozwoju hut cynku na terenie ówczesnej wsi Szo-
pienice odegrała spółka Georg von Giescher Erben związana 
z wrocławskim handlarzem sukna Georgiem von Giesche, 
który jako jeden z pierwszych poznał zarówno właściwości 
cynku, jak i korzyści płynące z jego eksploatacji i eksportu. 
G. von Giesche odnalazł galman5 leżący na hałdach zlokali-
zowanych w okolicach Tarnowskich Gór podczas jednej ze 
swych podróży na Górny Śląsk6. Pierwotnie wydobywany 
surowiec był przewożony do Wrocławia w beczkach drogą 
wodną. W 1704 roku cesarz Leopold I nałożył na przedsię-
biorcę, wielokrotnie przedłużany, przywilej wyłączności 
wydobywania galmanu na Śląsku. Po śmierci Gieschego 
w 1716 roku własność firmy przeszła w ręce małżonki Anny 
Marii, a następnie syna Friedricha Wilhelma. Od 1729 spół-
ka funkcjonowała pod nową nazwą – Georg von Giesches 
Erben (Spadkobiercy Gieschego). W późniejszych latach na 
skutek śmierci W. Gieschego, który nie posiadał potomstwa, 
nastąpił dalszy podział własnościowy firmy7. Spółka swoją 
pierwszą hutę cynku „Wilhelmina”, zlokalizowaną na tere-
nie Szopienic, otworzyła w 1834 roku8. W szybkim tempie 
zespół zakładów cynkowych koncernu Georg von Giesches 
Erben powiększał się o nowe huty9. Z początkiem XX wieku 
zatrudniano ponad 2100 osób i produkowano około dwu-
dziestu pięciu tysięcy ton cynku10. W zakładach wytwarza-
no blachę cynkową, służącą między innymi do pokrywania 
dachów, wyrobu rynien, wyposażenia wnętrz (wanien, balii 

3 Dzisiejsza rzeka Rawa.
4 Jabłoński 2003: 36.
5 Galman to termin górniczy oznaczający mieszaninę mineralną, stano-

wiącą ważną rudę cynku; Encyklopedia PWN: Galman. Internet: https://
encyklopedia.pwn.pl/haslo/galman;3903766.html (wgląd 7.12.2017).

6 Dobis 1938: 4–5.
7 Rygus: 76.
8 Wilczok 1984: 18; Rygus 2015: 125.
9 W 1861 roku spółka zakupiła wzniesioną w 1847 roku hutę Paul, w 1880 

roku hutę Norma działającą od 1842, a w 1897 roku koncern wybudował 
od podstaw hutę Bernhardi; zob. Rygus 2015: 204.

10 Rygus 2015: 105.
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i pralek), a także wykładzin stołów w rzeźniach i warsztatach. 
Innymi produktami były farby (litopon i biel cynkowa) oraz 
pręty i druty wytwarzane z prasowanego cynku11. Stosowa-
na w hutach „metoda śląska” otrzymywania cynku w formie 
metalicznej pochodzi z 1798 roku i została opracowana przez 
Johanna Christiana Ruberga w Hucie Wesoła12. 

W 1906 roku kolegium reprezentujące spółkę Georg von 
Giesches Erben zleciło tajnemu radcy Antonowi Utheman-
nowi kierownictwo nowej realizacji – kompleksu dwóch 
zakładów: huty cynku oraz towarzyszącej jej prażalni blen-
dy. Założenie obejmowało obszar 150 000 m2 i miało na 
celu zwiększenie produkcji do 50 000 ton cynku rocznie13. 
Zakład huty cynku otrzymał nazwę „Uthemann”, na cześć 
generalnego dyrektora koncernu, a zakład prażalni blendy 
– „Seager”, od nazwiska dyrektora firmy, Ottona Seagera. 
Zabudowę oddziału cynkowego zaprojektowali architekci E. 
i G. Zillmann. Pierwsze obiekty były gotowe w 1911 roku – 
hutę zlokalizowano w części północnej całego kompleksu, 
a jego dominantę stanowiła cechownia z wieżą zegarową 
(ryc. 1). Równocześnie, na północ wzniesiono budynek mu-
flarni oraz trzy podłużne hale pieców destylacyjnych. Po-
między zabudową poprowadzono kolejkę wąskotorową na 
estakadzie. Panoramę akcentowała wznosząca się po stronie 
wschodniej żelbetowa wieża ciśnień (ryc. 2). Aby zminima-
lizować zacienienie oraz jak najkorzystniej doświetlić wnę-
trze, budynki produkcyjne skierowano dłuższymi ścianami 
w kierunku wschód-zachód. W latach 1908–1928 na terenie 
kompleksu powstało ponad trzydzieści obiektów, pełniących 
różnorodne funkcje, stosując najnowsze w tamtym czasie 
osiągnięcia, które były związane z poprawą jakości warun-
ków sanitarnych, czy też mechanizacją pracy fizycznej. Po 

11 Alberg 1936: 20, 34, 53.
12 Cybała 2010: 65.
13 Wilczok 1984: 73–74.

otwarciu kompleksu udziały spółki w produkcji cynku wy-
nosiły 24,9%, dzięki czemu firma stała się największym pro-
ducentem na terenie Górnego Śląska14. Po roku 1922 część 
terenów Górnego Śląska zostało przydzielonych Polsce, 
a poprowadzenie polsko-niemieckiej granicy podzieliło Gór-
nośląski Okręg Przemysłowy, zmuszając przedsiębiorców do 
zmian. 4/5 majątku Georg von Giesches Erben znalazło się 
na terytorium Polski. Problem rozwiązano tworząc spółkę fi-
lialną i zakładając następnie przedsiębiorstwo Giesche Spół-
ka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach15. Wykupienie części ak-
cji przez amerykański holding SACO utrudniło w późniejszym 
czasie porządkowanie spraw majątkowych. W 1942 utwo-
rzono spółkę Gieschebetriebe G.mb.H, której samodzielnym 

14 Wilczok 1984: 77.
15 Wilczok 1984: 95.

Ryc. 1.  Katowice-Szopienice. Budynek cechowni dawnej huty cynku Uthemann (fot. D. Oleś, marzec 2016)
Fig. 1.  Katowice-Szopienice. The pithead building of the former zinc smelter „Uthemann” (photo by D. Oleś, March 2016)

Ryc. 2.  Katowice-Szopienice. Żelbetowa wieża ciśnień (fot. D. Oleś, 
listopad 2017) 

Fig. 2.  Katowice-Szopienice. Reinforced-concrete water tower (photo 
by D. Oleś, November 2016)
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udziałowcem był koncern 
Spadkobierców Gieschego16.  
Po II Wojnie Światowej 
w wyniku przemian gospo-
darczo-politycznych zerwano 
z niemieckimi nazwami — 
hutę „Uthemann” przemiano-
wano na Wydział Huty Cynku, 
a prażalnię blendy „Seager” 
na Wydział Prażalni i Siarkow-
ni. Koncern przyjął pierwot-
nie nazwę Zakłady Hutnicze 
Szopienice17, by w 1951 roku 
stać się Zakładami Cynkowy-
mi Szopienice18. Ostatecznie 
nazwę zmieniono w 1972 roku 
na Hutę Metali Nieżelaznych 
Szopienice19.

Produkcję w Wydziale Huty Cynku – dawnej huty „Uthe-
mann” zakończono z dniem 1 lipca 1976 roku20, a dwa lata 
później, 30 lipca 1978 część zachowanych obiektów wpisa-
no do rejestru zabytków, potwierdzając wartość historyczną 
architektury i zachowanego ciągu technologicznego. Decyzję 
podpisał Wojewódzki Konserwator Zabytków Adam Kudła. 
Wpis obejmował obiekty wraz z najbliższym otoczeniem: 
I halę pieców destylacyjnych z kominami, budynek muflar-
ni, budynek magazynu blendy, budynek cechowni, wieżę 
ciśnień, portiernię nr 1 oraz wąskotorową kolejkę na esta-
kadzie21. W roku 1981 spisano protokół, który dotyczył stanu 
zachowania budynków – możliwe było zachowanie i zorga-
nizowanie planowanego ówcześnie Skansenu Muzeum Hut-
nictwa Cynku22. Trzy lata później utworzono Izbę Tradycji, 
lokalizując ją w budynku stanowiącego pozostałość po hucie 
„Bernhardi”. Dopiero w 2004 roku członkowie Związków Za-
wodowych Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” utworzyli 
Stowarzyszenie Na Rzecz Powstania Muzeum Hutnictwa 
Cynku. Głównym celem stowarzyszenia było doprowadzenie 
do powstania muzeum, ochrona istniejących obiektów oraz 
promocja dawnej techniki hutniczej23. Nieużytkowanie zakła-
du oraz wieloletni brak nadzoru doprowadził do zniszczenia 
substancji zabytkowej – jedną z przyczyn była działalność ra-
bunkowa. W 2005 roku zawaleniu uległa ostatnia hala z pie-
cami muflowymi w wyniku podcięcia konstrukcji stalowej 
przez złomiarzy24. Ze względu na zły stan zabudowy spółka 
złożyła ostatecznie wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa 

16 Wilczok 1984: 124.
17 Wilczok 1984: 128.
18 Wilczok 1984: 132.
19 Wilczok 1984: 142.
20 Wilczok 1984: 148.
21 Decyzja nr KLIII-534/85/78 w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru 

zabytków A/1227/78 z dn. 30.07.1978.
22 Kaczmarczyk i Rawicki 2009: 177.
23 Stowarzyszenie na rzecz powstania Muzeum Hutnictwa Cynku. Internet: 

http://www.muzeumcynku.katowice.pl/ (wgląd 24.05.2018); Muzeum 
Hutnictwa Cynku WALCOWNIA. Internet: http://www.walcownia.org/ 
(wgląd 24.05.2018).

24 Piotrowiak 2006.

Narodowego o unieważnienie wpisu do rejestru zabytków. 
Na zlecenie Ministerstwa dokonano ekspertyzy technicz-
nej obejmującej budynek cechowni, wieżę ciśnień, budynki 
muflarni, halę pieców destylacyjnych, magazyn blendy oraz 
kolejkę wąskotorową na estakadzie. Do dalszego użytkowa-
nia dopuszczono jedynie budynek cechowni oraz wieżę ci-
śnień – ich stan zachowania określono jako dobry. Pozostałe 
obiekty uległy dewastacji w wyniku demontażu elementów 
stalowych, drewnianych oraz ceramicznych, czego skutkiem 
było wysokie zagrożenie katastrofą budowlaną. Również 
wysokie stężenie szkodliwych związków chemicznych unie-
możliwiało adaptację budynku hali pieców destylacyjnych 
na cele użytkowe. Ocena techniczna potwierdziła zniszcze-
nie wartości zabytkowej części zabudowy. Wniosek Huty 
Metali Nieżelaznych Szopienice uznano za zasadny – budynki 
muflarni, halę pieców destylacyjnych, magazyn blendy oraz 
kolejkę wąskotorową na estakadzie wykreślono z rejestru 
zabytków25. W związku z podjętą decyzją, dzisiaj na terenie 
po dawnej hucie znajdują się jedynie dwa obiekty – wieża 
ciśnień oraz cechownia (ryc. 3). W 2008 roku spółka HMN 
Szopienice ogłosiła otwarcie likwidacji zakładu, co wiązało 
się z postępowaniem sprzedaży nieruchomości. Dwa lata 
później, w 2010 roku budynek cechowni dawnej huty cynku 
„Uthemann” przeszedł w ręce Krzysztofa Słowikowskiego, 
który rozpoczął prace remontowe mające na celu ochronę 
obiektu, przywrócenie mu pierwotnego wyglądu i zaadopto-
wanie na funkcje biurowe.

Układ funkcjonalny

Budynek cechowni huty cynku „Uthemann” w Szopienicach 
zaprojektowano na planie wydłużonego prostokąta (ryc. 4). 
Rzut parteru posiadał pierwotnie podział jednotraktowy, 
który w wyniku późniejszych przekształceń oraz wtórnych 
podziałów został zaburzony. Na planach archiwalnych po-
łowa części południowej oraz przestrzeń części północnej 
została opisana jako warsztat mechaniczny (niem. Mechani-
sche Werkstatt) oraz magazyn żelaza (niem. Eisen Magazin). 
Dwa pomieszczenia zlokalizowane na południu przeznaczo-

25 Kaczmarczyk i Rawicki 2009: 177–182.

Ryc. 3.  Katowice-Szopienice. Panorama terenu z zachowanymi budynkami po dawnym zakładzie przemysło-
wym (fot. D. Oleś, marzec 2016) 

Fig. 3.  Katowice-Szopienice. Panoramic view of the area with the preserved buildings of the former zinc 
smelter (photo by D. Oleś, March 2016)



198 ARCHAEOLOGICA HEREDITAS • 15

Dominika Oleś 

no na magazyn oraz miejsce, gdzie znajdowały się maszyny 
stolarskie, czy też stolarnia (niem. Maschinen Tischlerei). 
Parter prawdopodobnie pełnił swoją funkcję przemysłową 
w początkowej fazie użytkowania obiektu, o czym może 

świadczyć archiwalna fotografia ukazująca halę z ustrojem 
słupowo-belkowym, suwnicą oraz maszynami. Nie wiado-
mo dokładnie, kiedy parter cechowni przestał pełnić swoją 
techniczną rolę oraz kiedy wprowadzono w przestrzeni do-

Ryc. 4.  Waloryzacja rzutów budynku cechowni (oprac. D. Oleś na podstawie dokumentacji archiwalnej E. i G. Zillmannów oraz inwentaryzacji budowla-
nej G. Jędrusiaka)

Fig.4.  Valorisation of the pithead building’s plans (designed by D. Oleś based on the E. & G. Zillmann’s archival documentation and survey of the building 
by G. Jędrusiak)
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Ryc. 5.  Waloryzacja elewacji budynku cechowni (oprac. D. Oleś na podstawie dokumentacji archiwalnej E. i G. Zillmannów oraz inwentaryzacji budowla-
nej G. Jędrusiaka)

Fig. 5.  Valorisation of the pithead building’s facades (designed by D. Oleś based on the E. & G. Zillmann’s archival documentation and survey of the 
building by G. Jędrusiak)
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datkowe podziały. Na fotografiach archiwalnych z 1927 roku 
zobaczyć można funkcjonującą już salę reprezentacyjną, zlo-
kalizowaną w północnej części hali. Ściana działowa, na któ-
rej niegdyś znajdował się ołtarz z wizerunkiem św. Floriana 
przecina okno, co potwierdza wyraźnie późniejszą ingerencję 
w strukturę obiektu. W sali odbywały się uroczystości, pod-
czas których zastawiano stoły oraz dekorowano przestrzeń 
girlandami i kwiatami. Sala obsługiwana była przez funkcjo-
nującą w części południowej kuchnię, po której zachował się 
fragment oryginalnej posadzki.

Piony komunikacyjne zlokalizowano w części zaakcento-
wanej lekkim występem z lica elewacji – pseudoryzalitem. 
Obecnie obiekt obsługiwany jest przez jedną klatkę schodo-
wą po stronie wschodniej, prowadzącą od parteru do piętra 
trzeciego. Według projektu, symetrycznie po stronie zachod-
niej znajdowała się druga klatka schodowa łącząca parter 
z piętrem pierwszym. Wejście do budynku, zarówno po stro-
nie wschodniej, jak i zachodniej prowadziło przez trzy pary 
drzwi – szerokie, zlokalizowane w pseudoryzalicie i kierujące 
bezpośrednio do klatki schodowej oraz węższe, znajdujące 
się symetrycznie po dwóch bokach wysunięcia. Od południa 
wejście prowadziło również przez wąskie drzwi, zaś od pół-
nocy zlokalizowany był wjazd przez przesuwną bramę. Obec-
nie w wyniku przekształceń wejście do obiektu jest możliwe 
przez liczne, wtórnie zamontowane bramy.

Według dokumentacji archiwalnej rzut pierwszego piętra 
podzielić można na trzy części, o różnym sposobie kształtowa-
nia przestrzeni. Środkowa posiadała podział trójtraktowy z po-
mieszczeniami biurowymi oraz komunikacją. Boczne części 
charakteryzowały się różnorodnym podziałem, uwarunkowa-
nym funkcją. Nie jest wiadome czy w taki sposób projekt zo-
stał zrealizowany – do dnia dzisiejszego zachował się jedynie 
środkowy, trójtraktowy układ. Skrajne pomieszczenia nie po-
siadają żadnych ścian działowych, a na fotografiach archiwal-
nych z 1938 i 1935 roku zobaczyć można otwartą przestrzeń 
biura konstrukcyjnego oraz pomieszczenia administracyjne. 
Możliwe, że podziały bocznych części zostały zlikwidowane 
przed rokiem 1935, bądź miały formę niższych, drewnianych 
ścianek działowych. Pierwotnie na pierwszym piętrze znajdo-
wały się dwa żelbetowe balkony z schodami umożliwiającymi 
bezpośrednie zejście na teren zakładu – zlokalizowano je sy-
metrycznie na ścianie wschodniej po dwóch stronach pseudo-
ryzalitu. Nie wiadomo kiedy balkony te usunięto.

Piętro drugie jest znacznie krótsze i znajduje się bezpo-
średnio nad środkową częścią pierwszego piętra – posiada 
analogiczny, trójtraktowy układ. Boczne części traktowane 
są jako rodzaj poddasza. W środkowej części ryzalitu 
znajdowały się niegdyś różnej wielkości sale (niem. Saal, 
Kammer, Stube). Piętro trzecie zaplanowano na rzucie kwa-
dratu i zlokalizowane jest w najwyższej części budynku. 
Obecnie przestrzeń nie jest w żaden sposób podzielona – na 
środku umieszczono schody prowadzące do wieży zegarowej 
oraz na balkon otaczający wieżę. Nie wiadomo, jakie funkcje 
pierwotnie pełniło znajdujące się tutaj pomieszczenie. 

Budynek cechowni jest podpiwniczony w części połu-
dniowej. Prawdopodobnie piwnica stanowiła pierwotnie 
jedną przestrzeń, o czym świadczy dokumentacja rysunko-
wa oraz przebieg zachowanych w posadzce szyn i zwrotnic. 

Przestrzeń podzielona była jedynie siatką słupów konstruk-
cyjnych (w późniejszym czasie dodano ściany działowe oraz 
dodatkowe schody prowadzące na parter). Oryginalne scho-
dy o charakterze technicznym zlokalizowano w południowo
-wschodnim narożniku obiektu oraz przy ryzalicie po północ-
no-zachodniej stronie.

Dokonana analiza porównawcza stanu obecnego z doku-
mentacją oraz fotografiami archiwalnymi pozwala na posta-
wienie tezy, że budynek cechowni stanowi przykład proto-
modernistycznej architektury funkcjonalnej, umożliwiającej 
swobodne kształtowanie przestrzeni w zależności od zmie-
niających się potrzeb użytkownika. Wprowadzenie bądź 
likwidacja dodatkowych podziałów w obiekcie w więk-
szości przypadków nie wiązała się z pogorszeniem jakości 
pomieszczeń, spełniając nowe wymagania. Zastosowanie 
układu słupowego umożliwiło elastyczne wykorzystanie 
obiektu bez ingerencji w jego strukturę – w zgodzie z hi-
storycznymi elementami dekoracyjnymi – łącząc tradycję 
z nowoczesnością.

KOMPOZYCJA BRYŁY

Bryła budynku cechowni dawnej huty „Uthemann” jest zwar-
ta i symetryczna, zaprojektowana na planie wydłużonego 
prostokąta o wymiarach 16 x 80 m, podzielona na trzy czę-
ści w proporcji około 2:1:2. Środkowa część obiektu jest wyż-
sza i lekko wysunięta przed lico pozostałych części, tworząc 
pseudoryzalit – posiada trzy kondygnacje oraz poddasze z wej-
ściem na wieżę zegarową zlokalizowaną na osi symetrii. Cechy 
te przyrównać można do charakterystycznych dla obiektów 
barokowych o charakterze rezydencjonalnym. Boczne części 
posiadają dwie wysokie kondygnacje, a część południowa 
jest dodatkowo podpiwniczona. Całość wieńczy dach man-
sardowy kryty deskami oraz dachówkami drewnianymi. Na 
przestrzeni lat nie dokonano znacznych przekształceń w bryle 
budynku – zmiany dotyczyły głównie przemurowania otwo-
rów okiennych (ryc. 5). Wszystkie elewacje pokryte są drob-
noziarnistym tynkiem – zacierka obecnie jest zanieczyszczo-
na, z ciemnymi nalotami i naciekami, miała prawdopodobnie 
barwę piaskową. Miejscami jest lekko spękana, a od południa 
w strefie cokołowej zauważyć można miejscowe odspojenia 
tynku wynikające prawdopodobnie z zawilgocenia przyziemia.

Rytmiczność fasadom – zachodniej i wschodniej – nadają 
regularnie rozmieszczone wysokie okna wielopłycinowe oraz 
lizeny z prostą geometryczną dekoracją na ich zakończeniu. 
Wysokość sześciu otworów okiennych w północnym skrzydle 
elewacji zachodniej została zmniejszona, zamontowano dwu-
skrzydłowe, metalowe bramy. Podobnego przekształcenia do-
konano na skrajnym oknie zlokalizowanym na ryzalicie, a skraj-
ny otwór w skrzydle południowym zamurowano pustakami. 

W południowym skrzydle elewacji wschodniej siedem 
okien zamurowano pustakami, zaś w skrzydle północnym 
zmniejszono wysokość światła otworów – widoczne są za-
chowane parapety. Przekształcenia tego dokonano jednak 
dawno, wypełnienie jest bowiem pokryte tynkiem o podob-
nej barwie, lecz o drobniejszym uziarnieniu.

Elewacja północna jest symetryczna ze zlokalizowaną 
pośrodku płyciną pokrytą tynkiem. Pierwotnie znajdował 
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się w tym miejscu szeroki wjazd do hali z rozsuwaną bra-
mą dwuskrzydłową. Otwór prawdopodobnie zamurowano 
w związku ze zmianą funkcji w parterze obiektu. Po bokach 
bramy znajdują się wysokie okna, z czego okno zachodnie 
jest zamurowane w części dolnej. Kompozycję elewacji połu-
dniowej tworzyły pierwotnie trzy jednakowe, wysokie okna 
ze zlokalizowanymi po środku drzwiami wejściowymi. Obec-
nie otwór drzwiowy przesunięty jest na wschód, a wszystkie 
otwory zamurowano pustakami.

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

Budynek cechowni wzniesiono w konstrukcji żelbetowej, słu-
powo-belkowej. Cechy jakościowe betonu są dobre i według 
współczesnych kryteriów jego jakość oszacowano na klasę 
C20/2526. Znajdujące się na parterze żelbetowe słupy ramy 
konstrukcyjnej, o przekroju kwadratu mają wymiary 35 x 
35 cm lub 40 x 40 cm. Ściany zewnętrzne posiadają grubość 
37 cm i są pokryte tynkiem. Ściany wewnętrzne, działowe, 
wykonane z cegły, mają różne grubości: 12 cm, 20 cm, 25 cm, 
30 cm lub 35 cm. Na parterze powierzchnia ścian pokryta jest 
nalotem oraz licznymi zanieczyszczeniami, widoczne jest także 
odspajanie się tynków i łuszczenie licznych powłok malarskich 
pokrywających powierzchnie. Na wyższych kondygnacjach 
ściany oczyszczono do warstwy konstrukcyjnej. Pierwotnie 
były pokryte tynkiem. Na zdjęciach archiwalnych widoczne 
jest stosowanie w wielu pomieszczeniach dekoracyjnych opa-
sek przebiegających na wysokości około 2,5 metra. Dekora-
cyjne pasy posiadały ornamentykę geometryczno-florystycz-
ną. W kuchni dolna część ściany – lamperia – była wyraźnie 
ciemniejsza. Lamperię zastosowano także w biurze konstruk-
cyjnym – tam jednak była oddzielona od części górnej jedynie 
cienkim, ciemnym, jednobarwnym paskiem. Archiwalne foto-
grafie świadczą także o częściowym pokryciu ścian w biurze 
konstrukcyjnym boazerią drewnianą pokrytą farbą.

W technologii żelbetowej wykonano również stropy, któ-
rych grubość wynosiła 25 cm. Stropy podczas prac remon-

26 Anders 2014: 36.

towo-naprawczych oczyszczono z nawarstwień, przez co 
dostrzec można korozję oraz wietrzenie betonu, co skutkuje 
miejscowym odsłonięciem elementów zbrojeniowych – stan 
istniejący nie zagraża jednak bezpieczeństwu użytkowników. 
Na suficie w holu pierwszego piętra, pomiędzy klatkami 
schodowymi pozostawiono fragmenty tynku nakładanego 
na maty trzcinowe.

Konstrukcję dachu stanowią żelbetowe żebra o wymia-
rach w przekroju 30 x 70 cm, na których wykonano żelbeto-
wą powłokę (ryc. 6). W konstrukcji drewnianej wzniesiono 
wieżę zegarową zwieńczoną hełmem oraz fragmenty dachu 
mansardowego ułożone na żelbetowej powłoce. Konstruk-
cja dachu oraz wieży zegarowej pokryto dachówką drewnia-
ną na połaciach o mniejszym nachyleniu oraz długą deską 
drewnianą na połaciach o większym nachyleniu (ryc. 7). Za-
stosowanie drewnianego poszycia na obiekcie związanym 
z produkcją cynku zapewniało niskie koszta potencjalnych 
napraw. Anegdota wspomina także o społecznym podłożu 
drewnianego poszycia, które mogło kojarzyć się pracowni-
kom z domem i własnym gospodarstwem27. Wieża zegarowa 
wraz z pokryciem dachu spłonęła w wyniku pożaru, który 
miał miejsce w grudniu 2011 roku. Żelbetowa powłoka za-
bezpieczyła obiekt przed wniknięciem ognia do wnętrza. 
Podczas remontu zrekonstruowano wieżę, a obiekt otrzymał 
nowe poszycie dachu. Pierwotnie na dachu znajdowało się 
osiem niewielkich lukarn typu wole oko, których podczas re-
montu nie zrekonstruowano.

W konstrukcji żelbetowej wzniesiono także oryginalne 
schody. W obiekcie znajdowały się dwie dwubiegowe klat-
ki schodowe zlokalizowane w środkowej części obiektu po 
przeciwległych bokach. Główna klatka przebiegająca przez 
wszystkie kondygnacje znajduje się przy wschodniej ścianie. 
Schody posiadają balustradę z drewnianą poręczą oraz me-
talowymi, prostymi słupkami o zielonej barwie. Niedostępna 
dzisiaj klatka zachodnia prowadziła na pierwsze piętro – brak 
jest informacji o jej zachowaniu ze względu na zaślepienie 

27 Przekaz ustny – Piotr Rygus, Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, 
Uniwersytet Śląski.

Ryc. 6.  Wnętrze budynku cechowni z widoczną, żelbetową powłoką 
dachu (fot. D. Oleś, listopad 2016) 

Fig. 6.  Interior of the pithead building with a reinforced-concrete roof 
coating (photo by D. Oleś, November 2016)

Ryc. 7.  Drewniane poszycie dachu budynku cechowni (fot. D. Oleś, 
listopad 2016)

Fig. 7.  Wooden roofing of the pithead building (photo by D. Oleś, 
November 2016)
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otworu stropowego oraz zamurowanie okien od wewnątrz. 
Na parterze w północnej części budynku znajdują się stalo-
we schody zamontowane wtórnie w późniejszym okresie 
użytkowania – prawdopodobnie przez stacjonującą w obiek-
cie Ochotniczą Straż Pożarną. Na wieżę zegarową prowadzą 
drewniane schody zabiegowe, które pojawiły się w miejsce 
starych, zniszczonych w wyniku pożaru w 2011 roku. Do piw-
nicy prowadzą trzy pary schodów zlokalizowane w południo-
wej części budynku. Dwa biegi wykonane zostały w techno-
logii żelbetowej, trzeci posiada konstrukcję stalową.

Cechownia od początku wyposażona była w instalacje 
elektryczną. Projektanci zaopatrzyli budynek w rozbudowany 
system instalacji sanitarnych – świadczy o tym archiwalna do-

kumentacja projektowa, na której na piętrze drugim widocz-
ne są liczne toalety oraz łazienki. Dodatkowo przez wysokość 
całego piętra przebiega kamionkowa rura o średnicy 330 mm, 
opatrzona sygnaturą Gustav-Kruger Tonwaren-Fabrik Crinitz 
N. Lausitz 400. Prawdopodobnie pierwotnie sięgała aż do par-
teru. Po konsultacji z Piotrem Gerberem28 ustalono hipotezę 
o wykorzystaniu kamionkowych rur do odprowadzania szkodli-
wych wyziewów. Wentylacja obiektu odbywała się przez dwa 
wywietrzniki umieszczone na dachu. Możliwe, że znajdujące 
się na dachu lukarny typu wole oko również mogły pełnić funk-

28 Dr inż. arch. Piotr Gerber, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Tabela 1. Zestawienie kolorystyczne zachowanych elementów (oprac. D. Oleś)
Table 1. Colour combination of the preserved objects (compiled by D. Oleś)
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cje wentylacyjne. Pierwotnie budynek posiadał po stronie pół-
nocnej dwa murowane kominy – obecnie nie istniejące.

WYPOSAŻENIE OBIEKTU

W budynku cechowni huty cynku „Uthemann” do dnia dzisiej-
szego zachowała się niewielka ilość oryginalnego wyposażenia 
wnętrz, z czego większość stanowią elementy stałe, takie jak 
stolarka okienna czy też drzwiowa. Charakterystykę elementów 
ruchomych oparto w głównej mierze na fotografiach archiwal-
nych, które pozwoliły na opisanie wnętrz biura konstrukcyjne-
go, kuchni oraz sali reprezentacyjnej. Analizy przeprowadzone 
in situ umożliwiły scharakteryzowanie elementów stałych wraz 
z określeniem palety barw pokryć malarskich stolarki (tab. 1) 
oraz istniejących fragmentów posadzek (tab. 2).

Biuro konstrukcyjne oświetlano lampami z mlecznego 
szkła, zawieszonymi na długich łańcuchach – podobne do 
modelu Luzette L52 autorstwa Petera Behrensa (lampy L52 

Zillmannowie zastosowali w elektrociepłowni Szombierki 
w Bytomiu). Oświetlenie zamocowano po cztery w jednym 
przęśle. Okna przyozdabiano krótką firanką, a dodatkowe 
zasłony chroniły przed zbyt dużą ilością światła wpadające-
go przez wysokie okna. Biuro wyposażono w deski kreślar-
skie, na których mocowano przegubowe lampy techniczne 
o ciemnej oprawie. Pracowano na biurkach z szufladami oraz 
na podłużnych ławach o ciemnej barwie. Do siedzenia służy-
ły drewniane taborety obrotowe oraz różne modele krzeseł 
– między innymi typu Thonet. Przestrzeń dzieliły drewniane 
ścianki. Wyposażenie kuchni stanowił między innymi długi, 
kuchenny piec węglowy, stoły i kredens. W sali reprezenta-
cyjnej na parterze znajdował się ołtarz z obrazem św. Floria-
na – patrona hutników. Do dzisiaj w budynku zachowały się 
pojedyncze egzemplarze ław i stołów oraz kredensów – nie 
jest możliwe jednak dokładne określenie w których pomiesz-
czeniach były wykorzystywane. Na jednej z fotografii archi-
walnych zobaczyć można pomieszczenie z stołami nakrytymi 

Tabela 2. Zestawienie kolorystyki zachowanych płytek podłogowych (oprac. D. Oleś)
Table 2. Colour combination of the preserved floor tiles (compiled by D. Oleś)
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obrusami i ustawionymi dookoła nich krzesłami. Dolną par-
tię ścian pokrywała drewniana boazeria o ciemnej barwie. 
Dwie widoczne ściany oraz sufit pokrywały bogate malowi-
dła o motywach floralnych ujętych w opaski i obramienia. 
Na środkowej ścianie znajdował się wizerunek zabudowy 
huty „Uthemann” znany z archiwalnej fotografii wykonanej 
w 1927 roku. Nie wiadomo jaka była lokalizacja tego po-
mieszczenia w budynku ponieważ nie zachowały się ślady po 
opisywanych wyżej malowidłach.

Wieża zegarowa budynku cechowni była wyposażona 
w mechanizm, który został zniszczony w wyniku pożaru 
w 2011 roku. Obecnie na terenie obiektu znajduje się me-
chanizm sygnowany oznaczeniem Eduard Korfhage Tur-
muhrenfabrik Buer Bez.Osnabruck 1929 – jest on jednak 
niekompletny i obecnie niedziałający. W planach jest wyko-
nanie renowacji mechanizmu i uruchomienie zegara.

W obiekcie zachowała się część oryginalnej stolarki i ślu-
sarki okiennej. W parterze w dużych otworach zamontowano 
wielopłycinowe metalowe okna o cienkich szprosach, okno 
podzielone jest na 35 kwater, z czego górna trzykwaterowa 
płycina stanowi element uchylny. Część oryginalnych otwo-
rów okiennych została zamurowana fragmentarycznie, bądź 
w całości. Klatki schodowe doświetlały dwa podłużne, wyso-
kie okna o cienkich szprosach – na ścianie zachodniej zasto-
sowano stolarkę drewnianą, zaś na wschodniej metalową/ 
W obu przypadkach płyciny posiadają takie same podziały 
i wypełnione są miodowymi szybkami o motywie floralnym. 
Nie wiadomo, z jakiego okresu pochodzą miodowe szybki – 
stanowią one jednak ciekawy element ocieplający wnętrze 
klatki schodowej. Piętro pierwsze doświetlają mniejsze okna 
zgrupowane w lukarnach po cztery bądź siedem. Pierwotna 
część drewnianych okien skrzynkowych została wymieniona – 
zastosowano aluminiowe, szare profile o czterokwaterowym 
podziale z dodatkowymi, cienkimi szprosami. Podczas najnow-
szych prac remontowych wykonano otwory w żelbetowej po-
włoce dachu i zamontowano okna połaciowe. Piętro czwarte 
zostało doświetlone przez zastosowanie dwóch dużych okien 
typu wole oko. Nie odtworzono znajdujących się na dachach 
lukarn typu wole oko – ze względu na lokalizację ich na osi 
belek konstrukcyjnych podejrzewa się, że nie pełniły funkcji 
doświetlającej wnętrza. Do dnia dzisiejszego nie zachowały się 
oryginalne drzwi wejściowe do obiektu – zostały wymienione 
bądź zlikwidowano je i zamurowano otwory. Najbardziej cha-
rakterystyczne, dwuskrzydłowe drzwi przesuwne na szynie, 
stanowiące wjazd do hali były zlokalizowane na ścianie pół-
nocnej. Drzwi posiadały szklenia typu katedralnego. W wyniku 
przekształceń na elewacji zachodniej wprowadzono siedem 
metalowych bram wjazdowych służących wcześniej Ochotni-
czej Straży Pożarnej. We wnętrzu zdemontowano zachowane 
płycinowe drzwi drewniane w celu późniejszego, wtórnego 
użycia. Drzwi posiadają różne wymiary oraz formy – część 
z nich poddano już renowacji – oczyszczono je z licznych, od-
spajających się warstw farby.

Wśród zachowanych, oryginalnych elementów wyposaże-
nia wybrano pięć elementów, które poddano analizie kolo-
rystycznej – szklenie oraz ramę wysokiego, stalowego okna 
znajdującego się we wschodniej klatce schodowej, a także 
zlokalizowane na drugim piętrze: drewniana, podnoszona 

rama z parapetem, niskie drzwi płycinowe oraz pojedynczy 
segment ścianki działowej biura konstrukcyjnego. Stolarka 
drzwiowa oraz pojedyncze meble posiadały liczne nawar-
stwienia uniemożliwiające obiektywną ocenę barwy pierwot-
nej – zestawienia kolorystycznego dokonano organoleptycz-
nie dobierając odpowiedni odcień ze wzornika kolorów NCS. 
Zestawienie ujęte w tabeli 1 nie jest potwierdzone badaniami 
stratygraficznymi. Należy brać także pod uwagę upływ czasu 
mający wpływ na barwniki, dlatego kolory zawarte w zesta-
wieniu mogą nie odpowiadać w 100% barwie pierwotnej. 
Zidentyfikowane barwy – odcienie zieleni (stolarka okienna, 
drzwiowa) oraz żółci (ścianka działowa biura konstrukcyjne-
go, szybki, płytki kuchenne) są typowe dla okresu powsta-
nia budynku cechowni. Nie wiadomo czy miodowe szybki 
o motywie floralnym nie zostały wprowadzone w późniejszym 
okresie, jednak wrażenie ocieplenia wnętrza klatki schodowej 
zdaje się być działaniem świadomym. Zieleń występującą na 
stolarce odnaleźć można także w innych budynkach zaprojek-
towanych przez Zillmannów29 – dekoracje z zielonych cegieł 
czy też miedziane, spatynowane na zielono dachy.

Zestawienie w tabeli 2 przedstawia parametry oraz paletę 
barw zachowanych w obiekcie posadzek. W kuchni ułożono 
wzór z większych ośmiokątnych płytek o barwie kremowej 
oraz mniejszych, kwadratowych o barwie rudej. Posadzka 
zachowała się w części pomieszczenia – zanieczyszczona 
oraz porysowana, wymagające renowacji. Na piętrze dru-
gim znajdują się matowe płytki o formie sześciokąta forem-
nego w dwóch rozmiarach. W skrajnym pomieszczeniu od 
strony północnej zastosowano mniejsze płytki z sygnaturą 
na spodzie – Opoczno Poland (produkcję płytek ceramicz-
nych w Opocznie rozpoczęto już w 1880 roku), w dwóch 
kolorach – grafitowym oraz rudym. Płytki zdjęto i wtórnie 
wykorzystano układając je rzędami, na przemian. Większe 
płytki sześcioboczne o barwie szarej zdjęto i przygotowano 
do wtórnego wykorzystania. Na fotografiach archiwalnych 
zauważyć można zastosowanie drewnianej podłogi oraz 
betonu w biurze konstrukcyjnym. Sala reprezentacyjna, 
prawdopodobnie pełniąca na samym początku funkcję 
hali, posiadała posadzkę betonową. Brak jest informacji 
o pozostałych materiałach wykończeniowych podłóg.

PODSUMOWANIE

Przeprowadzone analizy oraz uzyskane informacje pozwoliły 
na ocenę wartości budynku cechowni znajdującego się na 
terenie po dawnej hucie cynku „Uthemann”. Pomimo nie za-
chowania się pozostałej zabudowy zakładu przemysłowego 
oraz linii technologicznej, obiekt stanowi świadectwo historii 
związanej z hutnictwem cynku. Dzięki budowie oraz urucho-
mieniu huty „Uthemann” spółka Georg von Giesches Erben 
stała się największym producentem cynku na Górnym Śląsku, 
co wiązało się także z wzrostem znaczenia na rynku między-

29 Dekoracje z zielonych cegieł możemy zobaczyć na przykład na fasadach 
domów robotniczych osiedla Nikiszowiec, czy też dawnej kopalni węgla 
kamiennego „Giesche” (KWK Wieczorek). Miedziane, patynujące na zie-
lono dachy zastosowano na budynkach kopalni „Giesche”, ale także na 
wieży elektrociepłowni Szombierki.
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narodowym. Budynek cechowni jest obecnie nieodłącznym 
elementem krajobrazu dzielnicy Szopienice oraz przykładem 
znakomitej twórczości architektów z Charlottenburga – E. i G. 
Zillmannów, którzy uznawani są za jednych z ważniejszych 
twórców architektury przemysłowej pierwszej połowy XX 
wieku na Śląsku. Obiekt należy również do jednych z pierw-
szych, które wzniesiono w konstrukcji żelbetowej – posiada 
prosty układ słupowy, który umożliwiał elastyczne wykorzy-
stanie budynku oraz kształtowanie jego przestrzeni bez na-
ruszenia struktury, zgodnie z zmieniającymi się potrzebami 
użytkowników. Warto zwrócić uwagę również na świadome 
wykorzystanie drewnianego poszycia dachu, nie tylko jako 
rozwiązanie pragmatyczne, ale także jako język form mający 
na celu „udomowienie” zakładu pracy. Wysoką jakość archi-
tektury oraz „dużą wartość dla historii kultury materialnej 

w skali międzynarodowej”30, zarówno cechowni, jak i innych 
budynków wchodzących w skład zakładu potwierdzono 
wpisem do rejestru zabytków, który dokonano dwa lata od 
zamknięcia zakładu, w 1978 roku. Szereg zaniedbań będą-
cy powodem zniszczenia części zabudowy kompleksu huty 
„Uthemann” stanowi podstawę aby zwrócić szczególną uwa-
gę na konieczność działań mających na celu ochronę i promo-
cję zachowanej substancji zabytkowej. Istotnym problemem 
terenu po dawnej hucie cynku jest wysokie stężenie związ-
ków szkodliwych, na które zwrócono uwagę podczas przepro-
wadzania ekspertyzy w 2007 roku31. Opieka oraz użytkowanie 
budynku cechowni w dużej mierze zależy od wykorzystania 
terenów otaczających – jedynie kompleksowe działania 
mogą pozwolić na zbudowanie atrakcyjności miejsca umoż-
liwiającej wtórne wykorzystanie obszaru poprzemysłowego.

30 Decyzja nr KLIII-534/85/78 w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru 
zabytków A/1227/78 z dn. 30.07.1978.

31 Kaczmarczyk i Rawicki 2009: 177.
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The pithead building of the former zinc smelter „Uthemann” in Katowice-Szopienice  
– heritage of industrial architecture by Emil and Georg Zillmann

Summary

The pithead building of the former zinc smelter „Uthemann” 
has been built in 1910 and it has been designed by Emil and 
Georg Zillmann on instruction from Georg von Giesches Er-
ben’s company. Pithead building fulfilled its administrative 
function until the end of production and closure of the factory 
in 1976. In 1978 part of smelter’s buildings were entered into 
the Register of objects of cultural heritage. It did not protect 
the buildings from destroy – only reinforced concrete water 
tower and pithead building survived to this day. The article 

shows value of the heritage of the industrial architecture and 
it focuses on historical context and the results of the research 
and analysis. This article describes the functional system, com-
position, construction, material solutions, and interior equip-
ment. The principal aim of the research was to characterise 
the building, valorise the preserved elements, recognise the 
secondary layers and changes in the architectural structure.

Translated by Dominika Oleś
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