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Zawarte w tytule rozdziału pytanie często pada z ust Gór-
noślązaków. Odzwierciedla ono refleksję nad przeszłością 
i przyszłością górnośląskiej architektury, otwiera publiczną 
debatę, a także dyskusje prowadzone w domowym zaciszu 
i na sąsiedzkich spotkaniach. Nie jest także obce autorkom 
tego tekstu: stało się inspiracją do podjęcia tego tematu 
i próby udzielenia na nie odpowiedzi. 

Familoki (z niem.: Familien-Blöcke) to budynki wielo-
rodzinne, wchodzące w skład osiedli robotniczych, które 
przeznaczone były dla pracowników przemysłu i ich rodzin 
oraz dla personelu średniego stopnia. Powstawały głównie 
na przełomie XIX i XX wieku w miastach nieopodal zakładów 
przemysłowych. Przez lata trwale wpisały się w krajobraz 
górnośląskich miast1. Trudno dziś wyobrazić sobie Katowice 
bez Nikiszowca czy Giszowca, Bytom bez Kolonii Zgorzelec 
czy Rudę Śląską bez Osiedla Kaufhaus. Zabudowa industrial-
na stanowi część dziedzictwa Górnego Śląska, mocno opar-
tego na przemyśle górniczym i hutniczym. 

Ewa Kosowska i Anna Gomóła sugerują, że „dziedzictwo 
jest zawsze wyborem, a więc efektem swoistego szacowania 
dokonywanego przez tych, którzy pragnęli zachować okre-
ślone formy kulturowe a inne odrzucili (lub po prostu ich nie 
kontynuowali)”2. Na Górnym Śląsku przemysłowe dziedzic-
two architektoniczne nierzadko podtrzymywane jest przez 
samorządy, które podejmują różne działania w celu jego 
ochrony. Co więcej, oficjalnie czynią z niego wartość kultu-
ralną i turystyczną regionu. Tego typu inicjatywami objęto 
między innymi katowickie osiedle Nikiszowiec3, które uzyska-
ło status Pomnika Historii oraz znalazło się na Szlaku Zabyt-
ków Techniki4. Poprzemysłowe, opuszczone budynki często 
są również rewitalizowane i przeznaczane do ponownego 

1 Osiedla robotnicze na Górnym Śląsku są przedmiotem naukowej refleksji 
wielu badaczy, zob. np. Ligęza i Żywirska 1964; Jaworski 1967: 18–55; 
Woźniakowska i Kucia 2005; Sokołowska-Moskwiak 2011; Krakowiak 
2016.

2 Gomóła i Kosowska 2016: 240.
3 Układ przestrzenno-ubranistyczny zlokalizowany w Katowicach, 

wybudowany został w latach 1908–1919, dla pracowników kopalni 
Giesche, zob. Tofilska 2007. Prace nad rewitalizacją rozpoczęto w czerwcu 
2010 roku – ich celem było przywrócenie atrakcyjności Nikoszowca, zob. 
Mliczyńska-Hajda 2012.

4 Szlak Zabytków Techniki. Internet: https://zabytkitechniki.pl/Przewodnik/
Mapa/27266 (wgląd 02.04.2019).

zagospodarowania. W taki sposób zabytkowa cechownia 
dawnej kopalni „Rozbark” w Bytomiu, po remoncie w 2013 
roku, stała się siedzibą Śląskiego Teatru Tańca i Ruchu5. Po-
dejmowane inicjatywy, cieszące się uznaniem mieszkańców, 
pomagają w budowaniu tożsamości oraz pozytywnego sto-
sunku do kultury i historii regionu. Znaczenie industrialnego 
dziedzictwa, w tym także architektonicznego, podkreślane 
jest również przez teksty literackie6, utwory muzyczne7, dzie-
ła malarskie8, programy dokumentalne9, czy ekranizacje fil-
mowe10.

Obok odnowionych, zrewitalizowanych obiektów istnieją 
też i takie, które zdaniem miejscowych nie spełniają funkcji 
wizytówki turystycznej regionu. Wręcz przeciwnie, kojarzone 
są ze sferą społecznego ubóstwa i urbanistycznej degradacji. 
Nieremontowane przez lata, naruszone przez szkody górni-
cze, niszczeją i stanowią niebezpieczeństwo dla lokatorów. 
Brudne elewacje z zamurowywanymi oknami, a nierzadko 
także i zaniedbane otoczenia obiektów, obniżają wartość es-
tetyczną miast.

Zasadniczym punktem wyjścia przedstawionych tu badań 
jest zjawisko negatywnego postrzegania niektórych obiek-
tów zabudowy industrialnej przez współczesnych miesz-
kańców Górnego Śląska. Celem rozdziału jest opis kolonii 
robotniczej Hugona znajdującej się w Radzionkowie, w wo-
jewództwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. Przyjęto za-
łożenie, że mieszkańcy Radzionkowa postrzegają współcze-
śnie kolonię w kategoriach tzw. kłopotliwego dziedzictwa, 

5 Por. Mikrut-Majeranek 2016: 32–35.
6 Opis osiedla robotniczego i życia w nim znajdziemy w powieściach; por. 

np. Janosch 1974. Tematyka ta pojawia się także w pracach autorów 
pochodzących z innych części kraju, zob. Szejnert 2007.

7 Utwory muzyczne: S. Soyka Familoki blues oraz G. Poloczek Malinkonija.
8 Obrazy: Iluzja, autorstwa Erwina Sówki (2008).
9 Por. np. Czerwone okna, reż. J. Dziewit; projekt zrealizowany w 2018 roku 

w ramach programu Dziedzictwo kultury. Codzienność dzięki stypendium 
Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury; Rajskie 
familoki, reż. M. Wądołowski, A. Kawa i M. Pawusz; film przygotowany 
w 2016 roku w ramach ogólnopolskiego konkursu Zabytkomania, 
organizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy 
z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej.

10 W osiedlach robotniczych osadzona jest akcja różnych filmów fabularnych, 
np. Sól ziemi czarnej, reż. K. Kutz, 1970, Paciorki jednego różańca, reż. 
K. Kutz, 1980, Grzeszny żywot Franciszka Buły, reż. J. Kidawa, 1980, 
Angelus, reż. L. Majewski, 2001.

Judyta Bąk i Małgorzata Laburda-Lis

„Co z tymi familokami?”  
Przypadek osiedla robotniczego Hugona  

w Radzionkowie

157–164
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przy jednoczesnej tendencji do pozytywnego waloryzowania 
jej przeszłości. Realizując powyższy cel dążono do uzyska-
nia odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jaki jest 
współczesny stan i wygląd zabudowy osiedla? Jaki obraz 
kolonii podtrzymywany jest przez lokatorów, a jaki przez po-
zostałych mieszkańców Radzionkowa? Do przeprowadzenia 
analizy wykorzystano materiał z badań terenowych prowa-
dzonych w 2018 i 2019 roku11, a także źródła archiwalne znaj-
dujące się w Urzędzie Miasta Radzionków – w szczególności 
dokumentację sporządzoną w ramach prac nad stworzeniem 
programu odnowy przygotowanego dla Gminy Radzionków 
wraz z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i rewitali-
zowanego12. Jednym z etapów projektu były prowadzone 
w 2016 roku konsultacje społeczne, obejmujące badania 
ankietowe, wywiady oraz rozmowy z mieszkańcami miasta. 
Wyniki przedstawiono w dokumencie zatytułowanym Gmin-
ny Program Rewitalizacji dla Gminy Radzionków 201713.

11 W trakcie badań autorki niniejszego tekstu przeprowadziły osiem 
rozmów z 14 mieszkańcami osiedla. Ponadto w badaniach uczestniczyło 
także 16 osób mieszkających w innych częściach Radzionkowa. Metodę 
uzupełniającą stanowiła obserwacja uczestnicząca.

12 Por. Biuletyn Informacji Publicznej. Internet: http://www.bip.radzionkow.
pl/?c=2195 (wgląd 9.01.2019).

13 Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Radzionków 2017. 

KOLONIA HUGONA DAWNIEJ I DZIŚ

Osiedle Hugona, nazywane przez miejscowych „Hugonem”, 
„familokami na Hugonie” lub też „familokami na Kużaja”, po-
wstało na przełomie XIX i XX wieku. Znajduje się ono w dziel-
nicy Radzionkowa zwanej Rojcą. Impulsem do budowy ko-
lonii była chęć stworzenia lokali mieszkalnych dla ludności 
pracującej w pobliskiej kopalni węgla kamiennego „Radzion-
ków”, a następnie w hucie cynku „Łazarz”14. Stanowi ona 
przykład tak zwanego osiedla patronackiego, budowanego 
zazwyczaj przez pracodawcę – patrona – dla pracowników 
zakładu. W latach 1898–1900 powstało pięć familoków15 „na 
terenie boru – zwierzyńca leśnego hrabiego Hugona Henc-
kla von Donnesmarca”16. W latach następnych wybudowano 
kolejne domy, w tym budynki przeznaczone dla wyższego 
personelu (ryc. 1–2). W osiedlu zamieszkali robotnicy wraz 
ze swoimi najbliższymi rodzinami, wprowadzając w to oto-
czenie charakterystyczny dla tej grupy zawodowej styl życia, 

14 Kopalnia węgla kamiennego „Radzionków” (Radzionkaugrube) zbudowana 
została w latach 1871–1877, z kolei huta cyny – Lazyhütte w latach 1883–
1884 (późniejszy „Wtórmet”), por. np. Minas 2010.

15 Minas 2010: 43.
16 Krawczyk 2002: 42.

Ryc. 1.  Familoki przy ulicy Hugostrasse, dawna kartka pocztowa  
(zbiory J. Wrońskiego i M. Minasa) 

Fig. 1.  Familoki at Hugostrasse street, old post card (collection of 
J. Wroński and M. Minas 2018: 19)

Ryc. 2.  Kolonia Hugona współcześnie, widok z ulicy Jana Kużaja  
(fot. J. Bąk i M. Laburda-Lis) 

Fig. 2.  Hugon’s Colony today, view from Jana Kużaja Street (photo by 
J. Bąk and M. Laburda-Lis)

Ryc. 3.  Plan Kolonii Hugona (oprac. P. Micyk) 
Fig. 3.  Plan of the Hugon’s Colony (designed by P. Micyk)
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którego rytm wyznaczała praca mężczyzn w przemyśle, a tak-
że istotne w społecznościach śląskich tradycyjne wartości ta-
kie, jak rodzina i religia. Ten styl życia formułuje tak zwany 
model kultury industrialnej, opisywany między innymi przez 
etnologów17.

Kolonię tworzy siedem czynszowych budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych przy dzisiejszej ulicy Kużaja, dawniej 
Hugostrasse (numery: 58, 60, 62, 64, 66, 68 i 70) oraz po-
łożony w niewielkiej odległości ósmy i budynek mieszkalny 
przy ulicy Sikorskiego 16 (ryc. 3–4). Obiekty przy dawnej ulicy 
Hugostrasse położone są w jednej linii wzdłuż drogi. Sześć 
budynków od strony północnej posiada cztery kondygnacje 
(trzy nadziemne, jedną podziemną). Domy są zwieńczone 
dachem dwuspadowym i zbudowane z czerwonej cegły 
pełnej, jednostronnie otynkowanej (ryc. 5–6). Każdy z nich 
ma dwa wejścia usytuowane od strony podwórza oraz klatki 
schodowej (z dostępem do piwnicy i użytkowego strychu). 
Na parterze, pierwszym i drugim piętrze znajduje się od 
dwóch do trzech lokali mieszkalnych o zbliżonej powierzchni 
użytkowej18. Za domami usytuowane były chlewy, w których 
trzymano zwierzęta, między innymi kury i gołębie. Chlewy 
pełniły także funkcję toalet19. W pobliżu opisanej zabudowy 
znajdowały się również ogródki działkowe.

Budynek usytuowany od strony południowej – przy ulicy 
Kużaja 70, w świadomości mieszkańców kolonii funkcjonu-
je jako dawny „familok kierowników”, ponieważ przed laty 
mieszkali w nim pracownicy nadzoru20. Wybudowano go 
w 1910 roku z cegły, lecz w odróżnieniu od pozostałych jest 
to budowla pięciokondygnacyjna (łącznie z częścią podziem-
ną), z dwoma wejściami usytuowanymi w ścianach bocznych 
(ryc. 7). Wewnątrz rozmieszczono piętnaście lokali mieszkal-
nych o powierzchni użytkowej większej niż w wyżej opisa-
nych domach21. 

Jarosław A. Krawczyk – miejscowy historyk, zauważył, 
że „familoki przetrwały w niezmienionej formie do czasów 
współczesnych. W latach 70-tych w każdym mieszkaniu 
wydzielono część kuchni na łazienkę i ubikację, a w 1999 
roku rozebrano na podwórkach ostatnie, kolonijne chlewi-
ki w Radzionkowie”22. Również wewnątrz budynków zaszły 
niewielkie zmiany, głównie związane z drobnymi remontami 
przeprowadzanymi przez samych mieszkańców, takimi jak 
np. malowanie klatek schodowych i drzwi wejściowych. Na 
półpiętrach budynków znajdujących się przy ulicy Kużaja 70 

17 Badania w tym zakresie prowadziła między innymi Irena Bukowska-
Floreńska (1987, 2007).

18 Powierzchnia zabudowy przy ulicy Kużaja 58 wynosi 299 m2, 

z kolei powierzchnia użytkowa – 649 m2; por. Projekt remontu budynku 
mieszkalnego realizowanego w ramach zadania: rewitalizacja osiedla 
robotniczego w Radzionkowie przy ulicy Kużaja 58 – w zakresie 
remontu budynków mieszkalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury 
komunikacyjno-społecznej: 4.

19 Informator 1: mężczyzna, zamieszkały na osiedlu od 13 lat. Informator 5: 
kobieta, zamieszkała na osiedlu od dziecka.

20 Informator 1.
21 Projekt remontu budynku mieszkalnego realizowanego w ramach 

zadania: rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy 
ulicy Kużaja 70 – w zakresie remontu budynków mieszkalnych wraz 
z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej: 5.

22 Krawczyk 2002: 43. 

Ryc. 4.  Willa dyrektora przy ulicy Sikorskiego (fot. J. Bąk i M. Laburda-Lis)
Fig. 4.  The director’s villa at Sikorskiego Street (photo by J. Bąk and M. 

Laburda-Lis)

Ryc. 5.  Familok przy ulicy Kużaja 58, widok elewacji frontowej  
(fot. J. Bąk and M. Laburda-Lis) 

Fig. 5.  The familok at 58 Kużaja Street, front elevation view (photo by 
J. Bąk and M. Laburda-Lis)

Ryc. 6.  Przykładowy rysunek budynku, widok fasady tylnej. Projekt 
remontu budynku mieszkalnego realizowanego w ramach za-
dania: rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy 
ulicy Kużaja (zleceniodawca: Urząd Miasta Radzionków) 

Fig. 6.  An example drawing of a building, front view facade. A project 
for the renovation of a residential building implemented as 
part of the tasks: revitalisation of a workers’ settlement in 
Radzionków at Kużaja Street (ordered by the Town Council of 
Radzionków)
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dostrzec można jeszcze ślady po dawnych toaletach, które 
zostały zaadaptowane na pomieszczenia gospodarcze. Prace 
poczyniono również w obrębie poszczególnych mieszkań – 
lokatorzy odnawiali bądź wymieniali stolarkę okienną lub za-
murowywali okna w spiżarniach. Pojawił się także przypadek 
połączenia dwóch mieszkań przez jednego właściciela, czy 
też rozbudowa poprzez wykupienie części strychu.

Mimo tych niewielkich zmian i remontów, obiekty znaj-
dują się nadal w złym stanie technicznym. Analiza prowadzo-
na przez Urząd Miasta Radzionków ujawniła między innymi 
uszkodzenia elewacji, zacieki, ubytki fug i w fakturach cegieł 
oraz gzymsów dachówkowych. Dodatkowo mury zewnętrz-
ne szpecą wszechobecne przebarwienia, zabrudzenia oraz 
graffiti. Uszkodzona jest także konstrukcja budowlana obiek-
tów: przegniłe słupy i krokwie, widoczne pęknięcia ścian i su-
fitów, zniszczone posadzki podestów, zużyte stopnie schodo-
we, ubytki tynków oraz zawilgocenia i pleśń na ścianach23. 

„FAMILOKI NA ROJCY” – OCZAMI LOKATORÓW 
I POZOSTAŁYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA

W trakcie badań terenowych przeprowadzono wywiady 
wśród mieszkańców miasta. Całość zebranego materiału 
można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich zawiera wy-
powiedzi lokatorów familoków. Ze względu na zróżnicowany 
okres zamieszkania w osiedlu24 niektóre osoby w wywiadach 
koncentrowały się wyłącznie na kwestii współczesnych wa-
runków życia „na Hugonie”, inne zaś odwoływały się także 
do wspomnień. Drugą część materiału badawczego stanowią 
wypowiedzi pozostałych mieszkańców Radzionkowa. Rozróż-
nienie dwóch grup informatorów miało na celu określenie 
czy obraz stereotypowo podtrzymywany przez mieszkańców 
miasta jest tożsamy z perspektywą lokatorów familoków, bę-
dących głównymi użytkownikami budynków.

Lokatorzy, mimo że w wielu przypadkach doceniają 
wartość historyczną ponadstuletnich domów, w życiu co-
dziennym natrafiają na różne trudności wynikające z „wie-
ku” familoków. Uszkodzona konstrukcja budynku utrudnia 
użytkowanie części wspólnej i prywatnej: „te budynki tylko 
stoją, bo ludzie mają wytynkowane mieszkania. Mieszkamy 
tu trzynaście lat i nawet schodów nie wymienili”25. Lokato-
rzy zwracali między innymi uwagę na krzywiznę zabudowy 
wywołaną szkodami górniczymi i osiadaniem terenu. Dla 
niektórych problem stanowiły zużyte nieszczelne okna oraz 
drzwi wejściowe do budynków. W opinii lokatorów wybu-
dowane ponad wiek temu budynki nie odpowiadają dzisiej-
szym standardom mieszkalnym. Lokale użytkowe są niewiel-
kie, ogrzewane piecykami węglowymi, które służą także do 

23 Projekt remontu budynku mieszkalnego realizowanego w ramach 
zadania: rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy 
ulicy Kużaja 70/ 68/66/64/62/60/58– w zakresie remontu budynków 
mieszkalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-
społecznej: 6–40.

24 Okres zamieszkania informatorów na osiedlu był zróżnicowany: od 6 do 
60 lat. Część rozmówców mieszka w Radzionkowie od urodzenia, inni 
napłynęli z sąsiednich miejscowości.

25 Informator 1. 

podgrzewania wody: „No to jest problem, Pani widzi ten piec 
w kuchni. Żona jest niepełnosprawna i nie daje rady węgiel 
wnosić na piętro. Mają nam zakładać ogrzewanie central-
ne, już zaczęli, ale to się zaś ludzie boją, że czynsz bardzo 
podrożeje. Inna sprawa, tu kiedyś nie było łazienek, ja to 
sam wszystko robiłem. Z części kuchni sami sobie zrobiliśmy 
łazienkę”26.

W badaniach prowadzonych przez Gminę Radzionków 
respondenci także zwracali uwagę na konieczność moderni-
zacji, np. doprowadzenia instalacji grzewczej, kanalizacji, wy-
miany nieszczelnych okien: „Nie dość, że standard jako taki 
jest niski, to jeszcze stan techniczny jest fatalny i ci mieszkań-
cy na pewno negatywnie odbierają warunki mieszkaniowe 
[…]. To jest przede wszystkim ten element, że się źle mieszka, 
tak trzeba powiedzieć. Ogrzewane jest wszystko węglem, 
z mediów w zasadzie jest tylko energia i woda doprowadzo-
na. Nie ma żadnego gazu w tych budynkach”27.

Ocenę jakości warunków życia obniża także zły stan este-
tyczny otoczenia. Brak ławek, zieleni, miejsc parkingowych, 
infrastruktury rekreacyjnej, suchego podłoża podwórka spra-
wia, że zdaniem obu grup badanych modernizacji wymagają 
nie tylko budynki, ale także ich otoczenie. Opinie takie repre-
zentuje wypowiedź jednego z informatorów: „Ostatnio to tu 
nawet pogotowie nie chciało wjechać, trzeba było rannego 
na drogę wynieść. Nie wyjeżdżali bo samochody się topiły”28.

Zdaniem mieszkańców miasta zaniedbane budynki obni-
żają wartość estetyczną okolicy, choć są i takie wypowiedzi, 
które podkreślają potencjał industrialnego osiedla: „Jak ktoś 
przyjeżdża po raz pierwszy, to może być pod wrażeniem – ta-
kie same ceglane budynki”29.

Mimo, że układ architektoniczny radzionkowskiej kolonii 
nie jest wpisany do rejestru zabytków, podlega ochronie na 
podstawie miejskiego planu zagospodarowania przestrzen-
nego oraz gminnej ewidencji zabytków. Życie w budynkach 
objętych strefą konserwatorską wiąże się z pewnymi ograni-
czeniami, np. z koniecznością uzyskania zezwolenia na prze-
budowę lub remont: „Tu sobie wszyscy na własną rękę robili 
łazienki. Ludzie tego nie zgłaszali nigdzie, a powinni. Sam so-
bie też podłączyłem piec, żeby mieć ciepłą wodę. Teraz przy 
tym remoncie co urząd robi, to ja nie wiem, co oni mi zrobią 
jak to zobaczą”30.

Objęcie kolonii strefą konserwatorską powoduje, że pra-
ce remontowe nie mogą mieć wpływu na zewnętrzny wy-
gląd chronionej strefy i ingerować w jej układ urbanistyczny. 
W konsekwencji niemożliwe jest na przykład docieplanie 
ścian zewnętrznych poprzez wyłożenie ich styropianem. Nie-
którym lokatorom doskwiera pojawiająca się w mieszkaniach 
wilgoć oraz pleśń na ścianach. Opracowany przez Gminę plan 
modernizacji familoków uwzględnia jedynie ocieplenie stro-
pów.

Wydaje się jednak, że prace remontowe prowadzone 
przez lokatorów nie podlegają tak ścisłej kontroli. Oni sami 

26 Informator 1.
27 Gminny Program Rewitalizacji: 126.
28 Informator 1.
29 Gminny Program Rewitalizacji: 126.
30 Informator 6: mężczyzna zamieszkały na osiedlu ok 30 lat.
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także podczas remontów nie zważają na konieczność zacho-
wania tradycyjnego wyglądu budynków. Dobrym przykładem 
są zróżnicowane kształty i wzory okien, a nawet zmniejszone 
otwory okienne, które zmieniają ogólny wygląd fasady.

„SWOI” I „OBCY” – POSTRZEGANIE 
TOŻSAMOŚCI PRZEZ PRYZMAT ZABYTKÓW

Obraz Kolonii Hugona nie jest ograniczany tylko do aspektu 
kultury materialnej. W wypowiedziach mieszkańcy miasta 
koncentrowali się także na kwestiach społecznych. Według 
badanych, w osiedlu obecnie przeważa ludność napływowa, 
to znaczy nie związana z przemysłową i zasiedziałą tu od lat 
społecznością kolonii. W związku z tym, że lokale użytkowe 
mają tutaj niższy standard, miasto osiedlało w familokach 
osoby o niskim statusie ekonomicznym, np. eksmitowane 
z innych budynków. Sposób myślenia mieszkańców repre-
zentuje jedna z zarejestrowanych wypowiedzi: „Tu Hugona 
Kużaja, Nieznanego Żołnierza – to wszystko przecież normal-
ni ludzie mieszkali. A teraz  po prostu element tam naciągnął. 
Ci, którzy tam mieszkali – powymierali, na Zachód powyjeż-
dżali, kto był a jeszcze mu się chciało – pojechał na Zachód, 
a starsi – poumierali”31.

Nieco inaczej zamieszkujących familoki przedstawiła loka-
torka jednego z nich, zaznaczając, że oprócz napływowych 
mieszkańców, którzy stanowią kłopotliwe sąsiedztwo, miesz-
kają także rdzenni radzionkowianie, szanujący swoje otocze-
nie. Problem życia „na Hugonie” związany jest ze zderzeniem 
się różnych systemów wartości: „W naszej klatce mieszkają 
akurat sami porządni ludzie, nie możemy tak narzekać na 
sąsiadów, ale w tej obok to straszny element mieszka. To 
wszystko tu przyciągnęło z Bytomia. Między porządnych lu-
dzi miasto powprowadzało takich eksmitowanych, co o to 
nie dbają, wszystko im jedno”32.

Rysuje się zatem wyraźna antropologiczna opozycja 
„swoi” – „obcy”. Dla mieszkańców Radzionkowa podstawo-
wą kategorią rozróżnienia jest zamieszkanie w zabudowie 
jednorodzinnej lub wielorodzinnej. W tym miejscu warto 
zaznaczyć, że radzionkowianie od pokoleń zamieszkują głów-
nie w domach jednorodzinnych lub niewielkich kamienicach 
należących do jednego rodu. Prawdopodobnie jest to jeden 
z czynników, dla których budownictwo wielorodzinne, skon-
centrowane, postrzegają jako negatywnie oddziałujące na 
kondycję psychiczną człowieka. Dla przykładu, w badaniach 
prowadzonych przez Urząd Miasta Osiedle Hugona ziden-
tyfikowane zostało przez miejscowych jako część obszaru 
zdegradowanego i kumulującego najwięcej problemów spo-
łecznych, które rzutują na negatywny obraz całej dzielnicy. 
W rozmowach z pracownikami urzędu podawano sugestie 
wyznaczenia strefy do rewitalizacji i propozycje przeciwdzia-
łania patologii. Mieszkańcy familoków natomiast klasyfikują 
sąsiadów na „swoich” i „obcych” ze względu na długość za-
mieszkania oraz pochodzenie.

31 Gminny Program Rewitalizacji: 126.
32 Informator 7: kobieta zamieszkała na osiedlu od 13 lat.

Dla obu grup badanych „swoi” to respektujący utrwalone 
w społeczności Radzionkowa tradycje i wartości. Podtrzymu-
ją obraz samodzielnie skonstruowany z zestawu cech takich, 
jak pracowitość, religijność, uczciwość, rodzinność, które 
w ich odczuciu dają podstawy człowiekowi „porządnemu”. 
Konstruują obraz swojej zbiorowości w kategorii opisane-
go przez Ralpha Lintona wzoru idealnego: „Są to abstrakcje 
rozwinięte przez członków danego społeczeństwa. Są one 
wyrazem zgodności opinii części członków społeczeństwa 
w kwestii, jak w poszczególnych sytuacjach ludzie powinni 
się zachowywać. […] wzory idealne wywierają pewien efekt 
normatywny, zniechęcają do zbyt dalekiego odbiegania od 
standardów, które ustanawiają”33.

Przeciwieństwem „swoich” stają się „obcy”, których ob-
raz tworzony jest poprzez odwrócenie własnego wizerun-
ku. „Obcy” w opinii „swoich” nie wykazują przywiązania do 
miejsca zamieszkania, wskutek czego nie dbają o otoczenie. 
Lokatorzy budynków wchodzących w skład osiedla swoim 
zachowaniem i stylem życia mają także łamać ważne i pielę-
gnowane od dawna w społeczności Radzionkowa wartości, 
takie jak stosunek do pracy zawodowej i model rodziny. Nie 
zachowują się więc w sposób akceptowalny w społeczności. 
Taka perspektywa pozwala określić ich jako „nieporządnych”. 
W Gminnym Programie Rewitalizacji zanotowano: „Obecnie 
największe trudności mieszkańców wynikają z braku pra-
cy, dopóki działały główne zakłady pracy, w Rojcy mieszkali 
»biedni, ale porządni ludzie«. Bezrobocie i brak umiejętności 
odnalezienia się w innej rzeczywistości ekonomicznej, gdzie 
nie ma gwarantowanego zatrudnienia, sprawiają, że ci sami 
ludzie […] pozostali biedni, ale już nie są porządni, nie radząc 
sobie z permanentnym brakiem pracy”34.

Zdaniem mieszkańców miasta likwidacja przemysłu przy-
czyniła się do zmiany „porządnych” mieszkańców kolonii 
w miejscową tkankę bezrobotnych i korzystających z opieki 

33 Linton 1975: 65–66.
34 Gminny Program Rewitalizacji: 124–125.

Ryc. 7.  Budynek kierowników przy ulicy Kużaja 70 (fot. J. Bąk 
i M. Laburda-Lis)

Fig. 7.  The building of managers at 70 Kużaja Street (photo by J. Bąk 
and M. Laburda-Lis)
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społecznej. Takie praktyki nie mieszczą się w autostereotypie 
społeczności, dla której praca jest wciąż wartością autotelicz-
ną, czyli samą w sobie, i miarą potencjału człowieka. Podob-
ną ocenę uwzględnia wypowiedź jednego z ankietowanych: 
„Zawsze się Rojca wyróżniała, tutaj to Osiedle Hugona za-
wsze się wyróżniało jako trochę biedniejsze […] Te rodziny są 
uboższe […] Zawsze się mówiło, że Rojca czy Hugona to jest 
ta gorsza dzielnica Radzionkowa”35.

W oczach mieszkańców Radzionkowa lokatorzy familo-
ków tworzą środowiska zdegradowane, patologiczne, z któ-
rymi łączone są problemy wynikające z agresji, przestępczo-
ści i chuligaństwa. Jedną z często wskazywanych przyczyn 
patologii jest alkoholizm. Autorzy Gminnego Programu Re-
witalizacji zanotowali: „Respondenci nie są zgodni w ocenie 
tego zjawiska społecznego. Część z badanych stwierdziła, że 
wielu spośród lokatorów budynków przy ul. Kużaja (os. Hu-
gona) to osoby, dla których spożywanie alkoholu jest głów-
nym zajęciem życiowym i że wszystkie pozyskane środki fi-
nansowe przeznaczają właśnie na tę używkę”36.

Na problem alkoholizmu i wandalizmu niektórych sąsia-
dów zwracali także uwagę lokatorzy familoków: „zaczęło się 
to zmieniać jak upadło górnictwo, wymarło też to starsze 
pokolenie, które tu mieszkało. Od tego czasu zaczęli wpro-
wadzać tutaj tych obcych, niedobrych ludzi”37.

Tradycje kulturowe „swoich” sprawiają, że „obcy” są 
postrzegani jako ci o innej moralności, etyce i odmiennych 
zasadach życiowych. W tym przypadku cechą przypisywaną 
przez mieszkańców Radzionkowa lokatorom kolonii, a przez 
samych lokatorów wybranym sąsiadom, jest życie wbrew 
utrwalonemu od pokoleń w mieście i obyczajowo respek-
towanemu modelowi rodziny. Jednym z przejawów zacho-
wań źle widzianych jest utrzymywanie niesformalizowanych 
prawnie i kościelnie związków partnerskich. W ocenie ra-
dzionkowian taka forma relacji damsko-męskich nie może 
stworzyć odpowiednich warunków do zapewnienia bytu 
ekonomicznego, opieki, wychowania potomstwa, itp. Życie 
w konkubinatach czy rodzinach niepełnych, a więc niezgod-
ne z nauką Kościoła, powoduje trudności życiowe mieszkań-
ców Rojcy – rodziny nie patrzą perspektywicznie na rozwój 
dzieci, ale na codzienne przetrwanie. Lokatorka jednego 
z budynków odwoływała się natomiast w rozmowie do stylu 
życia swoich sąsiadów: „W jednym z mieszkań to ciągle są 
nowe kobiety, bracia się chyba wymieniają żonami. Ciągle 
awantury, policja kilka razy w tygodniu przyjeżdża”38.

Tak wyraźne rozdzielenie społeczne ze względu na od-
mienność kulturowo-religijną prowadzi do potęgowania po-
działów oraz wyolbrzymiania negatywnych cech „sąsiadów”, 
a co za tym idzie również do doszukiwania się w „innych” ko-
lejnych różnic. Człowiek „nieporządny” nie przestrzega także 
innych zwyczajów: „Większość rodzin była kiedyś górnicza, 
teraz już nie […] kiedyś rodzina była bardziej taka tradycyjna, 
że dbano o tę czystość, dbano o to wyżywienie, może nie na 
takim wysokim standardzie, ale potrzeby były spełnianie […] 

35 Gminny Program Rewitalizacji: 124.
36 Gminny Program Rewitalizacji: 131.
37 Informator 5. 
38 Informator 2: kobieta, zamieszkała na osiedlu od ok. 60 lat.

więc tutaj, w tym bym widział problem. Ale nie w tym, że nie 
ma kopalni. Kto chce to znajdzie pracę”39.

W ocenie mieszkańców to właśnie tradycja pozwala na 
odpowiednie ułożenie życia. Natomiast życie na przekór 
tradycji, niezgodnie z ustalonymi wzorami zachowań, wpły-
wa na złą kondycję psychiczną dorosłych, a także powoduje 
niewydolności wychowawcze – rodzice nie potrafią stworzyć 
dzieciom odpowiedniego środowiska do rozwoju: „Dzie-
ci mają wady postawy […] nie mają zajęć korekcyjnych, nie 
mają możliwości, żeby chodzić na basen czy na jakieś zaję-
cia wspierające prawidłowy rozwój. Drugi problem to zęby, 
nie ma wystarczającej opieki stomatologicznej, zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych”40.

Kompetencje społeczne rodziców, ich zachowania, przy-
zwolenie na bezrobocie i brak wykształcenia, ubóstwo są 
w ocenie mieszkańców miasta przejmowane przez kolej-
ne pokolenia. Jako postawy nabyte i dziedziczone tworzą 
podstawę stylu życia „na Hugonie”. Stylu, na który pozostali 
mieszkań Radzionkowa nie przyzwalają, bowiem wprowadza 
on dysfunkcję w systemie kulturowym miasta. Spostrzeżenie 
ilustruje wypowiedź zarejestrowana przez ankietera: „Naj-
większym problemem, to chyba – moim zdaniem – jest ubó-
stwo na tym osiedlu Hugona, i brak możliwości – może brak 
możliwości, może brak chęci wykształcenia, żeby podjąć ja-
kąś pracę. To są rodziny wielopokoleniowe, które od pokoleń 
dziedziczą biedę i tak sobie żyją bo się do tego przyzwyczaili. 
[…] brak takiej aktywności społecznej, żeby coś tam polep-
szyć sobie swój status. […] to są w 40 może procentach rodzi-
ny patologiczne, takie które korzystają z Opieki”41.

Od tego typu zachowań dystansowali się także niektórzy 
rozmówcy mieszkający w familokach przy ulicy Kużaja, dla 
których współczesne relacje z sąsiadami są okazją do reflek-
sji o przeszłości: „sąsiedzi nasi są raczej w porządku i dbali-
śmy o ten familok. Dużo nowych ludzi się tutaj wprowadziło 
i przez to nasz wizerunek upada. My – starzy, porządni miesz-
kańcy nie zawsze umiemy  tych innych zmobilizować, bo lu-
bią się sprzeczać, robić komuś na złość. Kiedyś o niebo było 
lepiej, kiedyś stały tutaj budynki gospodarcze […] i pod tym 
budynkiem była ławka, na której codziennie sąsiedzi siedzieli 
i z uśmiechem, żartami, z kawą, czasami z alkoholem. To było 
około 40 lat temu, to były naprawdę fajne czasy”42.

NIECHCIANE DZIEDZICTWO?

Wprowadzenie do refleksji nad współczesnym stanem Kolo-
nii Hugona kategorii dziedzictwa stwarza perspektywę do po-
szukiwania działań zmierzających do utrwalania materialnych 
oraz niematerialnych przejawów kultury. Co miałoby zatem 
podlegać ochronie, a co stanowić element niechciany?

Kolonia będąca pozostałością po przemysłowym okre-
sie w dziejach Radzionkowa bez wątpienia nie jest dziś po-
strzegana jako element atrakcyjny. Stanowisko miejscowych 
reprezentuje jedna z zarejestrowanych wypowiedzi: „Są 

39 Gminny Program Rewitalizacji: 130.
40 Gminny Program Rewitalizacji: 129.
41 Gminny Program Rewitalizacji: 125.
42 Informator 5.
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tacy, jak my, mieszkamy tu już 50 lat, czy moja mama, która 
mieszka od siedemdziesięciu lat. Są jeszcze takie osoby. I jak 
rozmawiamy z tymi osobami, to one bardzo tęsknią za tym 
co było kiedyś. Był spokój, były ławeczki, każdy sobie siadał 
na ławeczce. Ja nie mówię, że nie pili alkoholu, ale z jakimś 
takim umiarem, nikt nie zachowywał się agresywnie”43.

Tęsknota za tym, co było kiedyś jest przejawem braku ak-
ceptacji sytuacji współczesnej. Stefan Symotiuk wyjaśnia, że 
tęsknota to: „żal po czymś, czego nie mogliśmy osiągnąć lub 
osiągnąwszy, czy całkowicie utraciliśmy, a chcemy do tego 
powrócić, czy też aby to coś do nas powróciło. Jest to jednak 
nie tylko sama »chęć«, czy »chcenie«, ale też nadzieja, kal-
kulacja, że jakoś to mogłoby się spełnić, a potem silna wola 
stania się marzenia »realnym«, wola urzeczywistnienia mgli-
stej wyobraźni i wizerunku”44.

Mieszkańcy porównują współczesny stan familoków z wa-
loryzowanym obrazem przeszłości podtrzymywanym w pa-
mięci zbiorowej. Przypomina on o tym, co stanowi od wielu 
lat nieodzowną części kultury Radzionkowa – czyli o przemy-
śle, w szczególności górnictwie. Praktyki kulturowe powiąza-
ne bezpośrednio i pośrednio z pracą w przemyśle są częścią 
dziedzictwa kulturowego, które chętnie się strzeże. Dla do-
bra społeczności i jej trwania przekazanie tego dziedzictwa 
następnym pokoleniom jest niezbędne. Zrozumiałe i akcep-
towane wartości historyczne i kulturowe mają znaczenie dla 
tożsamości oraz ciągłości rozwoju społecznego miasta, a tak-
że poczucia jedności kulturowej. W tym kontekście zabudo-
wa industrialna Osiedla Hugona także stanowi część tego 
dziedzictwa, o które powinno się zadbać: „Jak te domy będą 
odnowione tutaj na Kużaja, to będzie przepięknie wyglądać 
ta dzielnica. I może jakieś sklepy ekskluzywne czy coś takie-

43 Gminny Program Rewitalizacji: 124.
44 Symotiuk 2009: 13

go, wynająć […] to taka wizytówka Radzionkowa. To by było 
coś takiego fajnego”45.

Osiedle Hugona w 2016 roku uznane zostało za obszar 
zdegradowany i wymagający rewitalizacji46, a w 2017 przy-
jęto Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Radzionków47. 
Program stworzy podstawę ochrony i odnowy wskazanych 
w nim terenów poprzez zaplanowane, spójne działania na-
stawione na wykorzystanie uwarunkowań obszaru i jego 
lokalnego potencjału. W programie określono następujące 
cele: poprawa jakości społecznego funkcjonowania miesz-
kańców, zapewnienie lepszych warunków bytowych, rozwój 
zawodowy i poprawa jakości przestrzeni publicznej.

Podejmowane kroki ze strony władz lokalnych w kierunku 
rewitalizacji, a także społeczna tęsknota za okresem świet-
ności Osiedla Hugona wskazują, że w współczesnej formie 
kolonia stanowi element niechcianego, poprzemysłowego 
dziedzictwa. Należy również podkreślić ścisły związek archi-
tektury z tożsamością społeczną, kulturową i religijną miesz-
kańców, która jednocześnie prowadzi do wyobcowania gru-
py „nowych” lokatorów i stanowi podstawy do podziału na 
„swoich” i „obcych”. Przywiązanie do tradycji i jej material-
nych przejawów, w postaci np. zabytków architektonicznych, 
jest niezwykle istotne i pomocne w dbaniu o ich przetrwanie, 
jednakże może również prowadzić do pogłębiania się różnić 
i podziałów społecznych. 

45 Gminny Program Rewitalizacji: 14.
46 Uchwała nr XXIV/193/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 czerwca 

2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji Gminy Radzionków; Osiedle Hugona wyznaczone jest jako 
obszar 1, przedstawiony na Załączniku nr 1 do Uchwały XXIV/193/2016 
Rady Miasta Radzionków z dnia 29 czerwca 2016 r.

47 Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Radzionków 2017. Program 
przyjęty został Uchwałą nr XXXII/266/2017 Rady Miasta Radzionków 
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Radzionków. 
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The article is devoted to the Hugon Workers’ Settlement at 
Radzionków. The authors, using material from field research 
and documentation from the City Council of Radzionków, 
presented the image of the colony supported by the city’s 
residents. It turns out that many of the inhabitants of Radzi-

onków are perceiving the housing estate in terms of a trou-
blesome, post-industrial heritage.
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