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Na Górnym Śląsku i Zagłębiu w XIX i XX wieku powstało ponad 
200 kolonii robotniczych. W większości osad znajdowały się tylko 
pojedyncze domy, ale czasem powstawały wielkie kompleksy dla 
pracowników. Kopalnie, huty i duże zakłady przemysłowe musiały 
przyciągnąć do pracy robotników, a zapewnienie dla nich dachu nad 
głową stało się przymusem. Na szlaku znajdziecie siedem najcie-
kawszych osiedli, które odzwierciedlają, jak w erze przemysłowej 
zmieniało się podejście do kolonii robotniczych. Od typowych osiedli 
z koszarowymi domami z czerwonej cegły, przez wielkie kompleksy 
mieszkaniowe i kolonie powstałe na bazie idei miasta ogrodu.

o projekcie
Familoki 2.0 to kontynuacja zeszłorocznego projektu poświęco-
ny koloniom robotniczych w miastach Górnego Śląska i Zagłębia. 
Celem projektu jest promowanie historii i kultury osiedli robotni-
czych. Organizujemy spacery edukacyjne po koloniach robotniczych, 
w czasie których uczestniczy mają szansę wziąć udział w żywej lekcji 
kultury. Projekt ma na celu popularyzację mniej znanych elementów 
regionalnej kultury Górnego Śląska oraz zaangażowanie lokalnej 
społeczności do jej poznawania i promowania. Na naszej stronie 
i aplikacji możecie znaleźć historie osiedli, zobaczyć archiwalne 
zdjęcia i odkryć różne ciekawostki.
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Beneficjent: Instytut Pracy i Edukacji
Projekt jest realizowany od 31.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
Wartość projektu: 52 000,00 zł
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

legenda

1 Zandka – Zabrze – ulica Krakusa 
2 Borsiga – Zabrze – ulica Stefana Okrzei
3 Ficinus – Ruda Śląska – ulica Pawła Kubiny

4 Kaufhaus – Ruda Śląska – ulica Rudzka
5 Giszowiec – Katowice – Plac pod Lipami
6 Nikiszowiec – Katowice – Plac Wyzwolenia 
7 Piaski – Czeladź – ulica Tadeusza Kościuszki

odwiedź nas w sieci
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zandka 
Kolonia Zandka w Zabrzu powstała dla pracow-
ników pobliskiej Huty Donnersmarcka. Miało być 
ono wzorcowym osiedlem dla robotników. Nazwa 
Zandka wywodzi się od niemieckiej “Sandkolonie”, 
czyli Kolonia Na Piasku. Kompleks została zapro-
jektowana przez między innymi Arnolda Hartmanna. 
Architekci projektując Zandke nawiązywali do cha-
rakteru osiedli willowych, a przestrzeń pomiędzy 
familokami wypełniała zieleń. Domy wyróżniają się 
charakterystycznym murem pruskim.

borsiga
Kolonia Borsigwerk to najstarsze i największe osie-
dle robotnicze w Zabrzu. Była to jedna z pierwszych 
wzorcowych kolonii patronackich na Górnym Ślą-
sku.  Osiedle wybudowano w latach 1868-1880 dla 
blisko 3 tysięcy mieszkańców, rodzin pracowników 
Kombinatu górniczo-hutniczego Borsig. Właściciele 
byli osobiście zaangażowani w powstanie zakładów 
przemysłowych i osiedla w Biskupicach. W pobliżu 
wybudowano w połowie XIX wieku pałac Borsiga 
i zarząd spółki, nazwany Zamkiem. Przez mieszkań-
ców osiedle zwane jest Bozywerk. Wybudowano 
ponad 60 familoków ustawionych w dziesięciu rzę-
dach wzdłuż równoległych ulic.

ficinus
Kolonia robotnicza „Ficinus” w Rudzie Śląskiej jest 
jednym z najstarszych zachowanych zespołów bu-
downictwa patronackiego na Górnym Śląsku. Osiedle 
powstało w latach 1860-1867 dla pracowników ko-
palni Gottessegen (po 1922 roku Błogosławieństwo 
Boże). W jego skład wchodziło 16 domów. Nazwa 
Ficinus pochodzi od nazwiska ważnego urzędnika 
górniczego odpowiedzialnego za jej budowę.  Archi-
tektura osiedla nie przypomina typowych śląskich 
familoków. Do budowy kolonii użyto naturalnego 
piaskowca, a obramienia okienne oraz przybudówki 
wejściowe wykonane zostały z cegły pełnej.

kaufhaus 
Kolonia robotnicza Kaufhaus w Rudzie Śląskiej wzię-
ła swą nazwę od domu towarowego dominującego 
nad całym kompleksem. Pierwsze familoki dla pra-
cowników pobliskiej huty “Pokój” zaczęły powstawać 
już od lat 70. XIX wieku. Gdy pod koniec XIX stulecia 
nastąpił trzykrotny wzrost pracowników Frieden-
shütte, a zakład musiał zapewnić mieszkania dla 
nowych robotników. Między 1880-1901 powstała 
główna część osiedla, a na początku XX powstał dom 
towarowy Kaufhaus - najstarszy na Górnym Śląsku.

giszowiec
Giszowiec został zbudowany dla pracowników za-
kładów koncernu Giesches Erben (Spadkobiercy 
Gieschego) w latach 1907-1910. Pierwotna nie-
miecka nazwa Gieschewald pochodziła z połączenia 
nazwy spółki i “wald”, czyli po niemiecku lasów, 
które otaczały ze wszystkich stron kolonię. Projekt 
Giszowca stworzył duet architektów z Charlotten-
burga – Georg i Emil Zillmann. Architektura osiedla 
nawiązuję do typowej wiejskich chaty śląskiej.  

nikiszowiec
Nikiszowiec powstał, gdy w pobliskim Giszowcu za-
brakło miejsca dla nowych pracowników koncernu 
Giesche. Osiedle zostało zaprojektowane również 
przez kuzynów Georga i Emilla Zillmannów. Mono-
tonia surowej cegły została wzbogacona licznymi 
zdobieniami architektonicznymi. Osiedle składa się 
z 9 bloków, gdzie w sumie znajdowało się prawie 
tysiąc mieszkań. Pierwszy blok oddano do użytku 
w 1911 roku, a ostatni w 1919 roku. Każdy familok 
ma swój indywidualny kształt. W kolonii powstały 
liczne sklepy (zwane konsumami), pralnia z maglem, 
placówka policji i szkoła. Na placu Wyzwolenia 
szczególnie wyróżnia się budynek dawnej gospody 
ozdobiony mozaiką róż, tym detalem architekci 
nawiązali do wstążki z lokalnego stroju ludowego.

piaski
Osiedle Piaski powstało dla pracowników pobliskiej 
kopalni Czeladź na granicy Sosnowca i Czeladzi. 
W 1879 zakład kupiła francuska spółka, która wy-
budowała dla pracowników kompleks inspirowany 
architekturą południowej Francji. Kolonia powsta-
wała stopniowo przez 50 lat, w czterech etapach. 
Pierwsze domy stanęły w 1882, a ostatnie w 1932 
roku. Cechą charakterystyczną jest typowe zesta-
wienie kolorystyczne oparte na kontraście czerwieni 
cegły i bieli kamienia wapiennego. Na przełomie XIX 
i XX wieku powstał kompletny, samowystarczalny 
kompleks z pełnym zapleczem socjalnym, liczą-
cym wówczas 160 domów mieszkalnych. Osiedle 
odznaczało się wysokim standardem technicznym.

kolonie  
robotnicze


