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Prolog
Karl Schabik rodzi się 31 paź-
dziernika 1882 roku w Głub-
czycach i tam też kończy 
gimnazjum. Następnie stu-
diuje w berlińskiej  politechni-
ce  w Charlottenburgu, gdzie 
w 1906 roku uzyskuje dyplom. 

W 1914 roku otrzymuje tytuł 
Regierungsbaumeistra, upraw-
niający go do pełnienia służby 
państwowej, którą w tym samym 
roku przerywa wybuch I Wojny 
Światowej. Po jej zakończeniu 
w 1918 roku, Karl Schabik 
na krótko osiada w Siegburgu 
w Westfalii, skąd kandyduje na 
stanowisko radcy budowlanego 
Gliwic. 

22 maja 1919 roku, dwudziestu 
dwóch z trzydziestu trzech rad-
nych rady miejskiej w Gliwicach 
przyjmuje jego kandydaturę. 
Karl Schabik zostaje gliwickim 
miejskim radcą budowlanym 
i przeprowadza się do Gliwic, 

gdzie zamieszkuje przy dzisiej-
szej ulicy Zwycięstwa 7, skąd 
później przenosi się na obecną 
ulicę Kościuszki 42.

Praca 
w Gliwicach
Schabik od początku swojej 
kadencji rozpisuje konkursy ar-
chitektoniczne. Ma to na celu 
uporządkowanie i rozbudowę 
miasta poprzez ściągniecie do 
Gliwic zdolnych architektów.

Jako główny architekt miasta 
ma bezpośredni wpływ na po-
wstawanie wielu projektów 
urbanistycznych i nie chodzi 
tu tylko o budownictwo komu-
nalne. W tym czasie zapewne 
za jego sprawą powstaje tzw. 
Poradnictwo Budowlane, gdzie 
on sam lub któryś z podległych 
mu architektów wydaje opinie 
i koryguje indywidualne projek-
ty budynków, przed wydaniem 
zgody na ich realizację.

Schabik dba o wygląd 
nowo powstałych bu-
dynków. Dużą uwagę 

ZapomnianyKarl Schabik był gliwickim miej-
skim radcą budowlanym przez po-

nad ćwierć wieku. Okres ten na 
zawsze odmienił oblicze miasta. 

Projekt 
nowego 
ratusza
Zostaje ogłoszony konkurs na 
lokalizację i projekt nowego 
budynku ratusza w Gliwicach. 
Schabik początkowo przewod-
niczy komisji i nie bierze udzia-

Karl Schabik (1882-1945)

Generalny plan rozwoju Gliwic opracowany przez Karla Schabika 

Budynek narożny przy rozwidleniu ulic Orlickiego i Powstańców 
Warszawy
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łu w konkursie. W tym czasie 
nie istnieje jeszcze hotel Haus 
Oberschlesien (dzisiejszy ma-
gistrat), dlatego część z pro-
pozycji konkursowych właśnie 
tam lokalizuje nowy ratusz. 
Ostatecznie zapada decyzja, 
że w tym miejscu zostanie 
wybudowany hotel, natomiast 
nowy urząd miasta powstanie 
na zamknięciu tzw. osi Schabi-

Znaczenie Schabika
Jak twierdzi dr inż arch. Adam Bednarski z Politechniki Śląskiej, Karl Schabik miał niebywały wpływ na ówczesny wygląd Gliwic. 
- Istotne było to, że jedna osoba z dobrze zgranym zespołem Poradnictwa Budowlanego składającego się z kilku architektów, 
których miała przy sobie, tworzyła urząd architekta miasta. Wszystko co w ówczesnych Gliwicach powstawało było skoordyno-
wane i przemyślane według jednej spójnej polityki. Generalny Plan Rozwoju Gliwic dający podstawę pod przyszłe planowanie 
przestrzenne miasta nawet zakładał możliwość powstania czterech obwodnic miasta. Jedna z obwodnic miała przebiegać 
w miejscu, gdzie biegnie dzisiejsza autostrada A4.  Schabik chciał stworzyć wokół Gliwic pierścień osiedli mieszkaniowych, 
między innymi osiedle „Północ”, „Południe”, czyli obecny rejon ulicy Rybnickiej i Tarnogórskiej. Proponował także powstanie 
osiedli na południowym-zachodzie miasta, gdzie obecnie znajduje się osiedle Sikornik. - tłumaczy Bednarski.

przykłada do budowy 
tzw. budynków na-
rożnych, formowania 
ulic, alei, a także do 
uzupełniania prze-
strzeni publicznej 
roślinnością. W jego 
działaniach widać 
wpływ idei „miasta 
ogrodu”  Ebenezera 
Howarda.
Doskonała współpraca z pod-
ległymi mu architektami owo-
cuje wieloma ambitnymi pro-
jektami.

Schabik podejmuje się stwo-
rzenia Generalnego Planu 
Rozwoju Gliwic, który do dzi-
siaj jest podstawą zagospo-
darowania przestrzennego 
miasta. Koncepcja którą two-
rzy jest o tyle istotna, gdyż po 
raz pierwszy w sposób zor-
ganizowany i spójny wytycza 
poszczególne rejony Gliwic 
i ich przyszłą zabudowę.

Jeden z projektów nowego ratusza  
w Gliwicach
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