
Na zwiedzanie Pałaców Donnersmarcków na Śląsku rezerwuj kilka dni.                                       

Dlaczego? Przekonaj się sam https://www.youtube.com/watch?v=uB2mxmHpZm4 

Tak, jeden dzień trzeba przeznaczyć na jedno założenie pałacowe, aby dobrze poczuć                            

genius loci (ducha miejsca) każdej rezydencji, a przyswajanie wiadomości koniecznie 

połączyć z relaksem. Ta kompilacja (łączenie) nauki i wypoczynku szczególnie sprawdza się                               

w Świerklańcu, gdzie po wspaniałej rezydencji, dorównującej swą urodą Wersalowi 

(pałacaowi francuskich władców), pozostał tylko park i Dom Kawalera. 

Na rekonstrukcji historycznej obejrzyj jak pałac w Świerklańcu wyglądał w czasach swojej 

świetności. Po obejrzeniu tego filmu, łatwiej wyobrazisz sobie pałac Donnersmarcków, 

którego teraz po prostu nie ma. https://www.youtube.com/watch?v=03sLosBgQwY 

I czas na to, co badacza historii, a nawet nas, miłośników historii, zainteresuje szczególnie, 

czyli porównanie rekonstrukcji wspaniałego pałacu i parku, z tym co dziś po nich zostało. 

https://www.youtube.com/watch?v=uQ7rbMF7MmQ 

A na koniec wycieczki przysiądź w restauracji usytuowanej w Domu Kawalera, jedynym 

ocalałym budynku z kompleksu rezydencji świerklańskiej. Warto tu obejrzeć bogate wnętrza             

i zjeść przepyszny deser/obiad? https://www.youtube.com/watch?v=dR8iKG2I-9E 

Ups! Natrafiliście na przyjęcie ślubne! 

Idąc dalej według klucza „pałaców Donnersmarcków” wybierz się do Brynku. 

https://www.youtube.com/watch?v=62XK1iTR5vE                                                                                    

A później, zwiedzanie pozostałych rezydencji Donnersmarcków, odbywaj już według 

Twojego planu zaakceptowanego przez rodziców. 

 

 

 

 

 

 

A poniżej najważniejsze ślady rodu Donnersmarcków w Zabrzu                                              

Huta Zabrze (wcześniej Huta Donnersmarcków, rozpoczęła działalność w 1782 r., gdy 

wybudowano wielki piec.Miała własne kasyno, bibliotekę, dom starców ,salę gimnastyczną, 

basen i osiedle patronackie. Po likwidacji huty,w tym miejscu powstało Centrum Handlowe 

„Platan”. 
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Budynek dyrekcji Huty, pochodzący z roku 1907, obecnie ratusz miejski. 

zdj.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/Budynek_dyrekcji_Huty_Donnersmarck_Zabrze%2C_ul._Bytomska_1_%
28obecnie_Religi_1%29_%282%29_KS.JPG/1200px-

Budynek_dyrekcji_Huty_Donnersmarck_Zabrze%2C_ul._Bytomska_1_%28obecnie_Religi_1%29_%282%29_KS.JPG 

 

Dawne kasyno Huty Donnersmarck .W sali Bismarcka odbywały się coroczny bal z okazji 

urodzin cesarz., obecnie Teatr Nowy. 

 

 
zdj.https://static.polskieszlaki.pl/zdjecia/wycieczki/2013-06/1110_600/zabrze_193086.jpghttps://static.polskieszlaki.pl/zdjecia/wycieczki/2013- 

https://static.polskieszlaki.pl/zdjecia/wycieczki/2013-06/1110_600/zabrze_193086.jpg06/1110_600/zabrze_193086.jpg 

 
  



  

edO rooooobotnicze 

zdj.http://photos.wikimapia.org/p/00/06/25/95/42_big.jpg  

„Zandka” Osiedle robotnicze (patronackie) Donnersmarcków, obecnie w trakcie 

rewitalizacji. 

Kopalnia Guido w Zabrzu powstała w latach 50. XIX wieku. Imię otrzymała na cześć 

swojego właściciela, magnata przemysłowego, Guido Henckela von Donnersmarcka, obecnie 

Kopalnia Zabytkowa. 

 
Zdj. https://podroze.onet.pl/polska/slaskie/kopalnia-guido-zabrze-historia-zwiedzanie-wstep-ceny-biletow/c50qjm3 


